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  الزامات و محدوديتهاالزامات و محدوديتها: : گردشگري روستاييگردشگري روستايي

  ))كردستانكردستان((سروآباد سروآباد و و ) ) مازندرانمازندران((با اشاره به نواحي جواهرده با اشاره به نواحي جواهرده 

  
  3، پروين خدادادي 2محمد محمودي ،1دكتر عباس سعيدي

 
 چكيده

توان سفر بيرون از خانه و محل كار، انجام فعاليتهاي مرتبط در  طور كلي مي گردشگري را به

به . مقصد و تسهيالت موجود براي پذيرايي و پاسخگويي به نيازهاي گردشگر تعريف كرد

: توان به مثابة نظامي در نظر گرفت كه داراي عناصر مختلفي است ميسخن ديگر، گردشگري را 

، همراه با عنصر سفر بين اين دو محل و )عنصر جاذبه(، محل مقصد )عنصر تقاضا(محل مبدا 

در محل مبدأ   بدين ترتيب، از يك سو بايستي براي عنصر جاذبه). پيامدها(همچنين عنصر نتيجه 

و از سوي ديگر، ضمن برآورده شدن تقاضا و نيازهاي گردشگر  تقاضاي كافي وجود داشته باشد

اين مقاله كوشش   .در محل مقصد، پيامدهاي اين فعاليت به درستي مورد ارزيابي قرار گيرد

      . دارد، اين عناصر را به صورت تطبيقي در دو ناحيه متفاوت مورد بررسي قرار دهد

 
 

دوم؛ تجاري شدن اراضي روستايي؛ گردشگري هاي  گردشگري روستايي؛ خانه: كليدواژگان

  .محيطي؛ تثبيت جمعيت روستايي

 
 

                                                 
استاد گروه جغرافياي انساني، دانشكدة علوم زمين، و عضو هستة معماري دانشكده معماري و شهرسازي . 1

  دانشگاه شهيد بهشتي

  ريزي روستايي رافيا و برنامهآموختة كارشناسي ارشد جغ دانش. 2

 ريزي روستايي رافيا و برنامهآموختة كارشناسي ارشد جغ دانش  .3
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  مقدمه و طرح مسأله

كـردن و گـذران اوقـات     آشكار است كه يكي از مهمترين كاركردهاي بنيادين انساني، اسـتراحت 

هاي گونـاگون   گرچه پيوسته به شكل 1اين فعاليت. فراغت و در اين چارچوب، گردشگري است

اي به خـود گرفتـه    هاي اخير شكل ويژه و گسترده نساني مطرح بوده است، اما در دههدر جوامع ا

هـاي   از ايـن رو، بخـش  . اقتصادي در آمده است - صورت يكي از فعاليتهاي اصلي اجتماعي و به

گيري از امكانـات مختلـف گردشـگري و     اند تا با بهره دولتي و خصوصي كشورها كوشش داشته

رونق اين فعاليـت دامـن زده و از ايـن طريـق بـه كسـب        ي ضروري، بهفراهم آوردن زيرساختها

  . درآمد بپردازند

بررسي ابعاد مختلف اين فعاليت و پيامدهاي گوناگون آن از مقوالت مورد توجه پژوهشگران، 

با وجودي البته، . بويژه جغرافيدانان، اقتصاددانان، مردم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است

، )Williams, 2009:3(شمارد  اي جغرافيايي برمي گردشگري را اصوال پديده) 2009(مز كه ويليا

فضايي گردشگري در دانش جغرافيا از قدمت چنداني  - بررسي دربارة ماهيت و اهميت مكاني

  برخوردار نيست؛ به سخن ديگر، وارسي گردشگري، مكان، فضا، رفتار گردشگران و كنش

ميالدي به بعد  1990هاي مختلف بيشتر به دهة  طي آنان در عرصهفضايي و تعامل محي - مكاني

با اين وجود، آنچه در همين ارتباط به انجام رسيده ). Hall and Page, 2006:41(گردد  باز مي

