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 : اصفهان استان گرمۀ روستای در گردشگری توسعۀ

 ها فعالیت پایداری و گر تسهیل نقش تحلیل      

 **زاده امین نینا و * عالءالدینی پویا
 

 2930 بهمن 02: تاریخ دریافت

 2939 مهر 02: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

االن گردشگری روستایی در چند نقطۀ فع ای از گیری حلقه گردی ایران طی چند سال اخیر با شکل سار بوم شبکۀ خوشه

ی بومی در یک روستا، پذیرایی از گردشگران با ا هناسازی خ اعضای شبکه شامل آماده فعالیت اصلی. ایجاد شده استکشور 

مقالۀ حاضر . منطقه با مشارکت جماعت محلی است آداب و رسوم خاص و معرفی فرهنگ، صنایع دستی و دیگر تولیدات

از منظر ( گردی سار بوم ای بسیار موفق در خوشه نمونه)های گردشگری در روستای گرمۀ اصفهان فعالیتبه تحلیل توسعۀ 

جهت مقاله، از طریق . پردازد محیطی می ها و پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیستفعالیت ، آثار توسعۀگر تسهیلنقش 

کیفی مبسوطی در  ، اطالعات(گروه مختلف 22با حضور ) نفر از اهالی و ارزیابی مشارکتی روستایی 12مشاهده، مصاحبه با 

دهد  نشان می پژوهش میدانی تحلیل نتایج. آوری شده است جمع محیطی فرهنگی، اقتصادی و زیست-سه محور اجتماعی

و فرهنگی، اقتصادی -های اجتماعی ای از پایداریها و ناپایداریها در زمینه توسعۀ گردشگری در گرمه توام با مجموعه که

 ،در عین حال. ای در دسترس روستا قرار گرفته است گر، بازار نسبتاً گسترده به واسطۀ تمهیدات تسهیل. محیطی است زیست

مردم گرمه . های انحصاری نیست مشارکت اهالی در فعالیتهای توسعۀ گردشگری شکلی از باال به پایین دارد و خالی از جنبه

رضایت دارند، هرچند که فرهنگ و رفتار متفاوت گردشگران، تفاوت اولویتهای  در کل از توسعۀ گردشگری در روستایشان

ای نارضایتیها نسبت به حضور گردشگران و  ای موجب بروز پاره طایفه گردشگری و اولویتهای روستائیان و رقابتهای میان

 . گر شده است فعالیتهای تسهیل

 

   .، گرمهگر تسهیل، نماگرهای پایداری، گردی، گردشگری روستایی سار بوم خوشه: ها کلیدواژه

                                                
 palaedini@ut.ac.ir(.  مسئول ۀنویسند) دانشگاه تهران علوم اجتماعیدانشکده ، ریزی اجتماعی گروه برنامهدانشیار   *

 nina_aminzadeh@yahoo.com. ریزی گردشگری دانشگاه تهران التحصیل دورۀ کارشناسی ارشد برنامه مشاور آزاد و فارغ**
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 مقدمه
ریزان  گذاران و برنامهدر کانون توجه سیاستروستایی گردشگری توسعۀ  ،ی اخیرها سالطی 

محیطی توسعۀ پایدار  همچنین عنایت به مفاهیم اجتماعی و زیست. گرفته است بسیاری از کشورها قرار
های توسعۀ گردشگری ریزی و اجرای طرح در برنامه از جمله توانمندسازی و تسهیل مشارکت اهالی

در ایران، سیاحت در نواحی روستایی و سکونت تابستانی در . یافته استای فزایندهروستایی اهمیت 

ی اخیر همراه با رشد شتابان شهرنشینی، گسترش انواع ها سالداشته و در  مندانیعالقهییالق از دیرباز 
های طبیعی  های بومی و بازدید از جاذبهگردشگران به آشنایی با فرهنگگردشگری و تمایل بسیاری از 

مباحث گردشگری روستایی در ی اخیر ها سالطی انتشار تعداد نسبتاً زیادی مقاله . حیاتی نو یافته است
   2.دهنده عطف توجه به این موضوع استنشانکشور 

گردی  سار بوم شبکۀ خوشه یرانایکی از تمهیدات جالب توجه توسعۀ گردشگری روستایی در 
گیری  و با شکل (دولت/بدون حمایت بخش عمومی)به دست بخش خصوصی این شبکه . است

در هر روستا یکی  .در چند نقطۀ کشور ایجاد شده استفعاالن توسعۀ گردشگری روستایی  ای از حلقه

 انگر تسهیل یک از این هرفعالیت . توسعۀ گردشگری را بر عهده دارد گر تسهیلاز اعضای شبکه نقش 
، پذیرایی از گردشگران با آداب و رسوم ای بومی سازی خانه مشتمل بر مرمت و آماده 0خصوصیبخش 

. محلی استجماعت خاص محلی و معرفی فرهنگ، صنایع دستی و دیگر تولیدات منطقه با مشارکت 
در نظر گرفت که قرار است  9هتوان هر یک از روستاهای شبکه را به مثابه نوعی اکوموز، میرو این از

تمرکز بر هویت مکان و جلب مشارکت مردمی موجب ارتقای رفاه و توسعۀ جماعت محلی گردد با 

اعضای گروه، معرف یکدیگر به گردشگران (. 2333، ؛ دویس12-00: 2933 زاد، بنگرید به حبیبی)
  1.اند خود گذاشته بر سار را نیز جهت تأکید توامان بر اتصال و استقالل هستند و نام خوشه

                                                
گردشهگری روسهتایی در مجهالت علمهی      ههای مختلهف   زمینهه اثر پژوهشی در  292، تعداد 2930تا پایان تیرماه ( 2930)مطابق پژوهش بیات و همکاران   2

 . کشور منتشر شده است

ههای مهرتبب بها گردشهگری     از طریق تسههیل فعالیهت   ها سار از بخش خصوصی و در عین حال متعهد به توسعۀ جماعت از آنجا که اعضای شبکۀ خوشه  0

 . شوند نامیده می( غیرانتقاعی/ی غیردولتیها زمانگران بخش عمومی و سا متمایز از تسهیل)« گر بخش خصوصی تسهیل »مقاله  هستند، در این
3 Ecomuseum 

کارههای کوچهک    و بهبود عملکهرد کسهب   جهت( cluster)و خوشه ( network)  های جدید شبکهظاهراً در این نامگذاری اعضای گروه متاثر از دیدگاه  1
 (.Novelli, et al, 2006بنگرید به )اند  دشگری بودهگر
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ان بخش خصوصی، گر تسهیلسار از منظر نقش  مطالعۀ تجربۀ منحصر به فرد روستاهای خوشه
گذاری ها جهت سیاستمحیطی فعالیت آثار توسعۀ گردشگری و پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست

های کیفی  از روش با استفاده( 2933)راد و احسانی  فرجی. احتمالی در آینده بسیار آموزنده است
تأثیر ( دراز پیمایش در دو روستای گرمه و شیب)و کمّی ( سار نفر از اعضای خوشه 21مصاحبه با )

گردی را بر ارتقای سطح زندگی جماعت محلی مورد پژوهش قرار  ساز بوم های محلی خوشهاقامتگاه

های به واسطۀ فعالیت اقامتگاهنتایج تحقیق آنان حاکی از ارتقای کیفیت زندگی جماعت محلی . اند داده
با هدف ( 2930)بروج ضیائی و  ،همچنین. بومی و نیز رضایت بومیان در روستاهای مورد نظر است

سار  گردی ایران به مطالعۀ چهار مورد، از جمله در دو روستای خوشه های بومبندی اقامتگاه درجه
های ار بومی محصوالت، خدمات و فعالیتساخت: اند گردی، بر اساس ارکان پایداری ذیل پرداخته بوم

گرا؛ ساختار مناسب زیربنایی گردشگری؛ ساختار مدیریت و مالکیت  گردشگری؛ ساختار محیطی بومی

در تحقیق آنان اقامتگاه اصلی روستای گرمه از نظر ارکان . خانوادگی و مشارکت جماعت محلی
را به دست  کت جماعت محلی رتبۀ نخستمشارنیز پایداری، ساختار مدیریت و مالکیت خانوادگی و 

نیز ( 2930)فراهانی و همکاران  بورقانی. رضایت مردم محلی در باالترین سطح ذکر شده استآورده و 
گردشگران داخلی و  و نظران، مردم روستا صاحباز منظر )نامه در روستای گرمه با استفاده از پرسش

دیریتی و محیطی مؤثر بر توسعۀ گردشگری را اجتماعی، اقتصادی، م-های فرهنگیشاخص( خارجی
 . اند مورد تحلیل قرار داده

