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چكیده
گردشگریزمین( )1یكیازمفاهیمدرحالرشدددرمباحدشآکادمیدکگردشدگریودر

عینحالیكیازمحصوالتجدیدیاستکهتوجهکسبوکارهایگردشگریراجلبکرده
است.هدفاینمقاله بررسیجایگاهگردشگریزمیندرخطمشیهایعمومیایراناست.
یدادههایآرشیویوبهدرهگیدریازسدامانهقدوانینومقدررات

پژوهشگرانباانجاممطالعه
مشیهدایحدوزهی
مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسومیایران بهگردآوریخط 

پایگاه
گردشگریزمیندربدازهیزمدانی1126-1190پرداختدد.درنتیجدهیتحلیدلمحتدوای
دادههایگردآوریشده 49خطمشیدرحدوزهیمدذکورشناسداییشددکدهدربررسدی
گونهشناسیدر4دستهی؛توسعهیجاذبدههدایزمدینشدناختی( )9توسدعهیتأسیسدات
اقامتی توسعهیسایرزیرساختها توسعهیسایرتسهیوتوخدماتوتوسعهیمددیریت
گردشگریزمینقرارگرفتند.درحالیكهخطمشیهدایمدرتبطبداشناسداییجاذبدههدای
زمینشناختیبیشترینسهمرادرمیانخطمشیهایشناساییشددهبدهخدوداختصداص
دادهاند سایراجزایتوسعهکمترموردتوجهخطمشدیگدذارانقدرارگرفتدهاسدت.بدهنظدر
میرسداینوضعیتناشیازتمرکزبازیگرانحوزهیگردشگریزمینبرتوسعهیجاذبههدا
درسایهیتغییراتقانونیونهادیایجادشدهدرکشدوردربدازهیزمدانیمدوردمطالعدهو
همچنینضعفدرتوجهبههمهیارکانتوسعهیگردشدگریزمدیندرمرحلدهیتنظدیم
دستورکارخطمشیباشد.

واژگانکلیدی:گردشگریزمین خدطمشدیهدایعمدومی دسدتورکارخدطمشدی 
مشیها تحلیلمحتوا ایران
شناسیخط 


گونه
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مقدمه
یكیازمفاهیمیکهدردودههیاخیدردرحدوزهیگردشدگری ازرشددقابدلتدوجهی

برخورداربوده گردشگریزمیناست.بهباوراستورکز()1وهمكاران()9001گردشگری
انپایدارسازیوارتقاءخصیصههایجغرافیاییدزمینشناختییکمكان بنا

زمینبربنی
).دراینجهدتدالیندگونیوسدام()5

شدهاست(بهنقلاززارعوقراچورلو 57:1124
()9007گردشگریزمینرابهعنوانترکیبساختارزمینشدناختیشدامللنددفرمهدا 
رایندهایبهوجودآورندهیایناشكالوگردشدگری

سنگها کانیهاوغیرهباتأکیدبرف
تعریفکردهاند.باتوجهبهطیفگستردهمیراثزمینشدناختیکشدورمدیتدوانگفدت
یتوسددعهیگردشددگریزمددینازظرفیددتهددایمناسددبیبرخددوردار

ایددراندرزمیندده
است(نوری مرادیهوسینوخوشنظر .)1129بهطوریكدهطیدفگسدتردهیمیدراث
زمینشناختیکشوردرکنارنیازبهحفاظتازاینچشماندازهاوویژگدیهدایفرهنگدی
مناطقاطرافآن موجبشدهتاگردشگریزمدینبدهطدوربدالقوهبدهعندوانیكدیاز
استراتژی هایکارآمدبرایتوسعهگردشگریپایداردرکشوردرنظرگرفتهشود.درایدن

میان خطمشیهایعمومیباتعیینچارچوبتصمیمگیریوبهتبددآنجهداتمدورد
نظرومجموعهاقداماتالزمبرایتوسعهاینگونهازگردشگری نقشکلیدیبدرعهدده
دارند.بهطورکلیخطمشیهدایعمدومیبدهعندوانمجموعدهایازقدوانینومقدررات
تعریفمیشوندکهبهوسیلهمراجدذیصوحدرکشوروضدشدهوبهعنوانیکالگوو
راهنمددابددرایتصددمیمگیددریواقددداماتدرجامعددهعمددلمددیکننددد(الددوانی .)1121
خطمشیهایعمومیازیكسوباهماهنگیتصمیمهاواقدداماتسدازمانهداونهادهدای
مختلفجامعهدرحوزههایمختلف نقشهماهندگکننددگیرابدرعهددهداشدتهواز
سوییدیگرتأمینمنفعتعمومیراهددفقدرارمدیدهندد(همان.)17–14:بدهایدن
ترتیبمیتوانگفتخطمشیهایعمومیدرحوزهیگردشگریزمینکهدراینمقاله
هایسازمانهدا


توانندفعالیت
هایگردشگریزمینخواندهمیشوند نهتنهامی

خط 
مشی
ومؤسساتمرتبطراهماهنگکنندبلكهبدهطدوربدالقوهموجدبتدأمینرفداهعمدومی

شناختیشوند.


هایزمین

جوامدمحلیپیرامونجاذبه
لیكنعلیرغمآنكهایرانباداشتنانجمنهدایتخصصدیمتعدددبدهعندوانیكدیاز
مراکزپژوهشیمهمگردشگریزمینمعرفیشدهاست(روبدان( )9:9014 )4بدهنظدر
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یزمینگردشگریدرمقایسهباسدایرابعدادایدن


هایعمومیدرحوزه
رسدخط 
مشی

می
مفهومکمترموردبررسیقرارگرفتهاند.بهطوریكهمطالعاتاولیدهینویسدندگانمقالده
نمایشگرآناستکهبخشعمدهیمطالعاتعلمیوحرفهایگردشگریزمیندرایران
بهارزیابیتوانزمینگردشگریمیراثزمینشناختیونیزاثراتاختصاصیافتدهاسدت
(بهعندوانم دالمختداری روسدتاییواحمددی 1129؛سدلمانی اروجدی اوسدطیو
رحیمیهرآبادی 1126؛مختاریوامامیکیا 1124؛کشمیریومرادی 1125؛اصغری
سراسكانرود اسدفندیاری محمددنژاد زیندالیواصدغریسراسدكانرود  1121غدازیو
قدیری )1120وموضوعاتیچونخطمشیهایگردشگریزمدینومددیریتحفاظدت
کهداراینقشکلیدیدرتوسعهیاینگونهازگردشگریهسدتند کمتدرمدوردتوجده
پژوهشگرانقرارگرفتهاست(ضیائیوفردوسی زودآیند).
بنابراینمقالهحاضرباهدفکاهششكافپژوهشیفو الدذکر بدهبررسدیجایگداه
مشیهدایعمدومیکشدورپرداختدهوبدهدنبدال
هایگردشگریزمیندرخط 

