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چكیده
( یكیازمفاهیمدرحالرشدددرمباحدشآکادمیدکگردشدگریودر1زمین)گردشگری

وکارهایگردشگریراجلبکردهحالیكیازمحصوالتجدیدیاستکهتوجهکسبعین
هایعمومیایراناست.مشیبررسیجایگاهگردشگریزمیندرخطاست.هدفاینمقاله 

گیدریازسدامانهقدوانینومقدرراتآرشیویوبهدرههاییدادهپژوهشگرانباانجاممطالعه
یهدایحدوزهمشیهایمجلسشورایاسومیایران بهگردآوریخطمرکزپژوهش پایگاه

یتحلیدلمحتدوایپرداختدد.درنتیجده1126-1190یزمدانیگردشگریزمیندربدازه
یمدذکورشناسداییشددکدهدربررسدیمشیدرحدوزهطخ49هایگردآوریشده داده
یتأسیسدات( توسدعه9شدناختی)هدایزمدینیجاذبدهی؛توسعهدسته4شناسیدرگونه

یمددیریتیسایرتسهیوتوخدماتوتوسعهها توسعهیسایرزیرساختاقامتی توسعه
هدایاسداییجاذبدههدایمدرتبطبداشنمشیگردشگریزمینقرارگرفتند.درحالیكهخط

هایشناساییشددهبدهخدوداختصداصمشیشناختیبیشترینسهمرادرمیانخطزمین
اسدت.بدهنظدرگدذارانقدرارگرفتدهمشدیاند سایراجزایتوسعهکمترموردتوجهخطداده
هدایجاذبهیگردشگریزمینبرتوسعهرسداینوضعیتناشیازتمرکزبازیگرانحوزهمی

یزمدانیمدوردمطالعدهوتغییراتقانونیونهادیایجادشدهدرکشدوردربدازهیدرسایه
یتنظدیمیگردشدگریزمدیندرمرحلدهیارکانتوسعههمچنینضعفدرتوجهبههمه

مشیباشد.دستورکارخط
مشدی هدایعمدومی دسدتورکارخدطمشدیگردشگریزمین خدط:واژگانکلیدی

ها تحلیلمحتوا ایرانمشیشناسیخطگونه
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مقدمه

یگردشدگری ازرشددقابدلتدوجهییاخیدردرحدوزهیكیازمفاهیمیکهدردودهه

(گردشگری9001(وهمكاران)1برخورداربوده گردشگریزمیناست.بهباوراستورکز)

بنا شناختییکمكانهایجغرافیاییدزمینانپایدارسازیوارتقاءخصیصهزمینبربنی

(5جهدتدالیندگونیوسدام)(.دراین1124:57شدهاست)بهنقلاززارعوقراچورلو 

هدا شدناختیشدامللنددفرم(گردشگریزمینرابهعنوانترکیبساختارزمین9007)

یایناشكالوگردشدگریرایندهایبهوجودآورندههاوغیرهباتأکیدبرفها کانیسنگ

تدوانگفدتشدناختیکشدورمدیاند.باتوجهبهطیفگستردهمیراثزمینتعریفکرده

هددایمناسددبیبرخددورداریگردشددگریزمددینازظرفیددتیتوسددعهایددراندرزمیندده

یمیدراث(.بهطوریكدهطیدفگسدترده1129است)نوری مرادیهوسینوخوشنظر 

هدایفرهنگدیاندازهاوویژگدیشناختیکشوردرکنارنیازبهحفاظتازاینچشممینز

مناطقاطرافآن موجبشدهتاگردشگریزمدینبدهطدوربدالقوهبدهعندوانیكدیاز

هایکارآمدبرایتوسعهگردشگریپایداردرکشوردرنظرگرفتهشود.درایدناستراتژی

گیریوبهتبددآنجهداتمدوردچارچوبتصمیمهایعمومیباتعیینمشیمیان خط

نظرومجموعهاقداماتالزمبرایتوسعهاینگونهازگردشگری نقشکلیدیبدرعهدده

ایازقدوانینومقدرراتهدایعمدومیبدهعندوانمجموعدهمشیدارند.بهطورکلیخط

یکالگووصوحدرکشوروضدشدهوبهعنوانشوندکهبهوسیلهمراجدذیتعریفمی

(.1121کننددد)الددوانی گیددریواقددداماتدرجامعددهعمددلمددیراهنمددابددرایتصددمیم

هداونهادهدایهاواقدداماتسدازمانهایعمومیازیكسوباهماهنگیتصمیممشیخط

هایمختلف نقشهماهندگکننددگیرابدرعهددهداشدتهوازمختلفجامعهدرحوزه

(.بدهایدن17–14دهندد)همان:اهددفقدرارمدیسوییدیگرتأمینمنفعتعمومیر

یگردشگریزمینکهدراینمقالههایعمومیدرحوزهمشیتوانگفتخطترتیبمی

هداهایسازمانتوانندفعالیتشوند نهتنهامیهایگردشگریزمینخواندهمیمشیخط

رفداهعمدومیکنندبلكهبدهطدوربدالقوهموجدبتدأمینومؤسساتمرتبطراهماهنگ

شوند.شناختیهایزمینجوامدمحلیپیرامونجاذبه

هدایتخصصدیمتعدددبدهعندوانیكدیازلیكنعلیرغمآنكهایرانباداشتنانجمن

( بدهنظدر9014:9( 4مراکزپژوهشیمهمگردشگریزمینمعرفیشدهاست)روبدان)
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سهباسدایرابعدادایدنگردشگریدرمقاییزمینهایعمومیدرحوزهمشیرسدخطمی