گیری گردشگری در روستا و پایداری آن از  به تحلیل چگونگی شکلهای یادشده  در پژوهش

مندی و رضایت  از جمله، تأثیر بالقوۀ تفاوت در میزان بهره. منظر جماعت محلی پرداخته نشده است
همچنین، چه . بر پایداری نماگرهای توسعه مورد تحلیل قرار نگرفته استهای مختلف از اهالی  گروه

های متعدد منتشرشده در چند سال اخیر در باب گردشگری  در سه مطالعۀ فوق و چه طی پژوهش
و همکاران،  افتخاریالدین رکن؛ 2930سامان و همکاران، اکبری)پایدار در دیگر روستاهای کشور 

؛ 2932پور و احمدی،  ؛ جمعه2932، ژاد ن قلی اهللو  استعالجی ؛2932ان، و همکار عنابستانی ؛2930
گران، فعاالن گردشگری یا  نقش بالقوۀ تسهیل (0220 قادری و هندرسون،؛ 2933و همکاران،  فعلی

  .کارآفرینان کلیدی و جزئیات روابب آنان با ساکنان روستاها مورد مطالعه قرار نگرفته است
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گر بخش  های گردشگری، نقش تسهیل گیری فعالیت شکل چگونگیل مقالۀ حاضر با تحلی
گردی خالء فوق را  سار بوم های گردشگری در یکی از روستاهای خوشه خصوصی و پایداری فعالیت

وضع پایداری و ناپایداری : به سخن دیگر، سوال اصلی پژوهش بدین قرار است. کند تا حدی پر می
گر و نوع مشارکت جماعت محلی در  وجه به نقش تسهیلهای توسعۀ گردشگری روستایی با ت شاخص

، از طریق پژوهش میدانی، جهت پاسخ به این پرسش گردی چگونه است؟ سار بوم طرح خوشه

 2در روستای گرمۀ محیطی فرهنگی، اقتصادی و زیست-اطالعات کیفی مبسوطی در سه محور اجتماعی
 .آوری شده است اصفهان جمع

بحثی اجمالی در باب توسعۀ پایدار گردشگری، مشارکت محلی و نقش در بخش بعدی مقاله، به 
پس از آن، نماگرهای پایداری مورد استفاده در پژوهش معرفی و روش . شود پرداخته می گر تسهیل

با  او  و روابب گر تسهیل، بر پایۀ نتایج پژوهش میدانی، نقش متعاقباً. شودهای میدانی بیان میفعالیت
های توسعۀ گردشگری و نهایتاً پایداری نماگرهای  های مختلف ساکنان با فعالیتگروهاهالی، ارتباط 

   .شودمی عرضهبندی و پیشنهادهای تحقیق  در بخش پایانی، جمع. گردد توسعۀ گردشگری تحلیل می

 

 انگر تسهیلتوسعۀ پایدار گردشگری، مشارکت محلی و نقش 

های کاهش امکانات و ظرفیتبدون ار قرار است مطابق مفاهیم توسعۀ پایدار، گردشگری پاید

و  گردشگران نزدکیفیت تجربه  ارتقایمیزبان،  ماعتج نسل کنونی بهبود زندگی موجبهای آتی نسل

گردشگری انبوه  ایبدیلی برگردشگری پایدار (. 2930زاهدی، بنگرید به )گردد محیطی  وضعیتحفظ 
های توسعۀ پایدار در فعالیت. است ار منفی آنکاهش آث جهتبالقوه  یاستعداد ازبرخوردار و 

 زیست محیب و اجتماع میان اقتصاد، توازنی و گردشگری روستایی تالش بر آن است که تعادل
 محیب و حفظ روستایی منابع نگهداشت امکان اقتصادی، توسعۀ بر عالوه ،تا شود قراربر روستایی

بنگرید به ریچاردز و ) کاسته شود گردشگری بمخر آثار از و گردد فراهم آیندگان نیز برای زیست
 مشارکت از. است مشارکت ساکنان محلی های مهم توسعۀ پایدار گردشگری یکی از جنبه. (0222 ،هال

و هر دارند همزیستی  ابطۀر خود نوعی با محیب روستاها اغلب ساکنانکه  رو حائز اهمیت است این

                                                
 .رودگردی به شمار می سار بوم های طرح خوشه ترین نمونه ، روستای گرمه یکی از موفقپایۀ تفحص نگارندگان در آغاز کاربر    2
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 بر این اساس،. ینی را بر آنان تحمیل خواهد کردسنگ اجتماعی ۀهزین شانمحیب به نسبت یتهدید
و کاهش  گردشگری روستایی ۀ پایدارتوسعبرای مطلوب و ضروری  امریمشارکت اجتماع محلی 

 را محلی ماعتج انواع مشارکت(. 2931رضوانی، بنگرید به ) شود محسوب می تهدیدهای بالقوه
هرچند در این . بندی کرد طبقه 2ح جدول ، هریک با عناوین فرعی، به شرکلی ۀدر سه دست توان می

اما  تری قرار دارد، شده در سطح مطلوب جدول مشارکت خودجوش در مقایسه با مشارکت تشویق

(. 0221 ،کاستر)شود  عمالً در امر توسعۀ گردشگری مشارکت خودجوش چالش بزرگی محسوب می
-هاون) فرآیند توسعۀ گردشگرییافته نیز بر لزوم رهبری  حتی تحلیلگران گردشگری نواحی توسعه

  .کنند تاکید می (0221کومپال، )و نیز نقش کانونی کارآفرینان گردشگری ( 0220تنگ و جونز، 
 های انواع مشارکت در گردشگری ویژگی (:1)جدول 

 ها ویژگی شناسی گونه

 مستقل ریزی برنامه گیری، اعتماد،  در تصمیم شراکتفعال، پایین به باال، مستقیم،  مشارکت خودجوش

 مشارکت تشویق شده
در اجرا و  شراکت، های نمایشی توام با جنبه ،مستقیم معموالً غیرو  ظاهری شده، و دستکاری فعالناباال به پایین، 

 تأثیر محدود سود،کسب 

 مشارکت اجباری
زیاد، توام  ، اعمال نفوذمنافع کسب در اجرا ولی نه الزاماً در شراکت، غیرواقعی، غیرمستقیم، منفعلباال به پایین، 

 های نمایشی زیاد با جنبه

 .با اندکی تغییرات (0222)تسون  و( 2333)شناسی تسون  بر اساس گونه: منبع

 

 آغاز جهت الزم فاقد تواناییهای روستایی در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از جماعت

ت در توسعۀ محلی ای تحقق مشارکابزار و محرکی بر ها بهاین جماعت .توسعۀ محلی هستند فرآیند
چه بر پایۀ گردشگری و چه از طرق )در چنین روستاهایی، توسعۀ محلی مشخص،  طور به .نیاز دارند

ان توسعۀ روستایی در بیشتر موارد از بخش عمومی و گر تسهیل. ی ممکن نیستگر تسهیلبدون ( دیگر
رغم بهها این فعالیت. کنند فعالیت می ها آنغیرانتفاعی هستند یا تحت نظر /ی غیردولتیها سازمان

در . و با عدم توفیق روبرو گردند های فرمایشی نباشند غیرانتفاعی بودن ممکن است خالی از جنبه

خودجوش و در ( گر تسهیلدر واقع ترکیبی از کارآفرین و )بخش خصوصی  گر تسهیلمقابل، فعالیت 
تاکید بر منافع مادی با عالئق خاص به محل و در صورتی که این خودجوشی و . پی منافع مادی است

محور گره بخورد، ممکن است به لحاظ پویایی، توفیق اقتصادی و پایداری حائز  اهداف جماعت
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ها به ویژه در زمینۀ  تحقق این مزیت. ی غیرانتفاعی باشدگر تسهیلهای بیشتری در مقایسه با مزیت
 .تضمین نشده و نیازمند تالش زیاد است توسعۀ گردشگری روستایی محتمل ولی در هر صورت

 

 نماگرهای مورد استفاده و روش تحقیق 
نتایج آن برای ، توسعۀ گردشگری روستایی در گرمه ،طی فعالیت میدانی جهت مقالۀ حاضر

نماگرهای پایداری اقتصادی، اجتماعی و  به واسطۀ و نقش تسهیلگر توسعۀ گردشگری میزبان ماعتج

شده در بخش قبلی در  در آغاز، با عنایت به بحث عرضه. قرار گرفته است هشپژومحیطی مورد  زیست

سازمان ) گردشگری المللی ذکرشده در منابع بین های پایداری شاخصباب پایداری و مشارکت و نیز 

؛ آندرک و همکاران، 0222؛ چوی و سایریکا، 0222و همکاران،  ؛ بالنکاس0221تجارت جهانی، 

با توجه به شرایب ایران و   نویس به صورت اولیه و پیش ی پژوهشماگرهاای از ن مجموعه( 0220