خطمشی
پاسخدوپرسشاست؛اولآنكهچهسهمیازخطمشیهایعمومیبهگردشگریزمین
اختصاصیافتهاست؟دوم گونهشناسیخطمشیهایموجوددراینحوزهچگونهاست؟
دراینجهت بهطورمشخصازدیدگاهتنظیمدستورکارخطمشیعمومیبهرهگرفتده
شدهاست؛چراکهدستورکارخطمشیبهعنوانمنشأخدطمشدیهدایعمدومینقشدی
تعیینکنندهدرجایگاهگردشگریزمینواندواعخدطمشدیهدایمدرتبطبداآنرادارد.
انتظددارمددیرودتدداایددنپددژوهش بددهشناسدداییچددالشهدداییکددهدسددتاندددرکاران
ابتدامفهومسدازی

گردشگریزمیندرمسیرتوسعهیآنمواجهندکمکنماید.درادامه
گردشگریزمین خطمشیهایعمومیوهمچنینفرایندخطمشیگدذاریعمدومیبدا
یتنظیمدستورکارخطمشیموردبررسیقدرارگرفتدهوپدسازبخدش

تأکیدبرمرحله
روششناسی یافتههایپژوهشدربدابجایگداهگردشدگریزمدیندرخدطمشدیهدای
عمومیوگونهشناسیآنهاارائهشدهاست.درپایان جمدبنددیمقالدهدرقالدببخدش
بحشونتیجهگیریبیانشدهاست.

الزمبهذکراستمقالهیحاضربرگرفتدهازازرسدالهیدکتدریبداعندوان«الگدوی

میباشد.
تنظیمدستورکارخطمشیهایعمومیایرانباتأکیدبرگردشگری» 
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ادبیات
گردشگریزمین

گردشگریزمین مفهومینسبتاجدیداستکهازاواخردهه90میودیدردنیامعرفی
شده(قنواتی کدرموفخداری )1121وازسدویرشدتههدایمختلفدیچدونجغرافیدا 
زمینشناختیوگردشگریموردبررسیقرارگرفتهاست؛بهطوریكهطیفگسدتردهایاز
تعاریفبرایآنارائهشدهاست(االفسدوتیروتوریونایته(.)9019 )7بررسدیادبیدات
حاکیازآناستکهغالبتعاریفمذکوردرذیدلدودیددگاهاصدلیقدرارمدیگیرندد:
دیدگاهجغرافیاییودیدگاهزمینشناختی.تعاریفمبتنیبردیدگاهزمدینشدناختی بدا
هایطبیعتبیجان گردشگریزمینرابدهعندوانیدکگوندهیداشدكل


تأکیدبرالمان
خاصیازگردشگریتعریفمیکنندکهبرپایهیمیراثزمدینشدناختیوبازدیددازآن
شكلمیگیرد.ایندرحالیاستکهدیدگاهجغرافیاییازرویكدردزمدینشناسدانفراتدر
رفتهوگردشگریزمینرانهبهعنوانیکگونهیخاصازگردشگریبلكهبدهم ابدهی
یکرویكردجدیدبهگردشگریباهدفبسطتوسعهیپایددارمفهدومسدازیمدیکندد(
دالینگ(.)75:9011 )6
لیكنهمانطورکهدالینگ()9011بیانمیکند هیچیکازاینرویكردهابهتنهدایی
کاملنبودهولذادرمفهومسازیگردشگریزمیننیازبهارائهییکتعریدفجدامدکده
هردویدیدگاههدارادربرگیدرد احسداسمدیشدود.درایدنجهدت دالیندگ()9011
گردشگریزمینراهمبهعنوانیکگونهیخاصازگردشگریوهدمبدهعندوانیدک
رویكردجدیدبهآنتعریفمیکند(ص.)75.ویبدابسدطبیشدترمفهدومسدازیخدود 
گردشگریزمدینرابدهعندوانگردشدگریایتعریدفمدیکنددکدهبدرپایدهیمیدراث
اندازهاییکمنطقهشكلگرفتهبهطوریكدهبنیدانیبدرایتوسدعه

زمینشناختیوچشم
پایدارگردشگریدرآنمنطقهمحسوبمیشدود(دالینگ .)192:9017درایدنجهدت

مقالهحاضربرپایه ییکرویكردترکیبیطراحدیشددهاسدت.بداایدنحدالبداهددف
شناساییخطمشیهایمرتبطبااینمفهوم درسطحعملیاتیبدربعددزمدینشدناختی
الذکرتمرکزشدهکهدربخشروششناسیبهطورکاملتشریحشدهاست.

تعریففو 
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مشیهایعمومیدرگردشگری


خط
مشیعمومیرابهطورسادهمیتوانبهعندوانتصدمیمهداییکدهازسدویمراجدد

خط
مختلفبخشعمومیمانندمجلس دولتوقوهقضائیهودرپاسخبهمسائلومشكوت
عمومیجامعهدرحوزههایمختلفاتخاذمیشدوند تعریدفکدرد.ایدنتصدمیمهدابده
صورتهایمختلفیمانندقوانین ضابطههداومقدرراتتددوینمدیشدوند(الوانی:1121
.)19بهعبارتیدقیقتر خطمشدیعمدومیتعیدینکننددهیمرزهدایتصدمیمگیدری 
مشیعمدومی الگدوی
فعالیتهاواقداماتدربخشعمومیاست.لذامیتوانگفتخط 
کلیفعالیتهایدولتدریکزمینهیخاصمیباشدکهدارایهدفومقصودیاسدت
(آندرسون()9وهمكاران 1294بهنقلازالوانی .)15:1121
تعاریففو بهطورصریحبرنقشدولت(درمفهومکلیویکنهادونهصدرفاقدوه
مجریه) بهعنوانبازیگراصلیخطمشیگدذاریعمدومیتأکیدددارندد.درعدینحدال 
بازیگرانغیردولتیچونانجمنهایحرفهای جوامدآکادمیک سازمانهدایغیردولتدی
نقشآفرینبدوده
( )NGOsرسانهها جوامدمدنیوغیرهنیزدرخطمشیگذاریعمومی 
وبهدنبالنفوذدرتصمیمگیریبازیگراندولتیمیباشند(هاولتوکاشدور(.)9015 )2
مشیگذاریعمومیقدرار
بههرصورت ایندولتاستکهدرجایگاهبازیگراصلیدرخط 
داشتهوبرآنچهکهدرفرایندتصدمیمگیدریرخمدیدهددوچگدونگیمشدارکتسدایر
بازیگراندرآننظارتدارد.
بددرایناسدداس خددطمشددیعمددومیدرحددوزهیگردشددگری کددهازایددنپددس
خطمشیگردشگریخواندهمیشود رامیتوانبهعنوانمجموعهایازقوانین مقدررات 
دستورالعملهاواهدافتوسعهتعریفکردکهازسویدولدتتددوینشددهوچدارچوبی
برایتصمیماتفردیوجمعیدرمسیرتوسعهیبلندمدتاینصنعتودرعینحدال
عملیاتآندرمقصدفراهممیآورند(گلدنروریچی(9007 )10بهنقدلازاجدل آلدن 
اسمیتوسوآنسون(.)6:9009 )11لذاخطمشیهاباتعیینمجموعدهیاقدداماتالزم
برایتوسعه وتعریفجهدتمدوردنظدربدرایگردشدگری یدکجدزءالزمدراقددامات