اي هورزي و دستيابي به قانونمندي است، بيشتر مبتني بر مطالعات موردي بوده و كمتر به انديشه

  ). Ritchie, et al. 2005:37ff( عام علمي نظر داشته است

در ) 2006(گوسلينگ و هال . گردشگري به طور كلي، تا حد زيادي بر منابع طبيعي استوار است

تأمين آب آشاميدني و آب سالم براي مقاصد بهداشتي و شنا و نيز آبياري «: نويسند باره مي اين

. در سرتاسر جهان استشرطهاي گردشگري  ترين پيش هاي سبز مهمانسراها از اساسي محوطه

اندازهاي حاوي اين عناصر  ها و مناظر ديدني و چشم سواحل درياها، كوهسارها، جنگلها، درياچه

همين ترتيب، تنوع زيستي، شامل انواع  به. روند شمار مي از عوامل بالقوة جذب گردشگران به

پيوسته از اين گونه پرندگان، ماهيها و انواع جانوران بزرگ و كوچك موجود در پاركهاي ملي، 

                                                 
شود؛ با توجه به  ميدر زبان فارسي معموالً صنعت گردشگري خوانده ) tourism industry(فعاليت گردشگري . 1

و مفهوم واژه صنعت در زبان رايج فارسي، اين ترجمه البته ) به معناي عام فعاليت(در زبان انگليسي  industryمعناي 

  .درآورده است غلط مشهورصورت  كثرت استفاده از اين تركيب نادرست، آن را به نادرست است، هرچند
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پوشش برف نواحي كوهستاني شرط الزم براي انواع ورزشهاي . آيند حساب مي ها به جاذبه

شود كه فعاليت گردشگري تا حد زيادي وابسته به شرايط  بدينسان، آشكار مي. زمستاني است

خي، افزون بر اين، بستر تاري). Gössling and Hall, 2006:1(» پايدار و مناسب محيطي است

اجتماعي سرزمينها و كانونهاي مقصد گردشگري از  - ويژگيهاي اقتصادي و خصوصيات فرهنگي

سازي براي گسترش يا محدوديت گردشگري اثرگذار است  ديگر مالحظاتي است كه در زمينه

)Arlt, 2006, 82ff  .(  

ه شمار جنبة مثبت ساختار گردشگري اين است كه اين فعاليت يكي از كاربرترين فعاليتها ب

رود، از اين رو، اين قابليت را دارد كه در اشتغالزايي و توسعه اقتصادي در نواحي روستايي و  مي

تعاريف . شود در عمل، اغلب از آن به عنوان محور اصلي راهبردهاي توسعه روستايي ياد مي

  :طور كلي، گردشگري شامل سه عنصر اصلي است به. گوناگوني از گردشگري شده است

  رج از خانه و محل كار، سفر خا •

  رسد؛ و  فعاليتهايي كه در حين اقامت در محل مقصد به انجام مي •

 ). Mathieson and Wall, 1982: 1(امكانات محل مقصد براي رفع نيازهاي گردشگر  •

از سوي ديگر، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه امكانـات بـاالقوه گردشـگري، از جملـه     

شـود، امـا    تفريحي به فراواني يافت مي - محيطي و ورزشي - يخي، طبيعيهاي فرهنگي، تار جاذبه

. كمبود امكانات و نبود زيرساختهاي مناسب، پيوسته مانع از رونق جدي اين فعاليت بـوده اسـت  

خـودي بـه انجـام     عنـوان فعـاليتي خودبـه    در همين راستا، گردشگري روستايي در ايران اغلب به

برنامگي ايـن   يافته در اين زمينه گوياي مسايلي است كه از بي نجام رسد، از اين رو، مطالعات ا مي

در كنـار پيامـدهاي   ) 1386(زاده و همكـاران   عليقلي. دهد فعاليت در محيطهاي روستايي خبر مي

انـدازي بـه منـابع     مثبت گردشگري روستايي، از افزايش قيمت زمين و كاالهاي مصرفي و دست