گیری از  با بهره طی فعالیت میدانی این نماگرها متعاقباً. در نظر گرفته شده بودامکانات محققان 

 0جدول . سازی و مشمول حذف و اضافاتی گشته است ای مردم محلی برای گرمه متناسبه دیدگاه

از  گیری بهرهمحیطی نیازمند  پایداری منابع زیستاز آنجا که تعیین میزان . است حاوی نماگرهای نهایی

محیطی ممکن نبوده  عیار پایداری  زیست ویژه است، در پژوهش حاضر، سنجش تمامی های کمّ روش

 .توجه شده استپذیرش ارزش منبع و میزان تخریب منبع و فقب به 

 گردشگری روستایی نماگرهای ارزیابی توسعۀ پایدار: (2)جدول .
 نماگرها مجموعه

 اقتصادی
 اشتغال
 درآمد

 تنوع اقتصادی

 فرهنگی_اجتماعی

 مشارکت
 بهداشت
 مهاجرت

 رضایت جماعت محلی

 زیست محیطی
 پذیرش ارزش منبع
 میزان تخریب منبع
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 یهای کیفی و مشارکت روش صرف نظر از مطالعۀ اسنادی، برای گردآوری اطالعات از طریق
ای شش ماهه  طی دوره ،(ارزیابی مشارکتی روستاییو  یافته ساختار های نیمه مصاحبه مشارتی، مشاهده)

 . صورت گرفترکود و اوج گردشگری  فصولسفر به گرمه در  هفت ،2932و  2933ی ها سالدر 
ام صورت هدفمند انج دات اولیه و آشنایی با روستا، بهها، پس از مشاه گیری جهت مصاحبه نمونه

و ( از جمله مطلعان کلیدی)کنندگان در گردشگری  ۀ اصلی مشارکتدو دست در هالی روستاا. شد

در   .های انفرادی و گروهی مختلب  قرار گرفتند کسانی که در این حوزه فعالیتی نداشتند هدف مصاحبه
نفر،  12با  (2933بهداشت روستا در سال  ۀطبق آمار خان)نفر جمعیت روستا  021از مجموع کل، 

مرد که در  21زن و  29های گردشگری روستا شرکت داشتند و نیز  مرد که در فعالیت 3زن و  2شامل 
 بودند شوندگان بزرگسال مصاحبه 2.عمل آمد بهمصاحبه ری روستا شرکت نداشتند، گهای گردش فعالیت

ه اشباع تالش شد با و رسیدن ب ها آوری دادهبه منظور جمع. های سنی مختلفی قرار داشتندو در رده

، گر تسهیلشده مشتمل بر  مطلعان کلیدی مصاحبه. عمل آید های مختلفی مصاحبه بههافراد و گرو
فروشان روستا، صاحب مغازۀ ، دو عضو شورای روستا، دستیار خانۀ بهداشت، دستگر تسهیلخانوادۀ 

سطوح . تاکسی تلفنی روستا بودندو مدیر گان خانه دهندصنایع دستی، دایرکننده دکان در منزل، اجاره
. ، بین سیکل و دیپلم دبیرستان قرار داشتگر تسهیلشوندگان، از جمله  مصاحبه اغلبتحصیالت 

یافته در آغاز به صورت کلی، با توجه به نماگرهای پایداری در ساختارهای نیمه سواالت در مصاحبه
های پایداری و  ار گردشگری و جنبهوضعیت و آث :شده، با محورهای ذیل طراحی شدند نظرگرفته

؛ نوع، میزان و تاثیر مشارکت جامعۀ محلی؛ نقش جماعت بومی در گر تسهیلناپایداری آن؛ نقش 

. ها؛ میزان رضایت جامعۀ بومی؛ نقش نهادهای بیرونی در توسعۀ گردشگری روستاگیری تصمیم
های جدید اصالح و  یافته اساس قباً طی هر مصاحبه و پس از آن برمتعانویس های پیشپرسش

 .هدفمندتر شدند
 22در ( نشان داده شده است 2توضیح فرآیند آن در نمودار شماره )ارزیابی مشارکتی روستایی 

های توسعۀ گردشگری، کسانی که در  کنندگان در فعالیتشرکت)های مختلف نوبت با مشارکت گروه
( د، زنان روستا، جوانان، افراد مسن و کشاورزانان های توسعۀ گردشگری روستا مشارکت نداشته فعالیت

                                                
جهازه گرفتهه شهده و رضهایت او بهه      گر بخهش خصوصهی ا   همچنین جهت رعایت اخالق در پژوهش از تسهیل. نام اشخاص مصاحبه شده محفوظ است  2

 .داریم بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از آقای مازیار آل داوود اعالم می. عنوان شرط اصلی در این تحقیق لحاظ گشته است
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تعداد شرکت کنندگان در ارزیابی  2.اجرا شد( های آنان بدون در نظر گرفتن ویژگی)و نیز مختلب 
کشی،  برای ایجاد سطح مناسبی از اعتماد، این فعالیت با نقشه. نفر بود 22الی  0مشارکتی روستایی بین 

های ز دانش بومی مردم و یادگیری از آنان خصوصاً در زمینۀ فعالیتگیری ا تهیۀ تقویم فصلی و بهره
  .به انجام رسید 2مرتبب با صنایع دستی شروع شد و مطابق با نمودار 

 0شده در گرمه ارزیابی مشارکتی روستایی انجام: 1 نمودار

 
 

 های تحقیق یافته
 گرمهروستای  رُخنمای

استان در بخش خور و بیابانک شهرستان نائین  روستای تاریخی گرمه در دهستان نخلستان،

ای طوالنی است و ظاهراً به زمان ساسانیان باز  هسابق دارایسکونت در گرمه  .اصفهان واقع شده است

پیش از گرویدن به دین اسالم و مذهب تشیع در ستا رو این انساکن معروف است که. گردد می
 های آنو مزارع و باغاست ای  متمرکز و هسته روستاییه گرم .اند ای نه چندان دور زرتشتی بوده گذشته

اساس نتایج آخرین سرشماری  بر. اند ایجاد شده ،کمی از مساکن، خارج از بافت مسکونی ۀبا فاصل
 ۀطبق آمار خانو ( 2930مرکز آمار ایران، ) 2930نفر در سال  011جمعیت روستا  ،رسمی کشور

به دلیل مهاجرت، در حال . بوده است 2933در سال  نفر 021 ،طور که ذکر شد همان، بهداشت روستا

مردم روستا به زبان فارسی و با لهجۀ . دهند جمعیت روستا را افراد مسن تشکیل میبیشتر حاضر 

                                                
از زحمهات  . م گرفتهه اسهت  شناسی دانشگاه تهران به سرپرستی خانم دکتر منیژه مقصودی انجها  ری دانشجویان کارشناسی ارشد مردماین ارزیابی با همکا   2

 . ایشان سپاسگزاریم
جهت اطالعات بیشتر دربارۀ این روش به زبان فارسی، بنگرید به ازکیا و همکاران، )های متفاوتی دارد  شیوه (PRA) ارزیابی مشارکتی روستایی    0

   .دهندۀ روش مورد استفاده در گرمه است نشان 2نمودار (. 2931
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روستاهای ایران از نوع شهری است و البسۀ اغلب پوشش مردم مانند . گویند ای سخن می خاص گرمه
 ماعترعیتی در ج-ای یا ارباب روابب عشیره. روک شده استمحلی زیبای ادوار گذشته اکنون مت

الگوی معیشت روستاییان گرمه از دیرباز بر مبنای کشاورزی . شود کنونی گرمه مشاهده نمی
آلوده  دلیل به اما اکنون،. و کار در معدن سرب نخلک بوده است( های باغداری و دامداری زیربخش)

ی گذشته، ها سالها و تلفات جانی در  ایمنی، سختی فعالیت بودن محیب، فقدان امکانات و تجهیزات

سوزی نخلستان  بخش کشاورزی نیز با توجه به آتش. زنند از کار در معدن سر باز می اغلبروستاییان 
رو، مشاغل خدماتی، از  ایناز . روستا و از بین رفتن بیش از نیمی از آن دچار رکود زیادی شده است

صنایع دستی . است  های پیشین شدهدر دورۀ اخیر، جایگزین برخی از فعالیت جمله میزبانی گردشگران
 ویژه زنان و دختران به بافندگی اهالی گرمه به مخصوصاً قالیبافی در روستا رواج دارد و تعدادی از

که در  استحصیربافی یا به قول بومیان کاردستی از دیگر صنایع موجود در روستا . مشغول هستند

به سبب توسعۀ  ظاهراًاین فعالیت . رسیده است شده و به مصرف خود اهالی می تولید می نیزگذشته 
 . این صنعت امروزه تنوع و گسترش بیشتری نسبت به گذشته یافته است گردشگری