ینویسدندگانمقالدهاند.بهطوریكهمطالعاتاولیدهمفهومکمترموردبررسیقرارگرفته

ایگردشگریزمیندرایرانیمطالعاتعلمیوحرفهآناستکهبخشعمدهشگرینما

شناختیونیزاثراتاختصاصیافتدهاسدتگردشگریمیراثزمینبهارزیابیتوانزمین

؛سدلمانی اروجدی اوسدطیو1129ندوانم دالمختداری روسدتاییواحمددی )بهع

؛اصغری1125؛کشمیریومرادی 1124کیا ؛مختاریوامامی1126هرآبادی رحیمی

 غدازیو1121سراسكانرود اسدفندیاری محمددنژاد زیندالیواصدغریسراسدكانرود 

یزمدینومددیریتحفاظدتهایگردشگرمشی(وموضوعاتیچونخط1120قدیری 

یاینگونهازگردشگریهسدتند کمتدرمدوردتوجدهکهداراینقشکلیدیدرتوسعه

(.ودآیندزپژوهشگرانقرارگرفتهاست)ضیائیوفردوسی 

الدذکر بدهبررسدیجایگداهبنابراینمقالهحاضرباهدفکاهششكافپژوهشیفو 

یکشدورپرداختدهوبدهدنبدالهدایعمدوممشیهایگردشگریزمیندرخطمشیخط

هایعمومیبهگردشگریزمینمشیپاسخدوپرسشاست؛اولآنكهچهسهمیازخط

هایموجوددراینحوزهچگونهاست؟مشیشناسیخطاختصاصیافتهاست؟دوم گونه

مشیعمومیبهرهگرفتدهدراینجهت بهطورمشخصازدیدگاهتنظیمدستورکارخط

هدایعمدومینقشدیمشدیمشیبهعنوانمنشأخدطکهدستورکارخطشدهاست؛چرا

هدایمدرتبطبداآنرادارد.مشدیکنندهدرجایگاهگردشگریزمینواندواعخدطتعیین

اندددرکارانهدداییکددهدسددترودتدداایددنپددژوهش بددهشناسدداییچددالشانتظددارمددی

سدازی ابتدامفهومیآنمواجهندکمکنماید.درادامهزمیندرمسیرتوسعهگردشگری

گدذاریعمدومیبدامشیهایعمومیوهمچنینفرایندخطمشیگردشگریزمین خط

مشیموردبررسیقدرارگرفتدهوپدسازبخدشیتنظیمدستورکارخطتأکیدبرمرحله

هدایمشدیهایپژوهشدربدابجایگداهگردشدگریزمدیندرخدطشناسی یافتهروش

بنددیمقالدهدرقالدببخدشئهشدهاست.درپایان جمدشناسیآنهااراعمومیوگونه

گیریبیانشدهاست.بحشونتیجه

الگدوی»یدکتدریبداعندوانیحاضربرگرفتدهازازرسدالهالزمبهذکراستمقاله

باشد.می«هایعمومیایرانباتأکیدبرگردشگریمشیتنظیمدستورکارخط
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ادبیات

گردشگریزمین

میودیدردنیامعرفی90 مفهومینسبتاجدیداستکهازاواخردههگردشگریزمین

هدایمختلفدیچدونجغرافیدا (وازسدویرشدته1121شده)قنواتی کدرموفخداری 

ایازشناختیوگردشگریموردبررسیقرارگرفتهاست؛بهطوریكهطیفگسدتردهزمین

(.بررسدیادبیدات9019( 7یونایته)تعاریفبرایآنارائهشدهاست)االفسدوتیروتور

گیرندد:حاکیازآناستکهغالبتعاریفمذکوردرذیدلدودیددگاهاصدلیقدرارمدی

شدناختی بداشناختی.تعاریفمبتنیبردیدگاهزمدیندیدگاهجغرافیاییودیدگاهزمین

كلجان گردشگریزمینرابدهعندوانیدکگوندهیداشدهایطبیعتبیتأکیدبرالمان

شدناختیوبازدیددازآنیمیراثزمدینکنندکهبرپایهخاصیازگردشگریتعریفمی

شناسدانفراتدرگیرد.ایندرحالیاستکهدیدگاهجغرافیاییازرویكدردزمدینشكلمی

ییخاصازگردشگریبلكهبدهم ابدهرفتهوگردشگریزمینرانهبهعنوانیکگونه

کندد)سدازیمدییپایددارمفهدومباهدفبسطتوسعهیکرویكردجدیدبهگردشگری

(.9011:75( 6)دالینگ

کند هیچیکازاینرویكردهابهتنهدایی(بیانمی9011لیكنهمانطورکهدالینگ)

ییکتعریدفجدامدکدهسازیگردشگریزمیننیازبهارائهکاملنبودهولذادرمفهوم

(9011جهدت دالیندگ)شدود.درایدناسمدیهدارادربرگیدرد احسدهردویدیدگاه

یخاصازگردشگریوهدمبدهعندوانیدکگردشگریزمینراهمبهعنوانیکگونه

سدازیخدود (.ویبدابسدطبیشدترمفهدوم75کند)ص.رویكردجدیدبهآنتعریفمی

یمیدراثکنددکدهبدرپایدهایتعریدفمدیگردشگریزمدینرابدهعندوانگردشدگری

طوریكدهبنیدانیبدرایتوسدعهاندازهاییکمنطقهشكلگرفتهبهیوچشمشناختزمین

جهدت(.درایدن9017:192شدود)دالینگ پایدارگردشگریدرآنمنطقهمحسوبمی

ییکرویكردترکیبیطراحدیشددهاسدت.بداایدنحدالبداهددفمقالهحاضربرپایه

شدناختییاتیبدربعددزمدینهایمرتبطبااینمفهوم درسطحعملمشیشناساییخط

شناسیبهطورکاملتشریحشدهاست.الذکرتمرکزشدهکهدربخشروشتعریففو 
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هایعمومیدرگردشگریمشیخط

هداییکدهازسدویمراجددتوانبهعندوانتصدمیممشیعمومیرابهطورسادهمیخط

مسائلومشكوتمختلفبخشعمومیمانندمجلس دولتوقوهقضائیهودرپاسخبه

هدابدهشدوند تعریدفکدرد.ایدنتصدمیمهایمختلفاتخاذمیعمومیجامعهدرحوزه

:1121شدوند)الوانی هداومقدرراتتددوینمدیهایمختلفیمانندقوانین ضابطهصورت

گیدری یمرزهدایتصدمیممشدیعمدومیتعیدینکننددهتر خط(.بهعبارتیدقیق19

عمدومی الگدویمشیتوانگفتخطبخشعمومیاست.لذامیهاواقداماتدرفعالیت

باشدکهدارایهدفومقصودیاسدتیخاصمیهایدولتدریکزمینهکلیفعالیت

(.1121:15بهنقلازالوانی 1294(وهمكاران 9)آندرسون)

تعاریففو بهطورصریحبرنقشدولت)درمفهومکلیویکنهادونهصدرفاقدوه

گدذاریعمدومیتأکیدددارندد.درعدینحدال مشیجریه( بهعنوانبازیگراصلیخطم

هدایغیردولتدیای جوامدآکادمیک سازمانهایحرفهبازیگرانغیردولتیچونانجمن

(NGOsرسانه )آفرینبدودهنقشمشیگذاریعمومیها جوامدمدنیوغیرهنیزدرخط

(.9015( 2باشند)هاولتوکاشدور)ازیگراندولتیمیگیریبوبهدنبالنفوذدرتصمیم

گذاریعمومیقدرارمشیبههرصورت ایندولتاستکهدرجایگاهبازیگراصلیدرخط

دهددوچگدونگیمشدارکتسدایرگیدریرخمدیداشتهوبرآنچهکهدرفرایندتصدمیم

بازیگراندرآننظارتدارد.