ضمن برشـمردن  ) 1385(در همين راستا، افتخاري و مهدوي . دكنن طبيعي در سطح روستا ياد مي

نقاط قوت گردشگري در ناحيه لواسان، از بين رفتن درختان و پوشش گياهي و آثار تخريبـي آن  

را مهمترين تهديد خارجي و عدم تناسب تسهيالت و تجهيزات اقامتي و رفاهي را نقطه ضـعف  

در ) 1386(بـه همـين ترتيـب، رضـواني     . ندشـمار  ميداخلي در راستاي گسترش گردشگري بر 

بـه گسـترش بـدون برنامـة     ) شـمال تهـران  (بررسي دگرگونيهاي كاركردي ناحية رودبار قصران 

فعاليتهاي گردشگري، سكونتي و صنعتي به ضرر فعاليتهاي سنتي ناحيـه، از جملـه كشـاورزي و    
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  .كند ميدامداري، اشاره 

ازهاي مرتبط با گردشگري نه تنها با چهرة طبيعي بدينسان، بسياري از فعاليتها و ساخت و س

محيط و فضاي روستايي نامتناسب است، بلكه اغلب با شكل متفاوت و شهرگونة بناهايي همراه 

انداز روستايي به وجهي غريب و ناسازگار جلوه  شود كه در منظر عمومي فضا و چشم مي

در اين مقاله . ا آن روبرو هستيمكند، چنانكه در جواهرده و بعضي روستاهاي پيراموني ب مي

و سروآباد ) مازندران(كوشش شده است تا بر مبناي مطالعة تطبيقي دو ناحيه جواهرده 

پردازد كه در يكي  به بررسي كم و كيف فعاليت گردشگري در اين دو ناحيه مي) كردستان(

، شاهد عدم فضايي - هاي دوم و در ديگري به علل مكاني شاهد رونق فعاليت به صورت خانه

  . هاي طبيعي موجود هستيم استفاده درست و كافي از امكانات و جاذبه

  

  هاي مورد بررسي اقتصادي محدوده -هاي محيطي و اجتماعي ويژگي

هاي  روند كه يكي در دامنه شمار مي هر دو ناحية مورد بررسي از نواحي كوهستاني كشور به

ناحية روستايي . ي غربي زاگرس قرار دارنداه شمالي رشته كوههاي البرز و ديگري در دامنه

سر، بخش مركزي  متر ارتفاع ميانگين، در آخرين قسمت دهستان سخت 2250جواهرده با حدود 

اين مجموعه به عنوان جزئي از محدودة ييالقي . ، واقع است)استان مازندران(شهرستان رامسر 

اي كم عمق  رها و به شكل درهاي گسترده، از سه جهت در محاصرة كوهسا ، در عرصه1رامسر

نفر در  226برابر  1385جمعيت مجموعه روستايي جواهرده طابق سرشماري . قرار گرفته است

البته، از لحاظ . خانوار است؛ هرچند اين ميزان در فصل تابستان به مراتب بيشتر است 96قالب 

ي و بيشتر از مناطق كند هاي جمعيتي به جايي تاريخي و پيش از ورود چاي و مركبات، جابه

پس از رواج گرفتن . گرفت ييالقي به سوي قشالق و در جستجوي علوفه براي دامها انجام مي

ي ييالقي عمدتا به دشتهاي ها كشت چاي و تشويق مالكان و برخي مسئوالن، جمعيت عرصه

  ). 1391خدادادي، (ساحلي كه براي كشاورزي مناسبتر بودند، كوچ كردند 

ة سروآباد ، به مركزيت شهر سروآباد، در جنوب غربي استان كردستان قرار دارد در مقابل، ناحي

                                                 
تا  10اختالف گرماي آن با شهر حدود كيلومتر، اما  24فاصلة اين مجموعه روستايي تا شهر رامسر حدود . 1

 . درجه سانتيگراد است 12
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جنوب به استان  كه از شمال به شهرستان مريوان، از شمال غرب به كشور عراق، از غرب و