 گردشگری در روستای گرمه
، قلعۀ ساسانی 2های گردشگری گرمه چشمۀ آب، تاالب روستا، نخلستان سوخته جاذبه  ینتر مهم

بخش  گر تسهیلهای  گردشگری در روستا با فعالیت. و به ویژه تجربۀ زندگی آرام روستایی است
وی . ه استشکل گرفت گردی است سار بوم ای و یکی از اعضای شبکۀ خوشه خصوصی که اصالتاً گرمه

ویژه خودسازی، احیای روستا و نشان دادن ارزش زندگی روستایی به اهالی، به  ۀبا انگیز 2912در سال 
دوستان و برخی گردشگران خارجی نزد او  پس از آن، به تدریج. گرمه باز گشته استجوانان، به 

 ۀخان ۀامکان اجاراو تا اینکه اند؛  شده برخوردار می با حداقل امکانات روستایی پذیراییو از   رفته می
ه اوقاف هماهنگ شد ۀاداربها با  قرارداد مرمت در ازای اجاره به واسطۀو  هاجدادیش را یافت ۀموقوف

 دور نشینی شب معنای به) رای آتشونیس مهمانو ه نیز در گرمه ساکن شد اش خانوادهبه تدریج . است

نظر به رکود نسبی کشاورزی در روستا، بسیاری از مردم محلی نیز از . اند دادهشکل را  (آتش
به غیر )های سال ریباً در تمامی ماهروستای گرمه تق .اند های مرتبب با گردشگری استقبال کرده فعالیت

                                                
هنگام برف و سرمای شدید در آتهش سهوخت و بخهش اعظهم آن از      2932گاری منبع اصلی درآمد مردم روستا بوده است، در سال این نخلستان، که روز   2

 .بین رفت
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بازدیدکنندگان به غیر از خود روستا از . داخلی و خارجی است انگردشگرمیزبان ( از فصل تابستان
ردشگری در روستا شامل مشاغل مرتبب با گ .کنند دریاچۀ نمک، کویر مصر و قلعۀ بیاضه دیدن می

 .شندگی استراداری، تولید صنایع دستی و فروس مهمانتورگردانی، 
 

 (درآمد، اشتغال و تنوع اقتصادی)پایداری اقتصادی و گردشگری روستا  ۀتوسع
 .شکل گرفته بودداری  زیربخش باغویژه  و بهکشاورزی  ۀبر پای در گذشتهاقتصاد روستای گرمه 

گرمه، در  بخش خصوصی گردشگری گر تسهیل کاربا شروع های پژوهش میدانی،  بر اساس یافته
این . وجود آورده استبه  روستایافته و تغییراتی را در نظام اقتصادی  تحول اقتصادیهای  فعالیت

به  های درآمد، اشتغال و تنوع اقتصادی در زمینه متعددی را کنندۀو ناپایدار کنندهپایدارتغییرات عوامل 
 .ذیل هستند پایدارکننده در زمینۀ درآمد به قرارهای  ویژگی. استهمراه داشته 

روستاییان درآمد حاصل از توسعۀ گردشگری را بدون : درآمدها ۀواسطبالستقیم و م دریافت .2

گذاری از  همچنین برای توسعۀ گردشگری به سرمایه. آورند دخالت عوامل بیرون از روستا به دست می
گذار  در روستا به عنوان بنیان گر تسهیلگذاری  با حمایت و سرمایه. بیرون روستا نیازی نبوده است

نفع بومی هستند و تمامی درآمدها به اهالی  گری و رئیس شورای روستا، همۀ بازیگران ذیگردش
 .نسبی اهالی روستا شده است این عدم نیاز موجب استقالل. گردد روستا باز می

کسب موجب نامدار شدن روستا و  گر تسهیلهای نحوۀ فعالیت: دسترسی گسترده به بازار .0
امروزه گرمه به عنوان روستای هدف . شده است به روستا انردشگرگ زیادحجم  از جذبدرآمد ناشی 

بنگرید به )یافته است گردشگری در ایران شناخته شده و نام آن به راهنماهای گردشگری ایران راه 

 (.0220؛ لونلی پلنت، 2933زاد،  حبیبی

روستایی های ارزیابی مشارکتی  بر اساس یافته: امکمل بودن درآمد گردشگری برای خانواره .9

 تنزل سهمروستا و  های غسوزی در با با وقوع آتشو نیز مصاحبه با فعاالن بخش کشاورزی، 
عنوان فعالیتی مکمل  ، امروزه گردشگری بهه استمنبع اصلی درآمد مردم روستا بود سابقاً که ،کشاورزی

 .  قرار گرفته استاز خانوارهای روستایی  مورد توجه برخیدر کنار کشاورزی و گاه فعالیتی جایگزین 

اند که به قرار ذیل تا شدهاما از منظر درآمد، عوامل دیگری نیز موجب ناپایداری گردشگری روس
 .هستند
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منطقه با حضور  گرمه ورونق گردشگری در  :گردشگری های انحصاری کسب درآمد از جنبه .2
ردشگری مشارکت چه کسانی که در گ ،تمامی اهالی روستا. ه استشکل گرفت گر تسهیلو فعالیت 

کننده و  احیا گر تسهیلبر این باورند که  ،دارند و چه کسانی که در گردشگری مشارکت ندارند
 گردشگران داخلی و خارجی ،گر تسهیلهای فردی  ویژگی به دلیل همچنین،. بخش روستا است رونق

اری درآمد گردشگری موجب ناپایداین شهرت، صرف نظر از آثار مثبتش،  .شناسند گرمه را با نام او می

های انحصاری شده  حائز جنبهدر روستا  گر تسهیلفعالیت بدین صورت که  ؛است گشتهدر روستا 
بر اساس مصاحبه و ارزیابی مشارکتی روستایی با جوانان، زنان و گروه مختلب از مردم محلی، . است

. کنند خود انتخاب می رای آتشونی را برای اقامتس مهمانیا  وی ۀدر بیشتر اوقات خان گردشگران
های آژانس شوند، اغلب شخصی وارد روستا می ۀعالوه بر گردشگرانی که به صورت انفرادی و با وسیل

 ۀنکت. کنندمنعقد می رای اوس مهمانو یا با  گر تسهیلبا  گردشگری نیز قراردادهای خود را مستقیماً

با توجه به هزینۀ . وجود ندارد روستادر  غذاخوری دیگریرای آتشونی هیچ س مهمانبجز که دیگر آن
ه شوند که این مسألتوانند وارد روستا ب خاصی می هایاقامت شبانه و غذا برای هر گردشگر، تنها قشر

 ۀگردشگران در خان همچنین اقامت. داشته است تأثیرخود بر ناپایداری درآمد گردشگری روستا 
 .است تاثیرگذار بودهش گردشگری روستا بر سایر مشاغل بخ گر تسهیلرای س مهمانشخصی و یا 

در  یی کهها آن بارا س مهماندر جلوی  مستقرفروشان  به تفاوت درآمد دستتوان طور مثال می به
 .اشاره کرد هستند تر مستقر های پایین کوچه

های توسعۀ  همۀ اهالی روستا در فعالیت :ی حاصل از گردشگریدرآمدها نابرابرتوزیع  .0

ور ندارند و همۀ آنانی که در توسعۀ گردشگری مشارکت دارند به یک اندازه از گردشگری روستا حض
سوئی برجای  پیامدهایمدت ممکن است  مدت و دراز این نابرابری در میان. مند نیستند ها بهرهفعالیت

در تمام مدت سال پذیرای گردشگران است، اما فصول  گرچه روستای گرمه تقریباًهمچنین، . بگذارد
در  هرچندفصلی بودن گردشگری . ای آخر پائیز و اوایل زمستان استهردشگری در بهار و ماهرونق گ

 .کنندۀ درآمد است ، اما از عوامل ناپایدارممکن است موجب پایداری شودمحیطی  زیست پیوند با نظام
ده اشتغال ایجادشزمینه  در( پایدار) های مثبتین ویژگیتر مهم، بر اساس نتایج پژوهش میدانی

 .در بخش گردشگری روستا شامل موارد زیر است
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امروزه تعدادی  :در اقتصاد متزلزل روستا( مکمل و در مواردی جایگزین)ایجاد مشاغل جدید  .2
گردشگری روستا نیز به عنوان شغل و منبع های فعالیت در، در کنار تولیدات کشاورزی ،از مردم

اشتغال ایجاد  جوانان روستا برای تعدادی از توسعۀ گردشگری از جمله .دارند نقشدرآمدی مکمل 
کشاورزی و باغداری ندارند،  ۀکه هیچ فعالیتی در زمین ،بعضی از اهالی نزدافزون بر این، . کرده است

اما با توجه به فصلی بودن گردشگری در روستا، کسانی که . شود اصلی محسوب می یگردشگری شغل