یگردشددگری کددهازایددنپددسمشددیعمددومیدرحددوزهبددرایناسدداس خددط

ایازقوانین مقدررات توانبهعنوانمجموعهشود رامیگردشگریخواندهمیمشیخط

هاواهدافتوسعهتعریفکردکهازسویدولدتتددوینشددهوچدارچوبیدستورالعمل

یبلندمدتاینصنعتودرعینحدالبرایتصمیماتفردیوجمعیدرمسیرتوسعه

بهنقدلازاجدل آلدن 9007( 10آورند)گلدنروریچی)ندرمقصدفراهممیعملیاتآ

یاقدداماتالزمهاباتعیینمجموعدهمشی(.لذاخط9009:6( 11اسمیتوسوآنسون)

وتعریفجهدتمدوردنظدربدرایگردشدگری یدکجدزءالزمدراقدداماتبرایتوسعه

یآنهستند.توسعه

یحاضدربدهمشیگردشگریزمیندرمقالهشدهدرباال خطیتعاریفارائهبرپایه

سازیشدهاستکدهازسدویدولدتبدرایایازقوانینومقرراتمفهومعنوانمجموعه
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گیدریهددایتیگردشگریزمدینتددوینشددهوبداتعیدینچدارچوبتصدمیمحوزه

یآندرکوتاهودرازمدترابرعهدهدارد.هایتوسعهفعالیت

گذاریعمومیمشیفرایندخط

گدذاریعمدومی بدهعندوانفراینددیپویدا مسدتمرومشیای خططبقرویكردمرحله

پیچیدهمشتملبرمراحلمختلفچدونشناسداییمسدئلهومشدكل تددوینواجدرای

سدازییآنمفهدومگیریدرموردادامهیاخاتمدهمشی ارزیابیودرنهایتتصمیمخط

یمراحلمختلفیکدهدرادبیداتبدرایفراینددشماییازمجموعه1لشدهاست.جدو

هایهرمرحلهراارائهبههمراهتوضیحفعالیتسازیشدهگذاریعمومیمفهوممشیخط

دهد.می

 [1792/2113(،12)ی]اقتباسازدایعمومیگذاریمشخطندی.مراحلفرا1جدول

هافعالیت مراحل

مشیخطتنظیمدستورکار
هایهاوطرحیانتقالمسائلومشكوتمختلفونیزبدیلمرحله

مشیپیشنهادیگوناگونبرایحلیاتخفیفآنهابهدستورکارخط
مشیها تعیینوتصویبخطگزینشازمیانبدیلمشیتدوینخط

مشیاجرایخط
درنهایتهایمسئولووسازمانمشییعنیتعیینبودجهسازیخطپیاده

اجرا

مشیارزیابیخط
هایهدفومشیبرایگروهارزیابیخروجیودرعینحالپیامدهایخط

یآنغیرهدفوتصمیمدربابادامه اصوحویاخاتمه



یتدوانگفدتمرحلدهمحوراسدت مدیگذاریعمومی فرایندیمسئلهمشیازآنجائیكهخط

بدرایمشدیرسرنوشتمسائلمختلفوتدوینخدطتنظیمدستورکارداراینقشیکلیدید

یزمدانی دولدتبدامسدائلوموضدوعاتمتعدددیازجملدهباشد.چراکهدرهربازهآنهامی

یرسمیهستند.لیكنامكدانطدرحروستکهنیازمندتوجهعملیومداخلهروبهگردشگری

ایدنمسدائلبداورودبدهمشیامكانپدذیرنیسدتوتنهدابرخدیازیآنهادرفرایندخطهمه

گیرند.بنابرایناینمرحلهبهعندوانگذارانقرارمیمشیمشیموردتوجهخطدستورکارخط

یتنظدیمشدود.درادامدهضدمنتشدریحبیشدترمرحلدههامفهومسازیمیمشیمنشأخط

گردد.مشی مدلنظریبهکاررفتهدراینپژوهش معرفیمیدستورکارخط
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 یتعادلگسستهمشیونظریهارخطتنظیمدستورک

مشیبهعنوانفهرستیازمسائلیامشكوتیکهمقاماترسمییداافدراددستورکارخط

دهندد تعریدفیزمانیمشخصموردتوجهجددیقرارمدینزدیکبهدولتدریکبازه

ا(.بهواقددستورکاربازتابیازنوعینظموید1295/9015:1( 11شدهاست)کینگدان)

یمحدودیتمندابدشداملتوجده مندابدگذاراندرسایهمشیاولویتاست.چراکهخط

ایازمسائلعمومیبندیطیفگستردهزمانی مالی سیاسیوتخصصیملزمبهاولویت

تدوانباشندکهدرانتظاررسیدگیازسدویدولدتهسدتند.بندابراین مدیدرجامعهمی

رابهعنوانرقابتیمستمرمیدانبدازیگراندولتدیومشییتنظیمدستورکارخطمرحله

گذارانوبهایدنترتیدبطدرحمسدائلمشیغیردولتیمختلفباهدفجلبتوجهخط

سدازیکدرد)دیریندگوگدذاریمفهدوممشدیعمومیموردنظدرخدوددرفراینددخدط

دسدتورکداربهاینترتیببازیگراندرگیردرفرایندهایتنظدیم(.1227:1( 15راجرز)

-مشدیبندیوتعییناینكهکداممسئلهوتحتچدهشدرایطیازسدویخدطدراولویت

گذارانعمومیموردبررسیقرارگیرد نقشیتعیینکننددهدارندد.هریدکازبدازیگران

دارایدستورکارخودبودهوسعیدارندتاباکسدبپدذیرشسدایربدازیگرانمبندیبدر

هایپیشنهادیموردنظرخود بهدسدتورکارئلویاطرحاهمیتولزومرسیدگیبهمسا

هایعمومیدستیافتهومسائلوپیشدنهاداتمدوردنظدرخدودرابدهسدویمشیخط

هایتنظیمدستورکاربااثربدرهایباالدرآنپیشببرند.درهمیننقطه پویاییجایگاه

تهازمسائلیکهواردفراینددگذارانوتعیینآندسمشیبندیمسائلازسویخطاولویت

شدوندگدذاریمدیمشدیگیدریسدایرمراحدلخدطمشیخواهندشد موجبشكلخط

(.1225( 14)بوسو)

هایمختلفیارائهشددهدربررسیچگونگیورودمسائلمختلفبهاینفرایندنظریه

(یكددیاز1221/9002()16گددارتنروجددونز)(بددام17اسددت.نظریددهتعددادلگسسددته)