از . دشو ميكرمانشاه، ازجنوب شرق به شهرستان كامياران و از شرق به شهرستان سنندج محدود 

وسعت هستند و بيشتر  اي كوهستاني است، اراضي دشتي آن بسيار كم سروآباد ناحيهآنجا كه 

هايي در بين كوههاي پيراموني و يا در  آنها، نظير دشت سروآباد و بهرام آباد، به صورت كاسه

متر و مهمترين مرتفعات  1700ميانگين ارتفاع ناحيه حدود . اند ها تشكيل شده حاشية رودخانه

 2652(به موازات كوه شاهو و داالني، كوه خرگوشان ) متر 2630( آن عبارتند از كوه كوساالن

كيلومتري شمال  7در ) متر 2960(كيلومتري شمال شرقي شهر سروآباد، كوه پيازه  5در ) متر

كه خط الراس آن حدود مرزي شهرستان با كشور عراق ) متر 2365(شهر سروآباد، كوه كمانجر 

كيلومتري غرب روستاي اورامان قرار دارد، كوه  6در  )متر 2842(رود، كوه تخت  ميشمار  به

متوسط بارش ساالنه ). متر 2673(در غرب شهرسروآباد و كوه دربند ) متر 2645(عبداالن 

درصد  25.6حدود ميليمتر است و به سبب مساعدت نسبي اقليمي،  1000تا  800سروآباد 

روستا را در خود جاي داده  77ي و نقطه شهر 1) شهرستان(محدودة اين ناحيه  ).هكتار 95574(

در نقاط %) 8.05(نفر  4415است كه از اين تعداد )  1385(نفر  54832جمعيت ناحيه . است

  . كنند ميدر نقاط روستايي ناحيه زندگي %)  91.95( نفر  50417شهري و 

  

  الزامات و محدوديتهاي گردشگري روستايي

ري نوين و گذران اوقات فراغت به شمار ي مهم گردشگها گردشگري روستايي كه از شاخه

رود و از ديرباز مورد توجه بوده است، بويژه در كشورهاي درحال توسعه، با نارسائيهاي  مي

گيري از امكانات بالقوة گردشگري روستايي منوط  نكتة بنيادين در بهره. زيرساختي روبرو است

گذاري و  و همچنين سرمايه سازي، هم در بين گردشگران و هم در جوامع هدف، به فرهنگ

 ).Curry, 1997:47-48(تامين امكانات و زيرساختها از سوي بخشهاي دولتي و خصوصي است 

، الزامات 1994طي سندي منشرشده در  OECD(1(سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه 

  : شمارد گردشگري روستايي را اين چنين برمي

  ايي مستقر يابد؛اين گونه گردشگري بايستي در نواحي روست .1

                                                 
1. Organization for Economic Cooperation and Development 
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ي خاص عرصة روستايي ها از لحاظ كاركردي، روستايي است، يعني بناشده بر مبناي پديده .2

مقياس، در فضاي باز و در ارتباط با طبيعت و عرصة  شود؛ تاسيسات آن كوچك برپا مي

  گيرد؛ ميطبيعي، جامعه سنتي برجاي مانده از گذشته و فعاليتهاي سنتي شكل 

رسد و  در مقياس روستايي به انجام مي - ز لحاظ بناها و هم اقامتگاههاهم ا - اين فعاليت  .3

  بنابراين، كوچك مقياس است؛

پيوند با خانوارهاي محلي رشد  صورتي آرام، همساز و هم از لحاظ ماهيت، سنتي است و به .4

يابد و عمدتا با نظارت جامعة محلي و در راستاي تناسب با آيندة درازمدت محل به  مي

  رسد؛ يانجام م

گردشگري روستايي فعاليتي پايدار است، يعني توسعة آن بايستي پشتيبان حفاظت از ماهيت  .5

در . برداري از منابع، با پايداري همراه باشد روستايي ناحيه باشد؛ به اين مفهوم كه در بهره