 .از امنیت اقتصادی بیشتری برخوردارند اند د برگزیدهگردشگری را به عنوان شغلی مکمل برای خو
  و درای  گرمه ۀدر ساختار خانواد انزن :اقتصاد روستا تر شدن نقش زنان در برجسته .0

مصاحبه و ارزیابی مشارکتی  با توجه به. ندا داشتهو موثر  مهم ینقشهای کشاورزی و باغداری  فعالیت
با ورود صنعت  هااین نقش رسد نظر می به گردشگری، روستایی با زنان، دختران و فعاالن بخش

توان به تولید بیشتر صنایع دستی و  از آن جمله می .ندا شده تر و گسترده تر گردشگری به روستا پررنگ
پذیرایی از زمینه محصوالت کشاورزی توسب زنان و دختران و نیز همکاری آنان با مردان در 

 . اشاره کرد داده شده یتغییر کاربر های گردشگران در خانه

اساس مصاحبه و ارزیابی مشارکتی روستایی با بر :کشاورزی ممانعت از رکود کامل .9
 ۀ، اما توسعاز دست داده استخود را  گذشتۀدر روستای گرمه رونق  زراعت کشاورزان، هرچند

اند  بسیاری از اهالی توانسته. از رکود کامل آن جلوگیری کند های گردشگری توانستهفعالیت
حساسیت نسبت به نگهداری  رو این را و گردشگران عرضه کنند و ازس مهمانمحصوالت خود را به 

 .منابع کشاورزی و باغداری بیشتر شده است

توضیح که در زیر  هستهایی نیز  ناپایداری دچارتغال در بخش گردشگری روستای گرمه ما اشا

 .شوند داده می

است   دشگری تابعی از عوامل مختلف، متفاوت و پیچیدهتقاضای گر :کارعدم ثبات در بازار  .2
از شرایب  متاثرفصلی و  اغلب مشاغل ایجادشده در بخش گردشگری .استدستخوش نوسان  رو این از

 های بهار، پائیز و زمستان و برخی ایام تابستاندر بیشتر ماهگرمه هرچند . هستند اقلیمی و رفتار سفر
گردشگران اغلب  مبدا. ه متمرکز استآخر هفت روزهایدر زدید با، اما استپذیرای گردشگران 

ایام آخر هفته  ها آن تا روستا، این شهرها از به دلیل مسافت طوالنی واست شهرهای اصفهان و تهران 

نیز دارای  (بهار، پائیز و زمستان)سه فصل اصلی گردشگری در روستا . دانندرا مناسب سفر می
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به صورت گروهی و ( چه داخلی و چه خارجی)گردشگران گرمه اغلب  .های اوج و رکود است دوره
و  اه بحرانتحت تأثیر مسائل، روستا گردشگری . شوند در روزهای مشخصی وارد روستا میتور  همراه

 گر تسهیلبر اساس مصاحبه با خانوادۀ . نیز قرار دارد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیرویدادهای 
و  ها یارانه یطرح هدفمندروستایی با جماعت محلی ظاهراً در دورۀ اخیر به سبب  و ارزیابی مشارکتی

 . افزایش قیمت سوخت گردشگری گرمه دچار رکود نسبی شده است

بخش  ربا تکیه ب :و دگرگونی نیازهای ساکنان کارکرد روستا از تولیدی به خدماتی تغییر .0
خدماتی به خود  ماهیتی ته شده و اقتصاد روستاهای تولیدی در گرمه کاس از اهمیت فعالیتگردشگری، 

رانندگی،  به جای خود راخیاطی  و بافی مشاغل تولیدی مانند دامداری، قالیاز  بسیاری. گرفته است
های اصلی مرتبب با طور که گفته شد اشتغال در فعالیت البته همان. اند داده فروشندگی و مهمانداری

ارزیابی  به دست آمده از طریق خانوار ۀنمودار هزین. ستهای انحصاری ا گردشگری حائز جنبه

مشخصاً بیش از دو . استای  جایگاه تولید در اقتصاد خانوار گرمه حاکی از افول مشارکتی روستایی
پنجم هزینۀ خانوار به خرید خوراک اختصاص یافته و خودبسندگی سابق بر پایۀ کشاورزی و دامداری 

بر پایۀ نتایج ارزیابی مشارکتی روستایی با گروه مختلب و افراد . یستدیگر در روستا قابل مشاهده ن
ای به واردات مسن، همزمان با تغییر سبک زندگی، نیازهای ساکنان نیز دگرگون و به شکلی فزاینده

های تولیدی و صادرات گرمه که در واقع از طریق گردشگران به فعالیت. روستا وابسته شده است
 ۀخرما و شیر تاحدودیرب انار و  ،صنایع دستی حصیری، انارشود مشتمل بر  ه میخارج از روستا برد

بنابراین، گرمه به تدریج از . شود می تامین روستا از خارج از ملزومات زندگی ۀدر مقابل بقی. آن است

 گردشگرانو  به بیرونبه سمت روستایی مصرفی، خدماتی و وابسته  خودبسندهروستایی تولیدی و 
 . استده مبدل ش

 

مشارکت  و رضایت ،بهداشت، مهاجرت)اجتماعی -پایداری فرهنگیو گردشگری روستا  ۀتوسع

 (محلی ماعتج

ه بافزون بر این،  (.2901سال  احداث در)است فاضالب  ۀدارای شبک یاز معدود روستاها گرمه
س نتایج بر اسا. به بهداشت عمومی بیشتر شده است مردم گردشگری در روستا، توجه ۀتوسع سبب

 :از عبارتندبهداشت  در زمینۀین عوامل پایداری گردشگری در روستای گرمه تر مهم تحقیق میدانی،
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به عنوان : بهداشت محیب الۀبه مس انتغییر نگرش ساکنو  امکانات بهداشتی در روستا ۀتوسع .2
آوری  جمعهای روستا گذاشته شده و یک نفر در هفته مسئول  های بزرگ زباله در کوچهسطل نمونه،

های  مزیت افزایش رفاه اقتصادی برای خانوارهای روستایی به همراه سایر .کل روستا است یها زباله
نسبت به پاکیزگی محیب زندگی خود  گردشگری در روستا موجب شده است که اهالی ۀتوسع

 .کنند عمل تر مسئوالنه

عدالت بین و روستا حفظ پاکیزگی محیب  به منظور گردشگرانبرای اخالقی  ضواببتعریف  .0
 پایداریموجب توسب گردشگران در گرمه ( تعریف کرده گر تسهیلکه )رعایت ضوابب اخالقی : نسلی

 نسبت به حفظدارد و تعهد به مقصد خود ، گردشگر مسئول .در نتیجه عدالت بین نسلی خواهد شدو 
های و سنتهمچنین به فرهنگ، آداب و رسوم . حساس استمحیب زیست و بهبود سطح زندگی 

 .شود این تعهد و مسئولیت تا حدی در گرمه مشاهده می .گذارد مقصد احترام می ماعتمردم ج
ر زمینۀ بهداشت قابل مشاهده نیز د ناپایداریهایی از  در گرمه، جنبه به رغم وضع مثبت یادشده

. نیستمناسب  ،که برای اهالی روستا و گردشگران اهمیت زیادی دارد ،وضع خانۀ بهداشت .است

 .رسد و از جاذبۀ چشمۀ زیبای روستا کاسته است نخلستان سوخته ناپاکیزه به نظر می ،همچنین
های گذشته مهاجرفرست بوده، اما ظاهراً آهنگ  طی دههگرمه نیز مانند سایر روستاهای کشور 

س پ افزون بر این،. های گردشگری تا حدی کند شده استمهاجرت از روستا به سبب توسعۀ فعالیت
گذاری  چند خانواده به دلیل عالقه به سرمایه ،آن در روستای گرمه ۀگیری گردشگری و توسع از شکل

بر این اساس، به نظر  .ندا تهزندگی در شهر به گرمه بازگش ها سالپس از  بخش گردشگریو کار در 
. تگیری جریان گردشگری افزایش یافته اس مطلوبیت سکونت در روستا به واسطۀ شکل رسد می

های در گرمه تجربۀ زندگی اصیل روستایی با تمام ویژگیین محصول قابل ارائه به گردشگران تر مهم

زندگی کشاورزی، و مراسم و منحصر به فردش از جمله صنایع دستی، غذای محلی، موسیقی محلی، 
در ذهن و دهند  گردشگران را تشکیل می ۀمردم گرمه محور تجرب رو، از این .های مردم روستاستینآی

در عین  .ذارندگ میسایر مقاصد گردشگری به جای  در مقایسه باای متفاوت از روستا را  گردشگر چهره
نبود دبیرستان در روستا، رکود بخش زنند، از جمله  حال، برخی کمبودها همچنان به مهاجرت دامن می