توسعهیآنهستند.

مشیگردشگریزمیندرمقالهیحاضدربده

برپایهیتعاریفارائهشدهدرباال خط
عنوانمجموعهایازقوانینومقرراتمفهومسازیشدهاستکدهازسدویدولدتبدرای
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حوزه یگردشگریزمدینتددوینشددهوبداتعیدینچدارچوبتصدمیمگیدریهددایت
هایتوسعهیآندرکوتاهودرازمدترابرعهدهدارد.


فعالیت
مشیگذاریعمومی


فرایندخط
طبقرویكردمرحلهای خطمشی گدذاریعمدومی بدهعندوانفراینددیپویدا مسدتمرو
پیچیدهمشتملبرمراحلمختلفچدونشناسداییمسدئلهومشدكل تددوینواجدرای
خطمشی ارزیابیودرنهایتتصمیمگیریدرموردادامهیاخاتمدهیآنمفهدومسدازی
شدهاست.جدول1شماییازمجموعهیمراحلمختلفیکدهدرادبیداتبدرایفرایندد
سازیشدهبههمراهتوضیحفعالیتهایهرمرحلهراارائه

خطمشیگذاریعمومیمفهوم
میدهد.

یگذاریعمومی[اقتباسازدای(]2113/1792،)12
خطمش 
جدول.1مراحلفرایند 
مراحل
خطمشی
تنظیمدستورکار 
تدوینخطمشی

اجرایخطمشی

ارزیابیخطمشی


فعالیتها

هاوطرحهای


یانتقالمسائلومشكوتمختلفونیزبدیل

مرحله
پیشنهادیگوناگونبرایحلیاتخفیفآنهابهدستورکارخطمشی

گزینشازمیانبدیلها تعیینوتصویبخطمشی

وسازمانهایمسئولودرنهایت

سازیخطمشییعنیتعیینبودجه


پیاده
اجرا
مشیبرایگروههایهدفو


ارزیابیخروجیودرعینحالپیامدهایخط
غیرهدفوتصمیمدربابادامه اصوحویاخاتمهیآن


ازآنجائیكهخطمشیگذاریعمومی فرایندیمسئلهمحوراسدت مدیتدوانگفدتمرحلدهی
تنظیمدستورکارداراینقشیکلیدیدرسرنوشتمسائلمختلفوتدوینخدطمشدیبدرای
آنهامیباشد.چراکهدرهربازهیزمدانی دولدتبدامسدائلوموضدوعاتمتعدددیازجملده
گردشگریروبهروستکهنیازمندتوجهعملیومداخلهیرسمیهستند.لیكنامكدانطدرح

همهیآنهادرفرایندخطمشیامكانپدذیرنیسدتوتنهدابرخدیازایدنمسدائلبداورودبده
دستورکارخطمشیموردتوجهخطمشیگذارانقرارمیگیرند.بنابرایناینمرحلهبهعندوان
منشأخطمشیهامفهومسازیمیشدود.درادامدهضدمنتشدریحبیشدترمرحلدهیتنظدیم
دستورکارخطمشی مدلنظریبهکاررفتهدراینپژوهش معرفیمیگردد.
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مشیونظریهیتعادلگسسته


ارخط
تنظیمدستورک
دستورکارخطمشیبهعنوانفهرستیازمسائلیامشكوتیکهمقاماترسمییداافدراد
نزدیکبهدولتدریکبازهیزمانیمشخصموردتوجهجددیقرارمدیدهندد تعریدف
شدهاست(کینگدان(.)1:9015/1295 )11بهواقددستورکاربازتابیازنوعینظمویدا
اولویتاست.چراکهخطمشیگذاراندرسایهیمحدودیتمندابدشداملتوجده مندابد
زمانی مالی سیاسیوتخصصیملزمبهاولویتبندیطیفگستردهایازمسائلعمومی
درجامعهمیباشندکهدرانتظاررسیدگیازسدویدولدتهسدتند.بندابراین مدیتدوان
مرحلهیتنظیمدستورکارخطمشیرابهعنوانرقابتیمستمرمیدانبدازیگراندولتدیو
غیردولتیمختلفباهدفجلبتوجهخطمشیگذارانوبهایدنترتیدبطدرحمسدائل
عمومیموردنظدرخدوددرفراینددخدطمشدیگدذاریمفهدومسدازیکدرد(دیریندگو
راجرز(.)1:1227 )15بهاینترتیببازیگراندرگیردرفرایندهایتنظدیمدسدتورکدار
دراولویتبندیوتعییناینكهکداممسئلهوتحتچدهشدرایطیازسدویخدطمشدی-
گذارانعمومیموردبررسیقرارگیرد نقشیتعیینکننددهدارندد.هریدکازبدازیگران
دارایدستورکارخودبودهوسعیدارندتاباکسدبپدذیرشسدایربدازیگرانمبندیبدر
ئلویاطرحهایپیشنهادیموردنظرخود بهدسدتورکار

اهمیتولزومرسیدگیبهمسا
خطمشیهایعمومیدستیافتهومسائلوپیشدنهاداتمدوردنظدرخدودرابدهسدوی
جایگاههایباالدرآنپیشببرند.درهمیننقطه پویاییهایتنظیمدستورکاربااثربدر
اولویتبندیمسائلازسویخطمشیگذارانوتعیینآندستهازمسائلیکهواردفرایندد
خطمشیخواهندشد موجبشكلگیدریسدایرمراحدلخدطمشدیگدذاریمدیشدوند
(بوسو(.)1225 )14
دربررسیچگونگیورودمسائلمختلفبهاینفرایندنظریههایمختلفیارائهشدده
)بددامگددارتنروجددونز()9002/1221()16یكددیاز
اسددت.نظریددهتعددادلگسسددته( 17
توش هاینظریباارزشدراینبارهاستکهبهعنوانمدلنظریدرپژوهشحاضربه
کاررفتهاست.بهباورایندوصاحبنظر افتوخیزهایدرتوجهبهمسائلمختلدفدر
مشیگذاری درظهوردورههاییازثبداتبداتغییراتدیجزئدی دتددریجیدر
فرایندخط 