همين راستا، گردشگري روستايي بايستي به عنوان فعاليتي كارآمد براي حفاظت و پايداري 

  ده شود و نه ابزاري براي شهرگرايي و تبديل روستاها به شهر؛ باالخره، دي

انجام رسد، بايستي نمايانگر الگوي چندبعدي و پيچيدة  گردشگري روستايي به هر شكلي كه به .6

  ). George, et al, 2009:10-11 ;OECD, 1994:14(محيطي، اقتصادي و تاريخي روستا باشد 

  

  هاي مورد بررسي وضعيت گردشگري در محدوده

در هر دو ناحية مورد مطالعه روستاهايي وجود دارند كه به سبب اثربخشي عوامل مختلف مورد 

در سروآباد و روستاي جواهرده در  1توجه گردشگران مختلف هستند؛ روستاي اورامان تخت

اي  در حالي كه اورامان تخت با سابقه. هاي بارز اين گونه روستاها هستند رامسر از نمونه

تواند  ميفرهنگي، از جهات مختلف سكونتگاهي، از جمله شكل و بافت باارزش،  - تاريخي

 - به عنوان ناحية سنتي ييالقي براي دامداران - بسيار قابل توجه باشد، در مقايسه با جواهرده

  . پيوسته از اقبال به مراتب كمتر گردشگران برخوردار بوده است

ي دوم ها گيري خانه يي در روستاي جواهرده بيشتر به شكلافزون بر اين، نوع گردشگري روستا

                                                 
سياسي شهر  - مان تخت، همانند بسياري از روستاهاي بزرگ كشور، در سالهاي اخير از نظر ادارياورا. 1

 .شناخته شده است
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پذيراي شهرنشيناني است كه به سبب هواي مساعد محدوده در  تجلي يافته است، يعني عمدتاً

اين . كنند ميمناسب، ماههاي تابستان را در آنجا سپري  تابستان و نيز امكانات و خدمات نسبتاً

و زمستان اين عرصة روستايي با تفاوت بارز  موضوع موجب شده است تا جمعيت تابستان

دهد، محل تولد اغلب سرپرستان خانوارهاي  مينشان ) 1390(مطالعة خداداي . همراه باشد

درصد آنان در رامسر،  5/71ساكن در مجموعة روستايي جواهرده، كانونهاي شهري است؛ يعني 

درصد از  5/3افزون بر اين، . اند درصد در رودسر به دنيا آمده 3/2درصد در چابكسر و  2/8

در همين . جمعيت متولد شهرهاي ديگر، از جمله تهران، قم، تبريز، يزد و حتي دوبي هستند

راستا، محل اصلي زندگي اين خانوارها اغلب ديگر شهرهاي كشور، از جمله رامسر، تهران، 

ه لحاظ اشتغال، به سرپرستان اين خانوارهاي شهري را ب. چابكسر، تنكابن، آمل، كرج و قم است

و ) بازاري(درصد، از جمله مغازه داري، فعاليت در بازار  4/38(ترتيب، دارندگان مشاغل آزاد 

، )درصد 9/20(، فعاالن بخش كشاورزي )درصد 1/22(، بازنشستگان ...)معامالت ملكي

  . دهند و ساير فعاليتها تشكيل مي) درصد 4/10(كارمندان دولت 

دهد كه بيشتر  ميجواهرده را شهرنشيناني تشكيل  يت مجموعة روستاييبدين ترتيب، اكثر جمع

كنند و كار و فعاليت خود و تحصيل فرزندانشان در  ميدر ماههاي تابستان به اين محدوده سفر 

درصد از اين خانوارها  63در همين ارتباط، مدت اقامت . گيرد ميكانونهاي شهري سرانجام 

نوارهايي كه از ماههاي بهار تا ماههاي پاياني تابستان در اين اغلب ماههاي تابستان است و خا