های  و جنبه ،کشاورزی، جذاب نبودن بسیاری از مشاغل بخش گردشگری برای جوانان روستا

دختران روستا برای ازدواج بسیاری از  امروزهجالب است که . گردشگریانحصاری مشاغل و درآمد 
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و البته این به دلیل فقدان امکانات و درآمد مناسب در روستا )کنند  تعیین میرا شرط مهاجرت از روستا 
  (.در مقایسه با شهر است

. رضایت اجتماع محلی میزبان بستگی داردبه حسن نیت و  تا حد زیادیموفقیت گردشگری 
مردم روستا، چه کسانی  .است نداشته ای قابل مشاهده  و مقاومت  در گرمه مخالفتتوسعۀ گردشگری 

های توسعۀ فعالیتمشارکت ندارند، از  در آن گردشگری مشارکت دارند و چه کسانی که بخش که در

ردشگری کم و بیش از فشار بیکاری و آهنگ نخست اینکه گ. رندرضایت دا گردشگری به چند دلیل
مردم دیگر اینکه . ای محکم کرده است اقتصاد روستا را تا اندازههای لرزان  پایهمهاجرت کاسته و 

های  داشته است بعضی جنبه آنها ای اجتماعی در قبال درآمدی که گردشگری برای روستا در مبادله
سالخوردگان گرمه، که شمارشان بسیار بیشتر از تعداد  اًظاهر سوم اینکه. اند را نادیده گرفته منفی آن

کنند و حتی آن را  های روستا تلقی نمی جوانان است، ورود گردشگران را تهدیدی نسبت به ارزش

پذیرش  ،در گرمه گر تسهیلچهارم اینکه جایگاه و اعتبار خانوادۀ . دانند می هم نوعی سرگرمی
بندی شده  اینکه به سبب ضوابب اخالقی صورت سرانجام. ستتر کرده ا گردشگری در روستا را ساده

اما رضایت کلی اهالی از  .رسانند نمی چندانی گردشگران به محیب روستا آسیب، گر تسهیلتوسب 
توسعۀ گردشگری در روستا به معنی فقدان نارضایتی در باب برخی مسایل مرتبب با آن از جمله نسبت 

 ها آنکه ذیالً به  نیست هامندی از فعالیت متفاوت بهره میزان و گر لتسهیبه فرهنگ گردشگران، جایگاه 
 :شود میاشاره 

گردشگران ورودی به روستا قشر خاصی از مردم را : فرهنگ و رفتار متفاوت گردشگران .2

ترها از نحوۀ  جالب آنکه جوان. رفتارشان مطابق عرف جماعت نیستلباس و  ودهند  تشکیل می
دهند  گردشگران اهمیت نمی ظاهرافراد مسن چندان به ی هستند، در حالی که پوشش گردشگران ناراض

احترامی به  مشکل بیاهالی،  ۀبه گفتهمچنین، . دانند می مختاررا در چگونگی پوشش خود  نانو آ
ظاهر  داخلی بازدیدکنندگان ۀاز ناحی عمدتاً فرهنگ و عدم رعایت اخالق در پیوند با محیب روستا

 .دشگران بیرونیشود، نه گر می

بر اساس ارزیابی مشارکتی : های روستاییانهای گردشگری و اولویتتفاوت اولویت .0

های گردشگری اولویت روستایی با گروه مختلب و نیز کسانی که در بخش گردشگری فعالیت ندارند،

یکدگر قرار یکسان نیستند و ممکن است در برخی موارد در تعارض با  های روستاییان الزاماً و اولویت
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اهداف ها  گیری تصمیمبسیاری از در است،  گر تسهیلاز آنجا که ریاست شورای روستا بر عهدۀ . بگیرند
توسعۀ گردشگری بر دیگر اهداف روستاییان غلبه پیدا کرده است؛ یعنی امکانات جهت توسعۀ 

تر اولویت  پایین گردشگری تخصیص یافته و بسیاری از امکانات مورد نیاز خود مردم روستا در درجۀ
تقریباً در حد دیگر روستاهایی که  در واقع، به رغم توسعۀ گردشگری، امکانات روستا. قرار گرفته است

 .گردشگر ندارند مانده و تا حدی موجب نارضایتی شده است

توان در سه دستۀ  را می گر تسهیلهای مخالفان فعالیت: گر تسهیلهای نارضایتی از فعالیت .9
ای میان  های طایفهگیری در روستای گرمه جبهه. دی، رقبای سیاسی و رقبای منزلتی قرار دادرقبای اقتصا

تا حدی متاثر بخش گردشگری نیز  اشتغال در. شود همچنان مشاهده می اهالی روستا نسبت به یکدیگر
گری گردشاز آنجا که  .شود محسوب میمالکان روستا  وجز گر تسهیل ۀطایف. هاست بندی از این دسته

نیازمند های مرتبب با آن تا حد زیادی در انحصار این خانواده قرار گرفته است، ورود به فعالیتروستا 
موجود در های  سایر طایفه وضعاین  .ستنسبت به اوتر  پایین ای در رده اشتغالو  گر تسهیلمشورت با 

 اشتغالخواهند با  اند نمی دهرعیت بو گذشتههایی که در  خانواده همچنین،. را آزرده کرده استروستا 

رعیت و سابق  روابب تحت نظر یکی از مالکان،خرد بخش گردشگری  هایفعالیتشان در جوانان
 .دهند در روستا ترجیح می شانشان را به ماندنبنابراین مهاجرت فرزندان. زنده کنند از نو را مالک

شان  ستی خاصی با عناصر محیبآن رابطۀ همزی و مردم دهد گرمه جماعت کوچکی را تشکیل می
در توسعۀ گردشگری پایدار به شکلی  شرط الزم موفقیت مشارکت محلیدر چنین جماعتی . دارند

بدین  ؛تشویق شده است از نوعمشارکت اهالی گرمه در بخش گردشگری روستا . هزینه است کم
گاه به  گهو  دشگری بودههای مرتبب با توسعۀ گران در ورود به فعالیتمشوق آن گر تسهیلترتیب که 

از آنجا که فرآیند مشارکت در توسعۀ گردشگری شکلی از . بعضی از آنان کمک مالی هم کرده است

 نقشی های گردشگریهای مرتبب با فعالیت گیری تصمیماهالی در  بیشترباال به پایین داشته است، 
فنون مشارکتی و  یا آموزشساختاری برای جلب و افزایش مشارکت مردم  همچنین. دارند انفعالی

با نظام ارباب  امروزهگرچه روستای گرمه طور که گفته شد  البته همان. وجود ندارد ای در روستا مشاوره
های ذهنی باقی مانده از آن با توجه به سالخوردگی جمعیت  شود، اما وجود زمینه و رعیتی اداره نمی

گردشگری بدون در نظر داشتن این  ۀتی در توسعبنابراین جلب هر نوع مشارک. روستا قابل رویت است

سنتی  ، به عنوان رهبر فکری در ساختارگر تسهیلوجود . پایدار نخواهد بودمناسبات اجتماعی 
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، با توجه به جایگاه خانوادگی و شخصیت او، اثر مثبتی بر جلب اعتماد اهالی و اجتماعی روستای گرمه
به دلیل تعدادی از اهالی روستا  طور که گفته شد مانه گرچه .پایداری مشارکت آنان گذاشته است

و هم دیگر مردم روستا  انکنند، اما هم آن از مشارکت در گردشگری خودداری می های سنتینگرش
و  کرداربه اعتمادی که مردم به  عنایتبا . کنند تلقی میرا عامل توسعه و پیشرفت روستا  گر تسهیل

فرصت نوعی مشارکت  وجود اودارند،  محترمقابل اعتماد، موفق و  ای به عنوان چهره گر تسهیلرفتار 

 . را در بخش گردشگری گرمه فراهم آورده است

 (پذیرش ارزش و میزان تخریب منبع)محیطی  پایداری زیستو  روستا گردشگری ۀتوسع

 محیطی عمدتاً سنجش پایداری منابع زیستذکر شد، پژوهش طور که در بخش روش  همان
پذیرش ارزش منبع و میزان  فقب ، در اینجارو این از. ی خاص استهای کمّاز روش گیری هرهبنیازمند 

همچنین، در تحلیل میزان تخریب منبع به مسالۀ . گیرند به شکلی ساده مورد توجه قرار میتخریب منبع 
 .شود تعادل میان عرضه و تقاضا پرداخته نمی

دارند، با شهرت مستقیم  ای آن با یکدیگر رابطهپذیرش ارزش منبع و میزان تخریب از آنجا که 
ن، تالش برای حفظ محیب و انزد ساکنآن  جایگاهارتقای گردشگری و  ۀتوسع یافتن گرمه در پی

ا ر گر لیای تسه تا اندازه در عین حال اهالی. است بیشتر شدهجلوگیری از بروز خطرات احتمالی 