خطمشیهایعمومیوسپسبرهمخوردناینثباتبهدلیدلبدروزتحدوالتسدریدو
عمدهریشهدارد.بهاعتقادبامگارتنروجونز( )9002/1221رکنکلیدیدرتشكیلایدن
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دورههایثباتوتغییر شكلگیریانحصدارخدطمشدیدربدارهیمسدائلمختلدفودر
نتیجهیفعالیتزیرسیستمهایمتعدداست.دراینراستاایشانیدکزیرسیسدتمرابده
عنوانگروهیازهدردویبدازیگراندولتدیوغیردولتدیچدونبروکراتهدا البدیگدران 
کارشناسددانخددطمشددی سیاسددتمداران رسددانههددا کارشناسددانومتخصصددانوغیددره
مفهومسازیکردهاندکهبریکمسئلهیمشخصچونگردشگریتمرکزدارند.بازیگران
درهرزیرسیستمدریکتصویرخطمشی یعنیادارکداتعلدی()19ازمسدئلهیمدورد

نظراعضاوچگونگیارزیدابیآن(گدرینپدرسدنوپرینسدن( )69:9017 )12اشدتراك
دارند.بازیگرانزیرسیستمهاهموارهبهدنبالپیشبردتصویرموردنظدرخدوددرمحافدل
خطمشیگذاریچونکمیسیونهایپارلمان هیأتوزیرانوسایرنهادهدایخدطمشدی
هستند.بهواقدمحافلخطمشی فضاییبرایتعاملبدازیگرانزیرسیسدتمهدابداهددف
طرحمسائلموردنظرخودوروشهایحلآنها غلبهبرفرایندخدطمشدیگدذاریودر
نهایتاتخاذتصمیمفراهممیآورند.نتیجهیایدنتعداموتوفعالیدتهدا ثبداتبرخدی
مشیدرحوزههایمختلفوممانعتازورودمسدائلمغدایربداآنهاسدتکده

تصاویرخط
موجبشكلگیریانحصارخطمشییابهعبارتیبرقدراریتعدادلبدههمدراهتغییراتدی
جزئی دتدریجیوبهتبدآنطرحمسدائلمشدابهدردسدتورکارخطمشدیمدیشدود.از
سوییدیگراعضایزیدرسیسدتمهداوسدایربدازیگرانیکدهدرانحصدارهایموجدوددر
حوزههایمختلفسهیمنیستند هموارهبهدنبالایجادتغییروطرحوپیشبردمسائلو
خطمشیهایموردنظرخودمیباشند؛ودراینجهتبدابهدرهگیدریازمجموعدهایاز
تاکتیک هابهدنبالتضدعیفثبداتموجدودودرنهایدتبدرهمزدنانحصدارخدطمشدی
میباشند.اطوعرسانیبهعمومپیرامونیدکمسدئلهیمشدخصوترغیدبایشدانبده
اعمالفشاربردولتبدرایتوجدهبدهآن طدرحمسدئلهیمدوردنظدردردیگدرمحافدل
خطمشی گذاریم وارجاعمسدئلهبدهیدککمیسدیوندیگدردرپارلمدانویداارائدهی
اطوعاتجدیددربابمسئلهوپررنگکردنآن ایجدادتغییدردرترتیبداتنهدادیبده
هایجدیدوبهرهگیدری


گیریازبازیگرانقدرتمندوتشكیلزیرسیستم
عنوانم البهره
ازتغییراتنهادیایجادشدهدرسیستمکونسیاسدیبدهعندوانم دالتغییدررئدیس
هامیباشند.باشكستانحصدارموجدودوپررندگ


یاینتاکتیک
جمهور همگیازجمله
شدنتصاویریمتفاوت مسائلجدیدیبهدستورکارخطمشیراهمییابنددوبدات بیدت
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اینتغییرات مجدداًتعادلسیستمدرنقطهایجدیدبرقرارشدهوتدابدروزمجموعدهای
دیگرازتحوالت ایندورهیثباتادامهمییابد.بهاینترتیدبشدكلگیدریپدیدرپدی
دورههایثباتوتغییرزمینهسازورودمسائلمختلفبهدسدتورکارودرنتیجدهتددوین
هایمتفاوتمیشود.

خط 
مشی

روش

مقالهیحاضرباهدفبررسیجایگاهگردشگریزمیندرخطمشیهدایعمدومیایدران
نگاشتهشدهاست.بداتوجدهبدهظهدورایدنمفهدومازاوایدلدهدهی1190درادبیدات
گردشگریکشور(نكوئیصدری  )1126یکبازه16سالهاز1190تا1126بهعندوان
قلمروزمانیپژوهشبرگزیددهشددهاسدت.درایدنجهدتپژوهشدگرانبداانجدامیدک
مطالعهیآرشیوی()90بهبررسیخطمشیهدایتصدویبشددهدرحدوزهیگردشدگری
هاازسامانهیقدوانینومقدرراتپایگداه


زمینپرداختهوبهاینمنظوردرگردآوریداده
مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسومیکهجامدترینپایگاهثبتوذخیرهسدازیایدن
هادرکشورمیباشد بهدرهگرفتدهوروشتحلیدلمحتدوابدهعندوانروش


دستازداده
اصلیانتخابشدهاست.
مشیهایمرتبط عدووه
یگردآوریدادهها باهدفپوششحداک ریخط 

درمرحله
برجستجویواژگانکلیدیجاذبههدایزمدینشدناختی گردشدگریزمدین ژئوپدارك 
ژئوسایتوگردشگریمعدن()91درعنوانقدوانینومقدرراتتصدویبشددهدربدازهی
زمانیموردمطالعه ازواژگانگردشگری منطقهیحفاظدتشدده آثدارملدیطبیعدی 
منطقهینمونهیگردشگریوپاركملینیزبهرهگرفتهشد.چراکهدرتعریفعملیاتی
اینواژگانبهنوعیبهمیراثزمینشناختیاشارهشدهاست.بهعنوانم دالدرتعریدف
آثارملیطبیعی عووهبرگونههایگیاهیوجانوریبهالمانهدایطبیعدتبدیجدانو
پدیدددههددایکددمنظیددروویددژهکددهازنظددرعلمددی تدداریخییدداطبیعددیدارایارزش
حفاظتی باشند(گروهپاركهاوآثارطبیعیملیسازمانحفاظتمحیطزیسدت )1129
نیزتأکیدشدهاست.ازجملهیآثارطبیعیملیکشورمیتوانبدهآتشفشداندماونددو
غارکوگاناشارهکردکهازجاذبههایمهمگردشگریزمینبدهشدمارمدیروندد(امدری
کاظمی .)1129همچنینیكیازمعیارهایتعریدفمنطقدهنموندهگردشدگری وجدود