هاینظریباارزشدراینبارهاستکهبهعنوانمدلنظریدرپژوهشحاضربهتوش

افتوخیزهایدرتوجهبهمسائلمختلدفدرنظر کاررفتهاست.بهباورایندوصاحب

دتددریجیدرگذاری درظهوردورهمشیفرایندخط هاییازثبداتبداتغییراتدیجزئدی

هایعمومیوسپسبرهمخوردناینثباتبهدلیدلبدروزتحدوالتسدریدومشیخط

شكیلایدن( رکنکلیدیدرت1221/9002گارتنروجونز)دارد.بهاعتقادبامعمدهریشه
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یمسدائلمختلدفودرمشدیدربدارهگیریانحصدارخدطهایثباتوتغییر شكلدوره

هایمتعدداست.دراینراستاایشانیدکزیرسیسدتمرابدهیفعالیتزیرسیستمنتیجه

گدران بدازیگراندولتدیوغیردولتدیچدونبروکراتهدا البدییعنوانگروهیازهدردو

هددا کارشناسددانومتخصصددانوغیددرهاران رسددانهمشددی سیاسددتمدکارشناسددانخددط

یمشخصچونگردشگریتمرکزدارند.بازیگراناندکهبریکمسئلهسازیکردهمفهوم

یمدورد(ازمسدئله19مشی یعنیادارکداتعلدی)درهرزیرسیستمدریکتصویرخط

اشدتراك( 9017:69( 12پدرسدنوپرینسدن)نظراعضاوچگونگیارزیدابیآن)گدرین

هاهموارهبهدنبالپیشبردتصویرموردنظدرخدوددرمحافدلدارند.بازیگرانزیرسیستم

مشدیهایپارلمان هیأتوزیرانوسایرنهادهدایخدطگذاریچونکمیسیونمشیخط

هدابداهددفمشی فضاییبرایتعاملبدازیگرانزیرسیسدتمهستند.بهواقدمحافلخط

گدذاریودرمشدیهایحلآنها غلبهبرفرایندخدطوروشطرحمسائلموردنظرخود

هدا ثبداتبرخدییایدنتعداموتوفعالیدتآورند.نتیجهنهایتاتخاذتصمیمفراهممی

هایمختلفوممانعتازورودمسدائلمغدایربداآنهاسدتکدهمشیدرحوزهتصاویرخط

لبدههمدراهتغییراتدیمشییابهعبارتیبرقدراریتعدادگیریانحصارخطموجبشكل

شدود.ازمشدیمدیجزئیدتدریجیوبهتبدآنطرحمسدائلمشدابهدردسدتورکارخط

هداوسدایربدازیگرانیکدهدرانحصدارهایموجدوددرسوییدیگراعضایزیدرسیسدتم

هایمختلفسهیمنیستند هموارهبهدنبالایجادتغییروطرحوپیشبردمسائلوحوزه

ایازگیدریازمجموعدهباشند؛ودراینجهتبدابهدرهنظرخودمیهایموردمشیخط

مشدیهابهدنبالتضدعیفثبداتموجدودودرنهایدتبدرهمزدنانحصدارخدطتاکتیک

یمشدخصوترغیدبایشدانبدهباشند.اطوعرسانیبهعمومپیرامونیدکمسدئلهمی

ظدردردیگدرمحافدلیمدوردناعمالفشاربردولتبدرایتوجدهبدهآن طدرحمسدئله

یگذاریم وارجاعمسدئلهبدهیدککمیسدیوندیگدردرپارلمدانویداارائدهمشیخط

اطوعاتجدیددربابمسئلهوپررنگکردنآن ایجدادتغییدردرترتیبداتنهدادیبده

گیدریهایجدیدوبهرهگیریازبازیگرانقدرتمندوتشكیلزیرسیستمعنوانم البهره

هادیایجادشدهدرسیستمکونسیاسدیبدهعندوانم دالتغییدررئدیسازتغییراتن

باشند.باشكستانحصدارموجدودوپررندگهامییاینتاکتیکجمهور همگیازجمله

یابنددوبدات بیدتمشیراهمیشدنتصاویریمتفاوت مسائلجدیدیبهدستورکارخط
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ایبرقرارشدهوتدابدروزمجموعدهایجدیداینتغییرات مجدداًتعادلسیستمدرنقطه

گیدریپدیدرپدییابد.بهاینترتیدبشدكلیثباتادامهمیدیگرازتحوالت ایندوره

سازورودمسائلمختلفبهدسدتورکارودرنتیجدهتددوینهایثباتوتغییرزمینهدوره

شود.هایمتفاوتمیمشیخط

روش

هدایعمدومیایدرانمشیشگریزمیندرخطیحاضرباهدفبررسیجایگاهگردمقاله

درادبیدات1190ینگاشتهشدهاست.بداتوجدهبدهظهدورایدنمفهدومازاوایدلدهده

بهعندوان1126تا1190سالهاز16( یکبازه1126گردشگریکشور)نكوئیصدری 

جهدتپژوهشدگرانبداانجدامیدکقلمروزمانیپژوهشبرگزیددهشددهاسدت.درایدن

یگردشدگریهدایتصدویبشددهدرحدوزهمشی(بهبررسیخط90یآرشیوی)همطالع

یقدوانینومقدرراتپایگداههاازسامانهزمینپرداختهوبهاینمنظوردرگردآوریداده

سدازیایدنترینپایگاهثبتوذخیرههایمجلسشورایاسومیکهجامدمرکزپژوهش

رفتدهوروشتحلیدلمحتدوابدهعندوانروشباشد بهدرهگهادرکشورمیدستازداده

اصلیانتخابشدهاست.

هایمرتبط عدووهمشیها باهدفپوششحداک ریخطیگردآوریدادهدرمرحله

شدناختی گردشدگریزمدین ژئوپدارك هدایزمدینبرجستجویواژگانکلیدیجاذبه

یشددهدربدازه(درعنوانقدوانینومقدرراتتصدویب91ژئوسایتوگردشگریمعدن)

یحفاظدتشدده آثدارملدیطبیعدی زمانیموردمطالعه ازواژگانگردشگری منطقه

یگردشگریوپاركملینیزبهرهگرفتهشد.چراکهدرتعریفعملیاتیینمونهمنطقه

شناختیاشارهشدهاست.بهعنوانم دالدرتعریدفاینواژگانبهنوعیبهمیراثزمین

جدانوهدایطبیعدتبدیهایگیاهیوجانوریبهالمانعی عووهبرگونهآثارملیطبی

علمددی تدداریخییدداطبیعددیدارایارزشنظیددروویددژهکددهازنظددرهددایکددمپدیددده

(1129هاوآثارطبیعیملیسازمانحفاظتمحیطزیسدت باشند)گروهپارك حفاظتی

توانبدهآتشفشداندماونددوییآثارطبیعیملیکشورمنیزتأکیدشدهاست.ازجمله

روندد)امدریزمینبدهشدمارمدیگردشگریهایمهمغارکوگاناشارهکردکهازجاذبه

(.همچنینیكیازمعیارهایتعریدفمنطقدهنموندهگردشدگری وجدود1129کاظمی 
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ینامهشناختیدرنزدیكییاپیرامونآناست)آئینیطبیعیوزمینهایبرجستهجاذبه