 احیاینقش او در از  گرچه ،دانند گردشگری می ۀسعتو از ناحیۀ ،محیب بهاحتمالی  تهدیداتمسئول 
برای حفظ  ، ساکنانبنابراین .کنند یاد مینیکی به  های گردشگریبه واسطۀ گسترش فعالیت روستا

 ازروستا را  محیطی، و عدم توجه آنان به تهدیدات محتمل زیست کنند کمتر اقدامی میمحیب روستا 
 .کند میپایدار دور  ۀمسیر توسع

کسانی که در بخش گردشگری مشارکت  خواه) اهالی گرمهنگرش  ،گردشگری ۀبا توسع همراه
سبب . است بهبود یافتهنسبت به محیب زندگی خود  (کسانی که در آن مشارکت ندارند خواهدارند و 

روستا در سطح ملی و  اشتهارهای گردشگری به لحاظ اقتصادی، فعالیتمهم شدن  ،این تغییر رویکرد

و  که در بیشتر مواقع خود را مسئول دانسته استو نیز ورود گردشگران از قشری خاص  یالملل بین
یل بیشتری به بازسازی بناهای قدیمی و ساخت اکنون اهالی تما. کنند ضوابب اخالقی را رعایت می

های خود را برای اسکان گردشگران بازسازی  تعدادی از آنان خانه. دهند های جدید نشان می خانه
به مهیا کردن ، بودند  و به شهر رفته  روستا مهاجرت کردهاز که پیش از این  ،برخی دیگر. اند کرده
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از متاثر   گروه دو هر ۀانگیز. اند اقدام نمودهبازنشستگی  دورانتعطیالت یا  ی مناسب جهت گذرانا هناخ
 .توسعۀ گردشگری در روستا بوده و موجب تغییر چهرۀ روستا شده است

دانست فعال غیررا باید از نوع گردشگران ورودی به روستای گرمه ج تحقیق میدانی، براساس نتای
به تعداد زیادی گردشگر در روستا  در عین حال، اقامت. آورند که حداقل خسارت را به محیب وارد می

مورد باید  وذاتی هستند  یدارای ارزش گرمهمنابع طبیعی و محیب  .گذاردتأثیر میطبع بر محیب آن 

گذاری نشده  نوع نظام مدیریت محیب زیست پایه اما در گرمه هیچ ،فاظت و حمایت قرار گیرندح
ابیری مناسب جهت داتخاذ ت ،زیست منطقه بر محیب گردشگری آثار تعیین  ارزیابی بدون انجام 2.است

ی تعهد اخالقی براو مدیریتی قوی و کارآمد  فقدان نظام. پیامدهای سوء ممکن نخواهد بودکاهش 
همچنین  .و ناپایداری محیب زیست خواهد انجامید تخریب منابع طبیعی روستا بهحفظ منابع ارزشمند 

 اکولوژیک ادراکی واجتماعی، اقتصادی، -فرهنگیفیزیکی، در گرمه ظرفیت تحمل، که دارای ابعاد 
  0.تهای گردشگری مورد توجه قرار گیرد، سنجیده نشده اساست و باید از آغاز توسعۀ فعالیت

 

 بندی و پیشنهاد جمع
منطقه و کشور دیگر موجود در روستای گرمه مانند بسیاری از روستاهای  2912تا پیش از سال 

کمبود امکانات اجتماعی و ای مانند  در سراشیبی افول قرار داشته است و مردم آن با مشکالت عدیده
 .اند کرده پنجه نرم میو دست اهالی جوانان و سالخوردگی مهاجرت ،، بیکاریسطوح نازل درآمدرفاهی، 

تجدید  روستا بخش خصوصی، گر تسهیلگردشگری توسب  های توسعۀبا شروع فعالیت ،اما پس از آن
المللی گردشگری روستایی و اکوتوریسم  به یکی از مقصدهای مهم داخلی و بیناکنون حیات یافته و 

گردشگری در دهد که توسعۀ  اله نشان میتحلیل نتایج پژوهش میدانی در این مق .تبدیل شده است
فرهنگی و -های اقتصادی، اجتماعی ها در زمینه ها و ناپایداری ای از پایداری گرمه توام با مجموعه

ای در دسترس روستا  بخش خصوصی، بازار گسترده گر تسهیلبه واسطۀ تمهیدات . استمحیطی  زیست

طور مستقیم و بالواسطه وارد روستا  هآن بقرار گرفته است و در عین حال درآمدهای حاصل از 

                                                
زیسهت بهه افهزایش کهارایی و      که ضهمن حفاظهت و نگههداری از منهابع محهیب      است ای از فنون مدیریتی مجموعه مشتمل برمدیریت محیب زیست  نظام  2

 (.200: 2930زاهدی، بنگرید به ) کند ی اکوتوریستی کمک میها مکانوری  بهره
 .پذیرا شودسطح باالیی از رضایت و کمترین تأثیر بر منابع  توام با تواند میکه ناحیه  گردشگرانی است ظرفیت تحمل ناظر بر تعداد   0
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ردشگری مکمل درآمد و اشتغال اشتغال و درآمد از منبع گ ،نزد بسیاری از خانوارها. شود می
های اقتصادی زنان و نقش آنان در  فعالیت. ستا ها آنو در برخی موارد جایگزین  ی دیگرها فعالیت

های مرتبب با اما مشاغل و عواید فعالیت .استشده تر  جماعت نیز با توسعۀ گردشگری گسترده
 ،نیز میان اهالی روستا و طی فصول ها آنهای انحصاری نیست و توزیع  گردشگری خالی از جنبه

های در فعالیت مشارکت مردم گرمه. ثبات است رفته بی هم ، بازار کار روستا رویرو این از. نابرابر است

تنها  افزون بر این، .داردفعال ناباال به پایین و شکلی از است و شده  از نوع تشویق توسعۀ گردشگری
در دارد،  سهم عواید آن های توسعۀ گردشگری مشارکت و دردر فعالیت محلی ماعتجبخشی از 

متوجه همۀ ساکنان است که با محیب همزیستی ( چه مثبت و چه منفی)حالی که پیامدهای گردشگری 
به آن، برای نیل به های گردشگری، یا حداقل سطۀ توسعۀ فعالیتبه وا همچنین، گرمه. تنگاتنگی دارند

به خود  ،مصرفی و وابسته ،خدماتیخارج شده و ماهیتی  بسندگیاز حالت تولیدی و خود تدریج

ی ودآهنگ مهاجرت از روستا تا حدگرمه، ه سبب بهبود جایگاه و وضعیت اقتصادی اما ب. گرفته است
توسب اخالقی  دلیل توسعۀ گردشگری توام با رعایت ضوابب ، بهافزون بر این. کند شده است

چه کسانی که در بخش مردم گرمه، . ارتقا یافته است به بهداشت محیب اننگرش ساکن، گردشگران
در کل از توسعۀ گردشگری در گردشگری مشارکت دارند و چه کسانی که در آن مشارکت ندارند 

یج مطالعات پیشین در باب گرمه را تا حد زیادی تایید ای که نتا یافته)شان رضایت دارند روستای
های گردشگری و در عین حال، فرهنگ و رفتار متفاوت گردشگران، اختالف میان اولویت(. کند می

ها نسبت به حضور ای نارضایتی ای موجب بروز پاره طایفه های میانهای روستاییان و نیز رقابتاولویت

توسعۀ گردشگری همچنین،  .شده است گر تسهیلهای و فعالیت( داخلیویژه گردشگران  به)گردشگران 
سرانجام . های روستا جلب کرده است توجه اهالی و بعضی از مهاجران را به بازسازی و نوسازی خانه

در گرمه هیچ نوع نظام مدیریت محیب زیست شکل نگرفته و ظرفیت تحمل محیب زیست نیز آنکه، 
 .سنجیده نشده است

توان چند  های پایداری توسعۀ گردشگری در گرمه و کاهش ناپایداری آن می یت جنبهبرای تقو
صنایع /ترجیحاً در قالب همکاری سطوح مناسب نهادهای گردشگری)پیشنهاد جهت بخش عمومی 

عرضه کرد که به احتمال زیاد برای همۀ روستاهای ( ترویج/دستی، مدیریت کشوری و کشاورزی

نخست اینکه بهتر است بخش عمومی از دخالت مستقیم در  :اجرا هستندگری قابل  سار بوم خوشه
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ها و عرضۀ های توسعۀ گردشگری روستا خودداری کند و در عوض به تقویت زیرساختفعالیت
مثالً بهبود وضعیت خانۀ . کارهای کوچک بپردازد و خدمات بهداشتی و آموزشی و توسعۀ کسب

های مرتبب با گردشگری، از جمله با تاکید بر فعالیت)بیرستان بهداشت گرمه و ارائۀ آموزش در مقطع د
آموزی در  همچنین مهارت. باید در دستور کار بخش عمومی قرار گیرد( کشاورزی و صنایع دستی