|50فصلناهم علوم مدرییت اریان|سالچهاردهم شماره 45تابستان1129

جاذبههایبرجستهیطبیعیوزمینشناختیدرنزدیكییاپیرامونآناست(آئیننامهی
اجرایینحوهیتشكیلوادارهیمناطقنمونهیگردشگری هیأتوزیدران )1191؛لدذا
علیرغمعدمذکرواژگانمرتبطباگردشگریزمیندرعنوان امكانتددوینخدطمشدی
برایحوزهیمذکوروجوددارد.درنهایتدرگروهبندیژئوپاركهدا بدهعندوانیكدیاز
جاذبههایاصلیگردشگریزمین مشاهدهمیشودکهدرغالدبمدواردژئوپداركهدادر
ذیلسایرمناطقحفاظتشدهتعریفمیشوند.لذایکژئوپاركمیتواندبخشیازیدک
پاركملیبدودهیدادربرگیرنددهیآثدارملدیطبیعدینیدزباشدد(دیتمن(.)9016 )99
پیشنهادبرخیازپاركهایملیچونگلستان ارسبارانوارومیهبرایثبدتبدهعندوان
ژئوپاركهایجدید(امریکاظمی )1129م دالیمناسدبدرایدنزمیندهمدیباشدد.در
مرحله یبعدباتمرکزبرمتنهریکازقوانینومقرراتبهعنوانسطحتحلیدل دردو
گامتحلیلمحتوایخدطمشدیهداانجدامشددهاسدت .درگداماول بداهددفشناسدایی
خطمشیهایگردشگریزمین محتوایقوانینومقرراتبدرایذکدرارکدانگردشدگری
زمینطبقمفهومسازیارائهشدهازسویدالیندگونیوسدام()4:9007مدوردبررسدی

قرارگرفتهاست(شكل.)1
شناسیخطمشدیهدایگردشدگریزمدین مجدددا

درگامدوم باهدفبررسیگونه
محتوایخطمشیهایشناساییشدهموردبررسدیقدرارگرفتدهوایدنبدارمحتواهدای
موجودبراساسذکرهریکازاجزایبرنامهیتوسعهیگردشگریکدگذاریشدهاند.بده
اینمنظورازچارچوببرنامهریزیتوسعهیگردشگری(اینسدكی(()1221/1299 )91
بهرهگرفتهشدهاست.الزمبهذکراسدتکدههددفچدارچوبمدذکورنمدایشاجدزای
برنامهیتوسعهیگردشگریبهطورعاممیباشد؛لذادراینپژوهش معادلهریدکاز
اجزادربسترگردشگریزمین موردنظرقرارگرفتهاست(شكل.)9بدهایدنترتیدب بده
طوربالقوه7گونهبرایخطمشیهایگردشگریزمینمیتوانتعریفکردکهعبارتندد
از:خطمشیهایمتمرکزبرتوسعهیجاذبدههدایزمدینشدناختی توسدعهیتأسیسدات
اقامتی توسعهیسایرتسهیوتوخدماتدرمنطقه توسعهیحمدلونقدل توسدعهی
سایرزیرساختهاوتوسدعهیمددیریتوارکداننهدادیگردشدگریزمدین.درحالیكده
خطمشیهایمتمرکزبرتوسعهجاذبههایزمینشناختیبرشناسداییایدنجاذبدههداو
تعریفمناطقگردشگریپیرامونآنهاتأکیددارند خطمشیهدایمدرتبطبداتوسدعهی
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تأسیساتاقامتیباهدفایجادوبسطانواعواحدهایاقامتیچونبومکلبدههداوفضدای

کمپینگبرایگردشدگرانوارائدهیخددماتمدرتبطتددوینمدیشدوند.درعدینحدال
توسعهیتسهیوتوخدماتیچونتأسیساتغدذاخوری دفداتراطوعداتگردشدگریو
فروشگاهصنایددستیوسوغاتدرقالبخطمشیهدایمدرتبطبداسدایرتسدهیوتو
خدماتدرمنطقهموردهدفقدرارمدیگیرندد.اندواعراههداوروشهدایدسترسدیبده
منطقهیگردشگریزمینونیزجابهجاییدرونمنطقه باخطمشدیهدایمتمرکدزبدر
توسعهیحملونقلموردتوجهقدرارمدیگیرندد.جددایازبحدشدسترسدیفیزیكدی 
یسددایرزیرسدداختهدداازجملددهمدددیریتآبوبددر مدددیریتپسددماندهاو


توسددعه
زیرساختهایارتباطیازدیگرارکانیهسدتندکدهدرقالدبخدطمشدیهدایتوسدعهی
گردشگریزمیندریکمنطقهبایستیموردتوجهقرارگیرند.درنهایتخطمشیهدای
مرتبطباتوسعهیمدیریتوارکاننهادیدرجهتپرورشوعرضدهینیدرویانسدانی 
هدایتبرنامهریزیبازاریابی تعیینسداختارسدازمانهدایدولتدیوخصوصدیمدرتبط 
هاوکنترلاثراتگردشگریزمینبرمنطقهتدوینمیشوند.


مدیریتحفاظتازجاذبه

شکل  .1اجزای توسعه گردشگری زمین[ اقتباس از اینسکیپ]93 :1331/1311 ،
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شکل  .2مفهوم سازی گردشگری زمین[منبع :دالینگ و نیوسام]5 :2002 ،

یافتهها

درراستایبررسیجایگاهگردشگریزمیندرخطمشیهایعمومیکشور 141قدانون
ومقرراتباکمککلیدواژههایفو الذکرگدردآوریشددند.ایدنقدوانینومقدرراتدر