(؛لدذا1191یگردشگری هیأتوزیدران یمناطقنمونهیتشكیلوادارهیینحوهاجرا

مشدیعلیرغمعدمذکرواژگانمرتبطباگردشگریزمیندرعنوان امكانتددوینخدط

هدا بدهعندوانیكدیازبندیژئوپاركیمذکوروجوددارد.درنهایتدرگروهبرایحوزه

هدادرشودکهدرغالدبمدواردژئوپداركاهدهمیهایاصلیگردشگریزمین مشجاذبه

تواندبخشیازیدکشوند.لذایکژئوپاركمیذیلسایرمناطقحفاظتشدهتعریفمی

(.9016( 99یآثدارملدیطبیعدینیدزباشدد)دیتمن)پاركملیبدودهیدادربرگیرندده

بدتبدهعندوانهایملیچونگلستان ارسبارانوارومیهبرایثپیشنهادبرخیازپارك

درباشدد.(م دالیمناسدبدرایدنزمیندهمدی1129هایجدید)امریکاظمی ژئوپارك

یبعدباتمرکزبرمتنهریکازقوانینومقرراتبهعنوانسطحتحلیدل دردومرحله

درگداماول بداهددفشناسدایی هداانجدامشددهاسدت.مشدیگامتحلیلمحتوایخدط

حتوایقوانینومقرراتبدرایذکدرارکدانگردشدگریزمین مهایگردشگریمشیخط

(مدوردبررسدی9007:4سازیارائهشدهازسویدالیندگونیوسدام)زمینطبقمفهوم

(.1قرارگرفتهاست)شكل

هدایگردشدگریزمدین مجدددامشدیشناسیخطدرگامدوم باهدفبررسیگونه

گرفتدهوایدنبدارمحتواهدایهایشناساییشدهموردبررسدیقدرارمشیمحتوایخط

اند.بدهیگردشگریکدگذاریشدهیتوسعهموجودبراساسذکرهریکازاجزایبرنامه

(1299/1221( 91یگردشگری)اینسدكی))ریزیتوسعهاینمنظورازچارچوببرنامه

بهرهگرفتهشدهاست.الزمبهذکراسدتکدههددفچدارچوبمدذکورنمدایشاجدزای

باشد؛لذادراینپژوهش معادلهریدکازیگردشگریبهطورعاممییتوسعهبرنامه

(.بدهایدنترتیدب بده9اجزادربسترگردشگریزمین موردنظرقرارگرفتهاست)شكل

توانتعریفکردکهعبارتنددهایگردشگریزمینمیمشیگونهبرایخط7طوربالقوه

یتأسیسداتشدناختی توسدعهیزمدینهدایجاذبدههایمتمرکزبرتوسعهمشیاز:خط

ییحمدلونقدل توسدعهیسایرتسهیوتوخدماتدرمنطقه توسعهاقامتی توسعه

زمدین.درحالیكدهیمددیریتوارکداننهدادیگردشدگریهاوتوسدعهسایرزیرساخت

هداوشناختیبرشناسداییایدنجاذبدههایزمینهایمتمرکزبرتوسعهجاذبهمشیخط

یهدایمدرتبطبداتوسدعهمشیمناطقگردشگریپیرامونآنهاتأکیددارند خطتعریف
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هداوفضدایکلبدهتأسیساتاقامتیباهدفایجادوبسطانواعواحدهایاقامتیچونبوم

حدالشدوند.درعدینیخددماتمدرتبطتددوینمدیکمپینگبرایگردشدگرانوارائده

خوری دفداتراطوعداتگردشدگریویتسهیوتوخدماتیچونتأسیساتغدذاتوسعه

هدایمدرتبطبداسدایرتسدهیوتومشیفروشگاهصنایددستیوسوغاتدرقالبخط

هدایدسترسدیبدههداوروشگیرندد.اندواعراهخدماتدرمنطقهموردهدفقدرارمدی

هدایمتمرکدزبدرمشدیجاییدرونمنطقه باخطیگردشگریزمینونیزجابهمنطقه

گیرندد.جددایازبحدشدسترسدیفیزیكدی لونقلموردتوجهقدرارمدییحمتوسعه

هدداازجملددهمدددیریتآبوبددر  مدددیریتپسددماندهاویسددایرزیرسدداختتوسددعه

یهدایتوسدعهمشدیهایارتباطیازدیگرارکانیهسدتندکدهدرقالدبخدطزیرساخت

هدایمشیایتخطگردشگریزمیندریکمنطقهبایستیموردتوجهقرارگیرند.درنه

ینیدرویانسدانی یمدیریتوارکاننهادیدرجهتپرورشوعرضدهمرتبطباتوسعه

هدایدولتدیوخصوصدیمدرتبط ریزیبازاریابی تعیینسداختارسدازمانهدایتبرنامه

شوند.هاوکنترلاثراتگردشگریزمینبرمنطقهتدوینمیمدیریتحفاظتازجاذبه

 
 [93: 1311/1331 پ،ینسکیا از اقتباس] نیزم یگردشگر توسعه یاجزا. 1 شکل
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 [5: 2002 وسام،ینو  نگیدال]منبع: نیزم یگردشگر یزسامفهوم . 2 شکل

هایافته

قدانون141هایعمومیکشور مشیدرراستایبررسیجایگاهگردشگریزمیندرخط

قدوانینومقدرراتدرالذکرگدردآوریشددند.ایدنهایفو ومقرراتباکمککلیدواژه

یتحلیدلمحتدوایاند.درنتیجدهتصویبشده1126تا1190سالهاز16یزمانیبازه

مشیگردشگریزمینشناساییشدند.بدراینموردازآنهابهعنوانخط49ها اینداده

هدایمشدی%درمیدانخدط51/17توانگفتگردشگریزمینسهمیمعادلاساسمی

هدایشناسداییشددهبدهمشییزمانیمذکوررادارد.ترکیبخطازهعمومیکشوردرب

مدورد9یاجرایی نامهموردآئین5یهیأتوزیران موردمصوبه52باشد:اینشرحمی
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یبخدشیکارگروهتوسعهموردمصوبه9یشورایعالیحفاظتمحیطزیست مصوبه