کارهای کوچک و  و های مورد نیاز روستا، از جمله جهت پذیرایی از گردشگران، ایجاد کسب زمینه

تقویت بازیگران اقتصادی فعلی، ورود بازیگران جدید به عرصۀ  ارتقای سطح مشارکت اهالی، موجب
 گر تسهیلآموزی و  ارائۀ خدمات مالی خرد نیز مکمل مهارت. ها و پایداری خواهد شدفعالیت

و احتماالً دیگر )های گرمه برخی از قسمت ،در حال حاضر. کارهای کوچک است و گیری کسب شکل
با طراحی مسیرهای مناسب در  توان می. گیرد ردشگران قرار نمیمورد بازدید گ( سار روستاهای خوشه

گردشگران را به تمامی نقاط  پایۀ دانش مردم محلی ارزیابی مشارکتی روستایی و بر از طریقروستا 
 گردشگری دپرترد محدود و بار اضافه بر مسیرایجاد مسیر فراگیر موجب کاهش  .روستا هدایت کرد

کارهای پراکنده در  و و دسترسی بهتر گردشگران به کسب (گر تسهیل ۀا خانآتشونی تدر گرمه، ) کنونی

های توسعۀ های انحصاری فعالیت موجبات کاهش جنبه تواندمیتمهیدات فوق . شدروستا خواهد 
تعیین ظرفیت تحمل مقصد و ارزیابی سرانجام اینکه انجام . گردشگری در روستا را فراهم آورد

است و  کانونی شد آثار منفی گردشگری حائز اهمیتیجهت جلوگیری از ر ولتغییرات قابل قب ۀمحدود
  .تعلل کرد های مرتبب با حفظ منبعآموزش و نباید در پیگیری آن

 

 و مأخذمنابع 
 .نشر نی .روستاییهای تحقیق کیفی در توسعۀها و روشرهیافت(. 2931)ازکیا، مصطفی و همکاران 

موردی  ۀمطالع: پایدار با تاکید برگردشگری ۀریزی توسع برنامه (.2932) مهناز ،ژاد ن قلی اهلل؛ علیرضا ،استعالجی
  . 211-203صص ، 92، شمارۀ جغرافیا ۀفصلنام. سرعین و روستاهای اطراف

موردشناسی بخش سامان شهرستان : ارزیابی گردشگری پایدار روستایی(. 2930)سامان، ناهید و همکاران اکبری
 .13-03 صص ،3، شمارۀ ای منطقه-رافیا و آمایش شهریجغ ۀفصلنام. شهرکرد

های موثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی تحلیل شاخص (.2930)فراهانی، سهیال و همکاران بورقانی
 .21-12 ، صص29 ۀ، شمارمدیریت دولتی ۀفصلنام. (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)
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تحلیلی اسنادی از مقاالت  ۀارای: روستایی در ایران مطالعات گردشگری (.2930)و همکاران  ناصر ،بیات
 .203-223 صص ،2شمارۀ  ،ریزی و توسعۀ گردشگری برنامه. فارسی ۀفتیاانتشار

: موردی ۀمطالع)تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (. 2932)شکوفه  ،احمدی ؛پور، محمود جمعه
  .20-99ص ص ،0، شمارۀ های روستایی پژوهش ۀفصلنام(. روستای برغان، شهرستان ساوجبالغ

 .شناسی انتشارات ایران: تهران. اکوموزه، انسان و بوم(. 2933)زاد، زهرا  حبیبی
انتشارات دانشگاه : تهران. توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار(. 2931)رضوانی، محمدرضا 

 .تهران
گردشگری پایدار  ۀریزی راهبردی توسع الگوی برنامه ۀارائ (.2930)و همکاران  عبدالرضا ،افتخاریالدین رکن

، شمارۀ های جغرافیای انسانی پژوهش ۀفصلنام(. دهستان لواسان کوچک: موردی ۀمطالع) روستایی

 .212-209 صص ،39
انتشارات : تهران. مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تاکید بر محیب زیست(. 2930)السادات  زاهدی، شمس

 .شگاه عالمه طباطباییدان

شده در نخستین  گردی ایران، ارائه های بوماستانداردسازی اقامتگاه(. 2932)ضیایی، محمود و اشکان بروج 
(. 2932)المللی استاندارسازی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته؛ بر اساس بروج، اشکان  کنفرانس بین

نامۀ کارشناسی  ، پایانگردشگری پایدار توسعۀ منظر از انیبیاب مناطق گردی بوم هایاقامتگاه تطبیقی مطالعۀ
 .ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی

 ۀمحیطی توسع بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست (.2932)اکبر و همکاران  ، علیعنابستانی
-شت ارژند: موردی ۀمطالع)های روستایی از دیدگاه گردشگران و روستاییان گردشگری در سکونتگاه

 .02-2 صص ،0، شمارۀ 0، سال ریزی فضایی جغرافیا برنامه ۀفصلنام(. سفار
بر ارتقاء ( گردی سار بوم خوشه)های محلی بررسی تأثیر اقامتگاه(. 2932)افسانه  ،احسانی؛ راد، عبدالرضا فرجی

، سرزمیننامۀ جغرافیایی  فصل(. دراز با تاکید بر روستای گرمه و شیب)سطح زندگی جماعت محلی 
سار  ها و تجارب خوشه مطالعۀ یافته(. 2933)احسانی، افسانه ؛ بر اساس 13-29، صص 92شمارۀ 

های محلی با تاکید بر روستاهای گرمه و  منظور الگوسازی جهت توسعۀ شبکهبه ( اکوتوریسم)گردی  بوم
                                    (.  واحد علوم و تحقیقات)نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  دراز، پایان شیب

 ۀفصلنام. پایدار ۀهای جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعچالش (.2933)، سعید و همکاران فعلی
 .203-31 صص، 00شمارۀ  .روستا و توسعه

 .مرکز آمار ایران .ها نانتایج تفصیلی است(. 2930)مرکز آمار ایران 
 



 1131بهار و تابستان ، 1ماره ، شششمدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor-in-Chief: Dr. Mehdi Taleb       Director: Dr. Younes Nourbakhsh      
Managing Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright: Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

12 

Andereck, Kathleen, L., et al (2005). Residents’ Perceptions of Community Tourism 
Impacts. Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 4, pp. 1056-1076. 

Blancas, F.J., et al (2011). How to Use Sustainability Indicators for Tourism Planning: The 
Case of Rural Tourism in Andalusia (Spain). Science of the Total Environment, Vol. 
412–413, pp. 28-45. 

Choi, Hwansuk Chris and Ercan Siriyaka (2006). Sustainability Indicators for Managing 
Community Tourism. Tourism Management, Vol. 27, No. 6, pp. 1274-1289. 

Davis, Peter (1999). Ecomuseums: A Sense of Place. Leicester, UK: Leicester University 
Press. 

Ghaderi, Zahed and Joan C. Henderson (2012). Sustainable Rural Tourism in Iran: A 
Perspective from Hawraman Village. Tourism Management Perspectives, No. 2-3, pp. 
47-54. 

Haven-Tang, Claire and Eleri Jones (2012). Local Leadership for Rural Tourism 
Development: A Case Study of Adventa, Monmouthshire, UK. Tourism Management 
Perspectives, No. 4, pp. 28–35. 

Komppula, Raija (2014). The Role of Individual Entrepreneurs in the Development of 
Competitiveness for a Rural Tourism Destination—A Case Study. Tourism 
Management, No. 40, pp. 361-371. 

Koster, R.L. (2007). An Evaluation of Community-based Tourism Development: How 
Theory Intersects with Practice. Prairie Perspectives, Vol. 10, No. 1, pp. 67-88. 

Lonely Planet (2012). Iran, last online access on March 9, 2014, 
[http://www.lonelyplanet.com/iran/garmeh/hotels/ateshoni]. 

Novelli, Marina, et al (2006). Networks, Clusters and Innovation in Tourism: A UK 
Experience. Tourism Management, No. 27, pp. 1141-1152. 

Richards, Greg and Derek Hall, eds. (2000). Tourism and Sustainable Community 
Development. London: Routledge.  

Tosun, Cevat (1999). Towards a Typology of Community Participation in the Tourism 
Development Process. Anatolia, Vol. 10, No. 2, pp. 113-134.  

Tosun, Cevat (2006). Expected Nature of Community Participation in Tourism 
Development. Tourism Management, Vol. 27, No. 3, pp. 493-504. 

WTO (2004). Indicators of Sustainable Development for Tourism Destination: A 
Guidebook. Madrid: World Tourism Organization. 

 
 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711011004
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711011004
http://www.lonelyplanet.com/iran/garmeh/hotels/ateshoni