بازهیزمانی16سالهاز1190تا1126تصویبشدهاند.درنتیجدهیتحلیدلمحتدوای
ایندادهها 49موردازآنهابهعنوانخطمشیگردشگریزمینشناساییشدند.بدراین
اساسمیتوانگفتگردشگریزمینسهمیمعادل%17/51درمیدانخدطمشدیهدای
عمومیکشوردربازهیزمانیمذکوررادارد.ترکیبخطمشیهدایشناسداییشددهبده
اینشرحمیباشد52:موردمصوبهیهیأتوزیران 5موردآئیننامهیاجرایی 9مدورد
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مصوبهیشورایعالیحفاظتمحیطزیست 9موردمصوبهیکارگروهتوسعهیبخدش
معدن 1موردمصوبهیشورایعالیشهرسازیومعماریایران.نمودار1توزیدفراوانی
خطمشیهایمذکوردربازهیزمانیمدوردمطالعدهرانمدایشمدیدهدد.همدانطورکده
مشاهدهمیشود دربازهیسالهای1194-1195تعدادخطمشیهابهحدداک رخدود
مشیهدادرسدالهدایمتعاقدب
موردرسیدهاست.لیكنروندنزولیتعدادخط 

یعنی96
چشمگیراست.
مشیهدایگردشدگریزمدین
برایخط 

درپاسخبهسوالدوماینپژوهش پنجگونه
شناساییشد.همانطورکهدرنمودار9مشاهدهمیشود گوندهیتوسدعهیجاذبدههدای
زمینشناختی نزدیکبه%70ازخطمشیهایموجودرابهخوداختصداصدادهاسدت.
خطمشیهایمتمرکزبرتوسعهیسایرزیرساختهاباسهمپدانزدهدرصددیدررتبدهی
دومقرارگرفتهاند.ایندرحالیاستکهموضوعاتمهمیچونتوسعهمدیریتوارکدان
نهددادیگردشددگریزمددین توسددعهیتأسیسدداتاقددامتیوسددایرتسددهیوتوخدددمات
مشیگدذارانقدرارگرفتدهاسدت وخدطمشدیای
گردشگریزمینکمترموردتوجهخط 

مرتبطباتوسعهیحملونقلیافتنشد.همچنینبابررسیتوزیدزمانیگوندهشناسدی
خطمشیها(نمودار)1میتوانگفتعلیرغمتدوینخطمشیهایگردشدگریزمدیندر
گونهدربازهی 1194–1195خطمشیهایمتمرکدزبدرتوسدعهیجاذبدههدای
هر 4
زمینشناختیوتعریفمناطقگردشگریپیرامونآنهاهمچنداندرصددراولویدتهدای
خطمشیگذارانقرارداشتهاند؛بهطوریكهغالبخطمشدیهدایمدذکور درایدنبدازهی
زمانیبهتصویبرسیدهاندولذابیشترینرشدرابهخدوداختصداصدادهاندد.ازسدویی
دیگرکاهشدرتعدادویاعدمتصویبخطمشیبرایسایرگونههادرسالهایمتعاقب
بازهیمذکور شاهدیدیگربرنادیدهگرفتهشدناینابعاددرفرایندخدطمشدیگدذاری
است.
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تعدادخطمشیهایگردشگریزمیندرهردوسال

27

12
7
2

1

1

5
2

1


بازهی1379-1331
خطمشیهایگردشگریزمیندر 
نمودار.1توزیعفراوانی 

افتههایپژوهش]
[منبع:ی 

توسعهیسایرزیرساختها
%14

توسعهیسایرتسهیوتوخدماتدر
منطقهگردشگریزمین%2

توسعهیجاذبههایزمین
شناختی
%42

توسعهیمدیریتوارکان
نهادیگردشگریزمین%19

توسعهیتأسیساتاقامتی
%4

بازهیزمانی–1331
خطمشیهایگردشگریزمینتصویبشدهدر 
نمودار.2گونهشناسی 

افتههایپژوهش]
[1379منبع:ی 
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توسعهیتأسیساتاقامتی

توسعهیجاذبههایزمینشناختی

توسعهیسایرتسهیوتوخدماتدرمنطقهگردشگریزمین

توسعهمدیریتوارکاننهادیگردشگریزمین
توسعهیسایرزیرساختها

افتههایپژوهش]
یهایگردشگریزمین[منبع:ی 
خطمش 
گونهشناسی 
نمودار.3توزیعزمانی 
خطمشیهایدر
سطحملی
%91

خطمشیهایدر
سطحاستانی
%62

نمودار .4سهم خط مشیهای گردشگری زمین در سطح ملی در مقایسه با سطح استانی [منبع:
یافتههای پژوهش]
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دربررسیبیشترخطمشیهایگردشگریزمین توزیدجغرافیاییآنهانیزمدوردتوجده
قرارگرفتهاست.برایناساس نمودار5توزیدخطمشیهادرسطحملیدرمقایسدهبدا
مشیهایدرسطحملی دربرگیرنددهیقدوانینو
کشد.خط 

سطحاستانیرابهتصویرمی
مقرراتیهستندکهبدونهدفگیریمنطقهایخاص برتوسعهیگردشدگریزمدیندر
کشورتأکیددارند.ایندرحالیاستکهخدطمشدیهدایدرسدطحاسدتانمتمرکدزبدر
یاینگونهازگردشگریدریکیاچندمنطقهازیکاسدتانمشدخصهسدتند.

توسعه
همانطورکهدرنمودار5مشاهدهمیشود تقریبایکپنجم(19خطمشدیاز49مدورد)
هایگردشگریزمیندرسطحملیتدوینشدهاند؛ایدندرحدالیاسدتکده

ازخطمشی
مشیهدابداهددفگیدرییدکاسدتان
مورد)ازخط 

نزدیکبه57(%90خطمشیاز49
مشیهایگردشگریزمینبده
نمایشگرخط 

مشخصطراحیوتصویبشدهاند.نمودار4

تفكیکاستانهامیباشد.طبقایننموداردواستانلرستانویدزددرمقایسدهبداسدایر
مناطق بیشترموردهدفخطمشیگذارانقرارگرفتهاند؛بدهطوریكدهبدرایهریدکبده
خطمشیگردشگریزمینتدوینشدهاست.
ترتیب4و 5
یموضوعاتموردتوجهخطمشدیگدذاراندردو

درنهایت باهدفبررسیومقایسه
سطحملیواستانی گونهشناسیخطمشیهایتدوینشدهبدرایدواسدتانلرسدتانو
یزدکهدارایبیشترینتعدادقوانینومقرراتبرایحوزهیگردشگریزمینهستندبدا
خطمشیهاییکهبرایتوسعهیآندرکلکشورتصدویبشددهاندد مدوردتوجدهقدرار
گرفتهاست(نمودار.)7درحالیكهتوسعهیجاذبههایزمینشناختی بهعنوانمهمترین
مشیهایگردشگریزمیندرهدردو
گیرندگاندرتدوینخط 