توزیدفراوانی1ریایران.نموداریشورایعالیشهرسازیومعماموردمصوبه1معدن 

دهدد.همدانطورکدهیزمانیمدوردمطالعدهرانمدایشمدیهایمذکوردربازهمشیخط

هابهحدداک رخدودمشیتعدادخط1194-1195هاییسالشود دربازهمشاهدهمی

هدایمتعاقدبهدادرسدالمشیموردرسیدهاست.لیكنروندنزولیتعدادخط96یعنی

مگیراست.چش

هدایگردشدگریزمدینمشیبرایخطدرپاسخبهسوالدوماینپژوهش پنجگونه

هداییجاذبدهیتوسدعهشود گوندهمشاهدهمی9شناساییشد.همانطورکهدرنمودار

هایموجودرابهخوداختصداصدادهاسدت.مشی%ازخط70شناختی نزدیکبهزمین

یهاباسهمپدانزدهدرصددیدررتبدهیسایرزیرساختهایمتمرکزبرتوسعهمشیخط

اند.ایندرحالیاستکهموضوعاتمهمیچونتوسعهمدیریتوارکداندومقرارگرفته

یتأسیسدداتاقددامتیوسددایرتسددهیوتوخدددماتزمددین توسددعهنهددادیگردشددگری

ایمشدیوخدط گدذارانقدرارگرفتدهاسدتمشیگردشگریزمینکمترموردتوجهخط

شناسدییحملونقلیافتنشد.همچنینبابررسیتوزیدزمانیگوندهمرتبطباتوسعه

هایگردشدگریزمدیندرمشیتوانگفتعلیرغمتدوینخط(می1ها)نمودارمشیخط

هداییجاذبدههایمتمرکدزبدرتوسدعهمشی خط1194–1195یدربازهگونه4هر

هدایپیرامونآنهاهمچنداندرصددراولویدتریشناختیوتعریفمناطقگردشگزمین

یهدایمدذکور درایدنبدازهمشدیاند؛بهطوریكهغالبخطگذارانقرارداشتهمشیخط

اندد.ازسدوییاندولذابیشترینرشدرابهخدوداختصداصدادهزمانیبهتصویبرسیده

هایمتعاقبسالهادرسایرگونهمشیبرایعدمتصویبخطدیگرکاهشدرتعدادویا

گدذاریمشدییمذکور شاهدیدیگربرنادیدهگرفتهشدناینابعاددرفرایندخدطبازه

است.
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1379-1331یبازهدرنیزمیگردشگرهاییمشخطیفراوانعی.توز1نمودار

پژوهش[یهاافتهی]منبع:

 
–1331یزمانیبازهشدهدربیتصونیزمیگردشگرهاییمشخطیشناس.گونه2نمودار

پژوهش[یهاافتهی]منبع:1379

2 
5 

27 

12 

7 

1 1 1 2 

تعدادخطمشیهایگردشگریزمیندرهردوسال

توسعهیجاذبههایزمین

شناختی

42%

توسعهیتأسیساتاقامتی

4%

توسعهیمدیریتوارکان

%19نهادیگردشگریزمین

توسعهیسایرتسهیوتوخدماتدر
%2منطقهگردشگریزمین

توسعهیسایرزیرساختها

14%
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 [پژوهشیهاافتهی]منبع:نیزمیگردشگریهایمشخطیشناسگونهیزمانعی.توز3نمودار

 
]منبع:  یبا سطح استان سهیدر مقا یدر سطح مل نیزم یگردشگرهای  ی. سهم خط مش4نمودار

 پژوهش[ یها افتهی
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توسعهیجاذبههایزمینشناختی توسعهیتأسیساتاقامتی

توسعهمدیریتوارکاننهادیگردشگریزمین توسعهیسایرتسهیوتوخدماتدرمنطقهگردشگریزمین

توسعهیسایرزیرساختها

خطمشیهایدر

سطحاستانی

62%

خطمشیهایدر

سطحملی

91%
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هایگردشگریزمین توزیدجغرافیاییآنهانیزمدوردتوجدهمشیدربررسیبیشترخط

هادرسطحملیدرمقایسدهبدامشیتوزیدخط5قرارگرفتهاست.برایناساس نمودار

قدوانینویهایدرسطحملی دربرگیرنددهمشیکشد.خطسطحاستانیرابهتصویرمی

یگردشدگریزمدیندرایخاص برتوسعهیریمنطقهگمقرراتیهستندکهبدونهدف

هدایدرسدطحاسدتانمتمرکدزبدرمشدیکشورتأکیددارند.ایندرحالیاستکهخدط

گونهازگردشگریدریکیاچندمنطقهازیکاسدتانمشدخصهسدتند.یاینتوسعه

مدورد(49مشدیازخط19شود تقریبایکپنجم)مشاهدهمی5همانطورکهدرنمودار

اند؛ایدندرحدالیاسدتکدههایگردشگریزمیندرسطحملیتدوینشدهمشیازخط

گیدرییدکاسدتانهدابداهددفمشیمورد(ازخط49مشیازخط57%)90نزدیکبه

هایگردشگریزمینبدهمشینمایشگرخط4اند.نمودارمشخصطراحیوتصویبشده

اردواستانلرستانویدزددرمقایسدهبداسدایرباشد.طبقایننمودهامیتفكیکاستان

اند؛بدهطوریكدهبدرایهریدکبدهگذارانقرارگرفتهمشیمناطق بیشترموردهدفخط

 مشیگردشگریزمینتدوینشدهاست.خط5و4ترتیب

گدذاراندردومشدییموضوعاتموردتوجهخطدرنهایت باهدفبررسیومقایسه

هایتدوینشدهبدرایدواسدتانلرسدتانومشیشناسیخطونهسطحملیواستانی گ

یگردشگریزمینهستندبدایزدکهدارایبیشترینتعدادقوانینومقرراتبرایحوزه

اندد مدوردتوجدهقدراریآندرکلکشورتصدویبشددههاییکهبرایتوسعهمشیخط

ترینشناختی بهعنوانمهمهایزمینیجاذبه(.درحالیكهتوسعه7گرفتهاست)نمودار

هایگردشگریزمیندرهدردومشیگیرندگاندرتدوینخطموضوعموردتوجهتصمیم

مشیدردوبعدمهمتوسعهمددیریتسطحملیواستانیگزارششدهاست فقدانخط

یگردشدگریزمدینمحسدوبیتأسیساتاقامتیکهازارکداناصدلیتوسدعهوتوسعه

ایاستکههردواستانبهآنمبتوهستند.شوند مسئلهمی
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]منبع: 1931 - 1910 یزمان ی بازهدر  نیزم یگردشگر یها یمش خط ییایجغراف عی. توز5 نمودار

 پژوهش[ یها افتهی

 
]منبع: زدی و لرستان استان دو و یمل سطح در نیزم یگردشگر یها یمش خط یشناس گونه. 2 نمودار