اين . دهد خود اختصاص مي درصد از كل خانوارها را به 28كنند، حدود  محدوده زندگي مي

درصد از ساكنان  5/14بدينسان، تنها . نشينان جديد ناميد توان خوش ميخانوارها را در واقع 

خانوارهاي بومي كه شغل . دهد ميتشكيل   مياي بومجموعة روستايي جواهرده را خانواره

هاي دوم شهرنشينان  اصلي آنان كشاورزي و دامداري است، از جمله به سرايداري خانه

  . پردازند مي

اين در حالي است كه روستاهاي ناحية سروآباد، با وجود برخورداري از قابليتهاي بالفعل 

اند؛  اخير اغلب با كاهش جمعيت همراه بوده محيطي و امكانات بالقوة گردشگري، در سالهاي

  . گوياي اين واقعيت است 1مقايسة ارقام جدول شماره 
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  )1385و  1375(وضعيت جمعيتي برخي روستاهاي سروآباد : 1جدول

  نام روستا
  1385جمعيت   1375جمعيت 

  خانوار  نفر  خانوار  نفر

  اورامان تخت

  بيساران

  پايگالن

  دزلي

  رزاب

  ژريژه

  شاليار

  كوساالن

5013  

5940  

8440  

9377  

8024  

7843  

5993  

8316  

1261  

1266  

1660  

1760  

1582  

1465  

1183  

1538  

4948  

5264  

6991  

7276  

7277  

5372  

5574  

7715  

1276  

1276  

1680  

1603  

1747  

1243  

1220  

1745  

  1385و  1375نتايج سرشماريهاي : ماخذ           

  

عيت مطلق روستاهاي مورد بررسي با كاهش و دهد، جم نشان مي 1همانگونه كه جدول شماره 

هاي رسمي، به شرط صحت، نشان  كاهش چشمگير همراه بوده است، هرچند همين داده بعضاً

دهند كه بعد خانوار در برخي روستاها كوچكتر و در نتيجه، تعداد خانوار در بعضي روستاها  مي

دهد، به سبب عدم  نشان مي) 1391(در واقع، چنانكه تحقيقات محمودي . افزايش يافته است

هاي اشتغالزا در ناحيه، از جمله در زمينة گردشگري روستايي، بسياري از افراد و  گذاري سرمايه

خانوارها در سالهاي اخير به اميد يافتن كار و زندگي بهتر روستاهاي خود را ترك و به شهرهاي 

اين در حالي است كه هدف  .اند بزرگ كشور، بويژه تهران و شهرهاي استان، مهاجرت كرده

سال اخير، از شهرهاي كشور به سوي شهرهاي عراق، بويژه سليمانيه و  10مهاجرتها طي حدود 

از جمله علل اين تغيير هدف مهاجرت، در كنار ساير عوامل اثرگذار، . اربيل، تغيير يافته است

  . مرزي است كمبود نيروي كار ساختماني و دستمزدهاي بيشتر كارگري در شهرهاي برون

ها و  بدينسان، عليرغم وجود توانهاي بالقوة گردشگري در ناحية سروآباد كه از لحاظ جلوه

اندازهاي زيبا و بكر طبيعي، پوشش گياهي و جنگلها، حيات  هاي محيطي، از جمله چشم جاذبه

عيتي ها و آبشارها، اگر از جواهرده بيشتر نباشد، كمتر نيست، با وض ها، رودخانه وحش، چشمه

درصد از آنان را  93نابسامان از لحاظ گردشگري و محدوديت امكانات اشتغال براي ساكنان كه 
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گردد كه براي ترغيب  ميبدينسان، آشكار . دهد، روبرو است جمعيت روستايي تشكيل مي

، تنها وجود توانمنديهاي طبيعي و )اكوتوريسم(گردشگري روستايي، از جمله گردشگري محيطي 

هاي  گذاري تشويق سرمايه هاي دولتي و گذاري زيباي محيطي كفاي نيست، بلكه سرمايه انداز چشم

  .روند ميشمار  در ايجاد زيرساختهاي الزم، از الزامات اوليه به خصوصي بخش

  