موضوعموردتوجهتصمیم
سطحملیواستانیگزارششدهاست فقدانخطمشیدردوبعدمهمتوسعهمددیریت
وتوسعهیتأسیساتاقامتیکهازارکداناصدلیتوسدعهیگردشدگریزمدینمحسدوب
میشوند مسئلهایاستکههردواستانبهآنمبتوهستند.
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نمودار  .5توزیع جغرافیایی خطمشیهای گردشگری زمین در بازهی زمانی [1931 - 1910منبع:
یافتههای پژوهش]

5
4
3
توسعهیجاذبههایزمینشناختی
توسعهمدیریتوارکاننهادیگردشگریزمین
توسعهیسایرزیرساختها
توسعهیتأسیساتاقامتی
توسعهیسایرتسهیوتوخدماتدرمنطقهگردشگریزمین

2
1
0
خطمشیهای خطمشیهای خطمشیهای
متمرکزبریزد متمرکزبر درسطحملی
لرستان

نمودار  .2گونهشناسی خطمشیهای گردشگری زمین در سطح ملی و دو استان لرستان و یزد[منبع:
یافتههای پژوهش]

ونتیجهگیری

بحث

گردشگریزمینیكیازمفاهیمدرحالرشداسدتکدهازدهدهی1190درادبیدات
گردشگریکشورظاهرشدهاسدت.ظرفیدتهدایگسدتردهیایدراندرحدوزهیمیدراث
زمینشناختیوهمچنینلزوماستفادهیبهینهوپایدارازاینمیدراث موجدبشددهتدا
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بسیاریازصاحبنظران گردشگریزمینرابهعنوانیکاستراتژیبالقوهتوسعهپایددار
برایمناطقپیرامونآنهادرنظربگیرند.تحققاینامردرگرویاتحاذنگاهیهمهجانبه
نگروبررسیهمهیابعادمفهوممذکوراست.لیكنعلیرغمتوشهایباارزشدیکدهدر
اینمسیرصورتگرفته بهباورنویسندگانمقالهشدكافقابدلتدوجهیدربعددنهدادی
توسعهیگردشگریزمینوجوددارد؛بهطوریكهبحشخطمشیهایگردشدگریزمدین
یاهماناصولراهنمایتوسعهآن کمترموردتوجهپژوهشگراناینحدوزهقدرارگرفتده
است.لذامقالده یحاضدردرپدیآنبدودتدابدهبررسدیجایگداهگردشدگریزمدیندر
خطمشیهدایعمدومیبپدردازد.بدهبداورنویسدندگانآن شناسداییخدطمشدیهدای
مشیهاگامیمؤثردرکاهششدكاف
شناسیاینخط 

گردشگریزمینونیزبررسیگونه
مذکورمحسوبمیشود.

درنتیجهیتحلیلمحتوای141قانونومقرراتگردآوریشدهدراینپژوهشکده
طییکبدازهیزمدانیهفددهسداله  1126-1190درحدوزهیگردشدگریوازسدوی
مراجدمتعددیچونمجلسشدورایاسدومی هیدأتوزیدران شدورایعدالیحفاظدت
محیطزیست کارگروهتوسعهیبخشمعدنوشورایعالیشهرسازیومعماریایدران
تصویبشدهاند میتوانگفتگردشگریزمینسهمیحدود%17/4ازخطمشدیهدارا
بددهخددوداختصدداصدادهاسددتوبددهاسددت نایسددالهددای1194-1195کددهتعددداد
خطمشیهایمربوطهبارشدقابلتوجهیبه96موردرسیده درسدایرسدالهداتعدداد
کمتریخطمشیبرایاینحوزهتدوینشدهاست.سیرنزولیدرتعدادخطمشدیهدای
گردشگریزمیندرسالهایمتعاقب شاهدیبراینادعاست(نمودار.)1

بانگاهیبرگونهشناسیخطمشیهایمذکور مدیتدواندریافدتکدهدر70درصدد
موارد تمرکزخطمشیگذارانصرفابرتوسعهجاذبههایزمینشناختیوتعریفمنداطق
گردشگریپیرامونآنهابودهوسایرابعادکهنقدشاساسدیایدرتوسدعهیگردشدگری
زمیندارند چونتوسعهیزیرساختهداوروسداختهداومسدائلمدرتبطبدامددیریت
گردشگریزمینازجملدهحفاظدتزمدینشدناختیکدهخدوددرکدانونمفهدومسدازی
گردشگریزمینقراردارند درخطمشیهاکمتردیدهشدهاندد(نمودار.)9ایدنامدربده
ویژهدربررسدیتوزیددجغرافیداییخدطمشدیهدامشدهوداسدت.درحالیكدهدسدتهی
خطمشیهایتوسعهیجاذبههایزمینشناختی چهدرسطحملیوچدهدردواسدتان
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لرستانویزدبهعنوانمناطقیکهدرمقایسدهبداسدایراسدتانهدابیشدترمدوردتوجده
خطمشیگذارانقرارگرفتهاند بهعنوانمهمترینگونهیخطمشدیهداشناسداییشدد 
فقدانخطمشیهایتوسعهیمدیریتوتوسعهیتأسیساتاقامتیدردواستانمدذکور
)گویایضعفدرهدفگیریاینابعاداست.

(نمودار4
بهنظرمیرسدتصویبآئیننامهینحوهیتشكیلوادارهیمناطقنمونهگردشدگری
درسالپایانیدولتهشتمیعنی1191وبهدنبالآنرویکارآمدندولدتجدیدداز
تحوالتعمدهایباشندکهدرورودگردشدگریزمدینبدهفراینددخدطمشدیگدذاریو
مشیهایتصویبشدهبرایآنمؤثربودند.چراکهتاپیشاز
شناسیخط 


گونه
همچنین
آنیعنیسالهایآغازیندههی 1190حضورگردشگریزمیندرفراینددخدطمشدی
عمومی تنهامحدودبهدوخطمشیاستدرحالیكهتعددادخدطمشدیهدایمدرتبطدر
بازهیسالهای1194–1195به96موردافزایشیافتهاست(نمودار.)1بهاینترتیب
میتوانبروزاینتحدوالتراآغدازگردورهایازتوجدهبدهگردشدگریزمدیندرفرایندد
خطمشیگذاریعمومیقلمدادکرد.طبقاینآئیننامهمناطقنموندهیگردشدگریدر
جوارجاذبه هایتاریخی فرهنگی طبیعدیوگردشدگریبدهمنظدورارائدهخددماتبده
گردشگرانتأسیسمیشوند.لذامیتوانگفتاینآئیننامه چارجوبقانونیالزمبدرای
یگردشگریزمینرافراهمکردهاست.دراینمیانتغییدراتنهدادیدرسداختار