 [پژوهش یها افتهی

گیریونتیجهبحث

درادبیدات1190یزمینیكیازمفاهیمدرحالرشداسدتکدهازدهدهگردشگری

یمیدراثیایدراندرحدوزههدایگسدتردهگردشگریکشورظاهرشدهاسدت.ظرفیدت

یبهینهوپایدارازاینمیدراث موجدبشددهتداشناختیوهمچنینلزوماستفادهزمین
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توسعهیسایرتسهیوتوخدماتدرمنطقهگردشگریزمین
توسعهیتأسیساتاقامتی

توسعهیسایرزیرساختها
توسعهمدیریتوارکاننهادیگردشگریزمین

توسعهیجاذبههایزمینشناختی

0

1
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5

خطمشیهای

درسطحملی

خطمشیهای

متمرکزبر

لرستان

خطمشیهای

متمرکزبریزد



1129تابستان 45 شمارهچهاردهمسال| فصلناهم علوم مدرییت اریان|59

 

زمینرابهعنوانیکاستراتژیبالقوهتوسعهپایددارنظران گردشگریبسیاریازصاحب

جانبهبرایمناطقپیرامونآنهادرنظربگیرند.تحققاینامردرگرویاتحاذنگاهیهمه

هایباارزشدیکدهدریابعادمفهوممذکوراست.لیكنعلیرغمتوشنگروبررسیهمه

افقابدلتدوجهیدربعددنهدادیاینمسیرصورتگرفته بهباورنویسندگانمقالهشدك

هایگردشدگریزمدینمشییگردشگریزمینوجوددارد؛بهطوریكهبحشخطتوسعه

یاهماناصولراهنمایتوسعهآن کمترموردتوجهپژوهشگراناینحدوزهقدرارگرفتده

یحاضدردرپدیآنبدودتدابدهبررسدیجایگداهگردشدگریزمدیندراست.لذامقالده

هدایمشدیومیبپدردازد.بدهبداورنویسدندگانآن شناسداییخدطهدایعمدمشیخط

هاگامیمؤثردرکاهششدكافمشیشناسیاینخطگردشگریزمینونیزبررسیگونه

شود.مذکورمحسوبمی

قانونومقرراتگردآوریشدهدراینپژوهشکده141یتحلیلمحتوایدرنتیجه

یگردشدگریوازسدوی درحدوزه1126-1190یزمدانیهفددهسداله طییکبدازه

مراجدمتعددیچونمجلسشدورایاسدومی هیدأتوزیدران شدورایعدالیحفاظدت

یبخشمعدنوشورایعالیشهرسازیومعماریایدرانمحیطزیست کارگروهتوسعه

هدارامشدی%ازخط4/17توانگفتگردشگریزمینسهمیحدوداند میتصویبشده

کددهتعددداد1194-1195هددایختصدداصدادهاسددتوبددهاسددت نایسددالبددهخددودا

هداتعددادموردرسیده درسدایرسدال96هایمربوطهبارشدقابلتوجهیبهمشیخط

هدایمشدیمشیبرایاینحوزهتدوینشدهاست.سیرنزولیدرتعدادخطکمتریخط

(.1ودارهایمتعاقب شاهدیبراینادعاست)نمگردشگریزمیندرسال

درصدد70تدواندریافدتکدهدرهایمذکور مدیمشیشناسیخطبانگاهیبرگونه

شناختیوتعریفمنداطقهایزمینگذارانصرفابرتوسعهجاذبهمشیموارد تمرکزخط

یگردشدگریایدرتوسدعهگردشگریپیرامونآنهابودهوسایرابعادکهنقدشاساسدی

هداومسدائلمدرتبطبدامددیریتهداوروسداخترساختیزیزمیندارند چونتوسعه

سدازیشدناختیکدهخدوددرکدانونمفهدومگردشگریزمینازجملدهحفاظدتزمدین

(.ایدنامدربده9اندد)نمودارهاکمتردیدهشدهمشیگردشگریزمینقراردارند درخط

یهدامشدهوداسدت.درحالیكدهدسدتهمشدیویژهدربررسدیتوزیددجغرافیداییخدط

شناختی چهدرسطحملیوچدهدردواسدتانهایزمینیجاذبههایتوسعهمشیخط
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هدابیشدترمدوردتوجدهلرستانویزدبهعنوانمناطقیکهدرمقایسدهبداسدایراسدتان

هداشناسداییشدد مشدییخطترینگونهاند بهعنوانمهمگذارانقرارگرفتهمشیخط

یتأسیساتاقامتیدردواستانمدذکورتوتوسعهیمدیریهایتوسعهمشیفقدانخط

گیریاینابعاداست.(گویایضعفدرهدف4)نمودار

گردشدگرییمناطقنمونهیتشكیلوادارهینحوهنامهرسدتصویبآئینبهنظرمی

وبهدنبالآنرویکارآمدندولدتجدیدداز1191درسالپایانیدولتهشتمیعنی

مشدیگدذاریویباشندکهدرورودگردشدگریزمدینبدهفراینددخدطاتحوالتعمده

هایتصویبشدهبرایآنمؤثربودند.چراکهتاپیشازمشیشناسیخطگونه همچنین

مشدی حضورگردشگریزمیندرفراینددخدط1190یهایآغازیندههآنیعنیسال

هدایمدرتبطدرمشدیمشیاستدرحالیكهتعددادخدطعمومی تنهامحدودبهدوخط

(.بهاینترتیب1موردافزایشیافتهاست)نمودار96به1194–1195هاییسالبازه

ایازتوجدهبدهگردشدگریزمدیندرفراینددتوانبروزاینتحدوالتراآغدازگردورهمی

یگردشدگریدرمناطقنموندهنامه طبقاینآئینگذاریعمومیقلمدادکرد.مشیخط

هایتاریخی فرهنگی طبیعدیوگردشدگریبدهمنظدورارائدهخددماتبدهجوارجاذبه

نامه چارجوبقانونیالزمبدرایتوانگفتاینآئینشوند.لذامیگردشگرانتأسیسمی

هدادیدرسداختارمیانتغییدراتنیگردشگریزمینرافراهمکردهاست.دراینتوسعه

 وتأکیددآنبدراجدرای1195سیاسیکشور یعنیرویکارآمدندولتنهمدرسدال

الذکر بسدترسیاسدیالزمبدرایورودگردشدگریزمدینبدهدسدتورکاریفو نامهآئین

شناسداییمشدیخدط49مدورداز52هایعمومیراایجادکردهاست.تصویبمشیخط

یبراینادعاست.شدهدرهیاتوزیران شاهد

یگدذارانبدرتوسدعهمشدییقابلتوجدهدرایدنزمینده تمرکدزبیشدترخدطنكته

شناختیدرمقایسهباسایرارکانتوسعهگردشگریزمینبهویژهدردوهایزمینجاذبه

(.ایدنخدود1است)نمودار1194-1195یمذکوریعنینامهمتعاقبِتصویبآئینسال

یگردشگریزمینبراینرکنباشد.بهعبدارتیازتمرکزبازیگرانحوزهتواندنشانیمی

شدناختیوتعریدفمنداطقهدایزمدینیجاذبدهنامه توسدعهیاینآئینبهتر درسایه

آفرینانگردشگریزمدیندرایدنیگردشگریپیرامونآنها بهاولویتاصلینقشنمونه

هایمذکوردرسطحاسدتانیدرمقایسدهمشیدورانبدلشدهاست.باالبودنسهمخط
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هدای(کهباهدفتعریفمنطقهنمونهگردشگریدراسدتان7و5باسطحملی)نمودار