توسعه
سیاسیکشور یعنیرویکارآمدندولتنهمدرسدال 1195وتأکیددآنبدراجدرای
آئیننامهیفو  الذکر بسدترسیاسدیالزمبدرایورودگردشدگریزمدینبدهدسدتورکار
خطمشیهایعمومیراایجادکردهاست.تصویب52مدورداز49خدطمشدیشناسدایی
شدهدرهیاتوزیران شاهدیبراینادعاست.
نكتهیقابلتوجدهدرایدنزمینده تمرکدزبیشدترخدطمشدیگدذارانبدرتوسدعهی
جاذبههایزمینشناختیدرمقایسهباسایرارکانتوسعهگردشگریزمینبهویژهدردو
نامهیمذکوریعنی1194-1195است(نمودار.)1ایدنخدود
سالمتعاقبِتصویبآئین 
میتواندنشانیازتمرکزبازیگرانحوزهیگردشگریزمینبراینرکنباشد.بهعبدارتی
بهتر درسایهیاینآئیننامه توسدعهیجاذبدههدایزمدینشدناختیوتعریدفمنداطق
نمونهیگردشگریپیرامونآنها بهاولویتاصلینقشآفرینانگردشگریزمدیندرایدن
دورانبدلشدهاست.باالبودنسهمخطمشیهایمذکوردرسطحاسدتانیدرمقایسده

|40فصلناهم علوم مدرییت اریان|سالچهاردهم شماره 45تابستان1129

باسطحملی(نمودار5و)7کهباهدفتعریفمنطقهنمونهگردشگریدراسدتانهدای
مشخصتدوینشدهاند شاهدیدیگربرجایابیتوسعهیجاذبدههدامیداناولویدتهدای
اصلیبازیگراناینحوزهوبهتبددآنتدوشایشدانبدرایپیشدیبردآنبدهدسدتورکار
خطمشیمیباشد.بههرصورتتمرکزصرفبرتعریفمناطقنمونه موجدبرشددتدک
بعدیخطمشیهایمربوطهدریکبدازهیزمدانیکوتداهمددت()1196-1195شدده
است.ایندرحالیاستکهگردشگریزمینباهدفتوسعهیپایداروارتقاءهویتیدک
منطقه(بیانیهآکروکا(9011 )95بدهنقدلازدالیندگ )75:9011ودرنتیجدهتدأمین
منافداقتصادیدرضمنحفاظتازمیراثزمینشناختیآنمفهومسدازیشددهاسدت.
بنابراینمیتوانگفتفقدانخطمشیهایگردشگریزمینبرایهددایتفعالیدتهدای
توسعهیآنوفراهمآوریزیرسداختهداوتسدهیوتوخددماتالزم یكدیازمسدائل
اساسیاستکهگردشگریزمیندرمسیرتوسعهباآنمواجهاست.بهبداورنویسدندگان
مقالهعدمتوجهبههمهیاجزایتوسعهیگردشگریزمیندرخطمشدیهدایعمدومی
کشورپیامدهاینهچندانخوشایندیبرایآنبهجدایخواهددگذاشدت.بدهطوریكده
معرفیمناطقگردشگریزمینموجبرشدسریدتعداداینمناطقدرکوتاهمدتشده
هایمرتبطباسایراجزادردرازمدتمنجربهکندشدنتوسعهی

لیكنفقدانخطمشی
گردشگریزمینخواهدشد.دراینحالدتندهتنهدارسدالتگردشدگریزمدینمحقدق
نخواهدشدبلكهتوسعهینابسامانآنبهطوربالقوهموجبظهورآثارمنفدیدرمنطقده
بهویژهدرابعادمحیطیواجتماعیازجملهآسیبمیدراثزمدینشدناختیوجامعدهی
محلیآنخواهدشد.
درمقابلهباظهورپیامدهایمنفیمذکور نقشهردویبازیگراندولتیوغیردولتدی
فعالدرابعادمختلفگردشگریزمینبسیارحائزاهمیتاست.بدهواقدد علیدرغمآنكده
مشیگذاریاینحوزههستند بدازیگرانغیدر
بازیگراندولتیداراینقشکلیدیدرخط 
دولتینیزچونگروههایحرفهایگردشگریزمدین انجمدنهدایعلمدیودانشدگاهی
مرتبط انجمنهایتخصصیوجوامدمحلیبایستیباتأکیدوتمرکزبراجزایمختلدف
نجهتمدیتدوانمرحلدهی
آن درتدوینخطمشیهایمرتبطنقشآفرینباشند.درای 
گذاریعمومیرابهعنوانیكیازگلوگاههایمهدم

تنظیمدستورکاردرفرایندخط 
مشی

نفوذدرتصمیمگیریویابهعبارتیبهتربدهعندواننقطدهیبدالقوهیشدروعمشدارکت
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بازیگرانحوزهیگردشگریزمینمعرفیکرد.اینمرحلهکهبدهعندوانفراینددانتقدال
مسائلومشكوتحوزههایمختلفوهمچندینطدرحهدایپیشدنهادیبدهدسدتورکار
خط مشیتعریفشد بهطوربالقوهبهترینفرصترابرایبازیگرانفراهممیآوردتدابدا
تأکیدوتمرکزبرابعادمختلفگردشگریزمین بهعنوانم الازطریقارائهیاطوعات
وگزارشهایتخصصی طرحهایپیشنهادیویاتشكیلائتوفهایقدرتمند زمیندهی
طرحوپیشبردمسائلومشكوتدرابعادیکهتداکنونکمتدرمدوردتوجدهخدطمشدی
گذارانقرارگرفتهاندراایجادکردهوبهاینترتیببااثدربدرندوعخدطمشدیهداییکده
تدوینمیشوند موجباتتوسعهیمتوازنگردشگریزمینرافراهمآورند.

باتوجهبهنتایجمقالهیحاضدر بدهنظدرمدیرسددضدعفدرمشدارکتحدداک ری
آفریناندرابعادمختلفگردشگریزمین موجبضعفدرانتقالمسدائل

بازیگرانونقش
مرتبطباارکاناصلیتوسعهیآنورایتوسعهیصرفجاذبدههدایزمدینشدناختیبده
دستورکارخطمشیشدهوبهتبدآنبهیكیازچدالشهدایاصدلیبدرسدرراهتددوین
خطمشیهایمرتبطباهدفتوسعهیگردشگریزمینبدلشدهاست.درایدنجهدت 
آسیبشناسیمشارکتبازیگرانحوزهیگردشگریزمیندرخطمشیگذاریوبهدنبال
آنتجویزمدلمطلوب ازموضوعاتمهمبرایپژوهشهایآتدیهسدتندکدهبدهطدور
تواننددرمقابلهیبااینچالشمفیدباشند.
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