هدایهدامیداناولویدتیجاذبدهاند شاهدیدیگربرجایابیتوسعهمشخصتدوینشده

اراصلیبازیگراناینحوزهوبهتبددآنتدوشایشدانبدرایپیشدیبردآنبدهدسدتورک

باشد.بههرصورتتمرکزصرفبرتعریفمناطقنمونه موجدبرشددتدکمشیمیخط

(شدده1196-1195یزمدانیکوتداهمددت)هایمربوطهدریکبدازهمشیبعدیخط

یپایداروارتقاءهویتیدکاست.ایندرحالیاستکهگردشگریزمینباهدفتوسعه

(ودرنتیجدهتدأمین9011:75زدالیندگ بدهنقدلا9011( 95منطقه)بیانیهآکروکا)

شناختیآنمفهومسدازیشددهاسدت.منافداقتصادیدرضمنحفاظتازمیراثزمین

هدایهایگردشگریزمینبرایهددایتفعالیدتمشیتوانگفتفقدانخطبنابراینمی

هداوتسدهیوتوخددماتالزم یكدیازمسدائلیآنوفراهمآوریزیرسداختتوسعه

سیاستکهگردشگریزمیندرمسیرتوسعهباآنمواجهاست.بهبداورنویسدندگاناسا

هدایعمدومیمشدییگردشگریزمیندرخطیاجزایتوسعهمقالهعدمتوجهبههمه

کشورپیامدهاینهچندانخوشایندیبرایآنبهجدایخواهددگذاشدت.بدهطوریكده

اینمناطقدرکوتاهمدتشدهمعرفیمناطقگردشگریزمینموجبرشدسریدتعداد

یهایمرتبطباسایراجزادردرازمدتمنجربهکندشدنتوسعهمشیلیكنفقدانخط

گردشگریزمینخواهدشد.دراینحالدتندهتنهدارسدالتگردشدگریزمدینمحقدق

ینابسامانآنبهطوربالقوهموجبظهورآثارمنفدیدرمنطقدهنخواهدشدبلكهتوسعه

یشدناختیوجامعدههدرابعادمحیطیواجتماعیازجملهآسیبمیدراثزمدینبهویژ

محلیآنخواهدشد.

درمقابلهباظهورپیامدهایمنفیمذکور نقشهردویبازیگراندولتیوغیردولتدی

زمینبسیارحائزاهمیتاست.بدهواقدد علیدرغمآنكدهفعالدرابعادمختلفگردشگری

گذاریاینحوزههستند بدازیگرانغیدرمشیاینقشکلیدیدرخطبازیگراندولتیدار

هدایعلمدیودانشدگاهیایگردشگریزمدین انجمدنهایحرفهدولتینیزچونگروه

هایتخصصیوجوامدمحلیبایستیباتأکیدوتمرکزبراجزایمختلدفمرتبط انجمن

یتدوانمرحلدهجهتمدینآفرینباشند.درایهایمرتبطنقشمشیآن درتدوینخط

هایمهدمگذاریعمومیرابهعنوانیكیازگلوگاهمشیتنظیمدستورکاردرفرایندخط

یشدروعمشدارکتیبدالقوهگیریویابهعبارتیبهتربدهعندواننقطدهنفوذدرتصمیم
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یگردشگریزمینمعرفیکرد.اینمرحلهکهبدهعندوانفراینددانتقدالبازیگرانحوزه

هدایپیشدنهادیبدهدسدتورکارهایمختلفوهمچندینطدرحائلومشكوتحوزهمس

آوردتدابدامشیتعریفشد بهطوربالقوهبهترینفرصترابرایبازیگرانفراهممیخط

یاطوعاتتأکیدوتمرکزبرابعادمختلفگردشگریزمین بهعنوانم الازطریقارائه

یهایقدرتمند زمیندهشنهادیویاتشكیلائتوفهایپیهایتخصصی طرحوگزارش

مشدیطرحوپیشبردمسائلومشكوتدرابعادیکهتداکنونکمتدرمدوردتوجدهخدط

هداییکدهمشدیاندراایجادکردهوبهاینترتیببااثدربدرندوعخدطگذارانقرارگرفته

آورند.یمتوازنگردشگریزمینرافراهمشوند موجباتتوسعهتدوینمی

رسددضدعفدرمشدارکتحدداک رییحاضدر بدهنظدرمدیباتوجهبهنتایجمقاله

زمین موجبضعفدرانتقالمسدائلآفریناندرابعادمختلفگردشگریبازیگرانونقش

شدناختیبدههدایزمدینیصرفجاذبدهیآنورایتوسعهمرتبطباارکاناصلیتوسعه

هدایاصدلیبدرسدرراهتددوینبهیكیازچدالشمشیشدهوبهتبدآندستورکارخط

جهدت یگردشگریزمینبدلشدهاست.درایدنهایمرتبطباهدفتوسعهمشیخط

گذاریوبهدنبالمشییگردشگریزمیندرخطشناسیمشارکتبازیگرانحوزهآسیب

هایآتدیهسدتندکدهبدهطدورآنتجویزمدلمطلوب ازموضوعاتمهمبرایپژوهش

یبااینچالشمفیدباشند.تواننددرمقابلهبالقوهمی

هانوشتپی
1. Geo-Tourism 2. Geo-Heritage 

3. Stokes 4. Dowling & Newsome 

5. Ruban 6. Ólafsdóttir & Tverijonaite 

7. Dowling 8. Anderson 

9. Howlett  &  Cashore 10. Goeldner & Ritchie 

11. Edgell, Allen, Smith & Swanson 12. Dye 

13. Kingdon  14. Dearing & Rogers 

15. Bosso 16. Punctuated Equilibrium 

17. Baumgartner & Jones 18. Causal Understanding 

19. Green- Pedersen & Princen 20. Archival Study 

21. Mining Tourism 22. Dittmann 
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