  
  در ناحية سروآباد) زن وه(آبشار سلور : 1تصوير

  

ده با پيامدهاي نامناسبي در مقابل، گردشگري روستايي بدون برنامه در مجموعة روستايي جواهر

اندازي به  ي دوم با دستها گيري خانه در بعد كالبدي، مكانيابي و شكل. همراه بوده است

دهد، زمينه  نشان مي) 1390(بدينسان، چنانكه خدادادي . هاي باغي همراه بوده است عرصه

فراهم آمده ريختگي بافت و نيز تغييرات در تركيب سطوح و نسبت فضاهاي پر و خالي  درهم

گيري از مصالح  سازي و بهره اين در حالي است كه تقليد از الگوهاي شهري خانه. است
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اي دوگانه به اين مجموعة روستايي داده  ي دوم، چهرهها ساختماني غيربومي در ساخت خانه

  ).2تصاوير (است 

  

  
  واهردهمقايسه بناهاي سنتي با بناهاي جديد شهري در مجموعة روستايي ج: 2تصاوير

  

 بندي جمع

فضايي نقش بارزي  - ي مكانيها گردشگري از فعاليتهايي است كه در ايجاد و نيز تحول عرصه

در . رسد ميمحيط به انجام  - اين تحول بويژه در چارچوب روابط تعاملي گردشگري. برعهده دارد

نانكه ويليامز رود و چ ميواقع، روابط بين محيط و انواع گردشگري از مقوالت بنيادين به شمار 

لحاظ ساختار و كالبد آن و چه  مندي از محيط و لذت بردن از آن، چه به اشاره دارد، بهره) 1998(

ي جغرافيايي ها فرهنگي، از ديرباز، نقش بارزي در بسترسازي براي جنبه - لحاظ اجتماعي به

انواع  گردشگري برعهده داشته است و در گذر زمان، با عنايت به سالئق مختلف مردمان،

گردشگري مطرح شده و از اين طريق، الگوهاي فضايي جديدي از كنش متقابل بين گروههاي 

البته دهد،  همو ادامه مي). Williams, 100-101(انساني و محيطهاي متفاوت شكل گرفته است 

، رود ميمحيط نه تنها از مقوالت بنيادين، بلكه از مباحث بسيار پيچيده به شمار  - تعامل گردشگري

1سمبيوتيك”اي  چنانكه معموالً از ارتباط متقابل اين دو به عنوان مقوله
از آنجا  شود، يعني ميياد “

برد، اين محيطها نيز بايستي  مي  كه گردشگري از استقرار در محيطهاي مناسب و با كيفيت باال بهره

  ).  همانجا(از معيارها و ضوابط متناسب حفاظتي و پايداري برخوردار گردند 

                                                 
1. symbiotic 
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به فعاليت اثربخش ) در مورد سروآباد مثالً(ي محيطي ها با اين وجود، صرف وجود جاذبه

به عنوان نمونه، (د، همانگونه كه گردشگري بدون برنامه شو گردشگري روستايي منجر نمي

، به از ميان رفتن ارزشهاي محيطي و تبديل محيطهاي بكر روستايي به )محدودة جواهرده

از همين رو است كه بعضي، از جمله كريستوفر هولتس و . انجامد ميهويت  شهرهاي كوچك بي

، افزون بر كاركردها و ابعاد رايج گردشگري، براي آن نقش حفاظت از )2003(استفن ادواردز 

دارند كه انجام اين وظيفه هم بر عهدة  ميو بيان   تنوع زيستي و محيط زيست نيز قايل هستند

نهادها و افرادي است كه از يكسو از فعاليت گردشگري به  دولت و هم نهادهاي محلي و همة

  . برند و از سوي ديگر، دغدغة حفاظت از ارزشهاي محيطي را دارند مينحوي بهره 

هاي  گيري و رونق گردشگري روستايي نه تنها به سالمت محيط و جاذبه بدينسان، شكل

در . سب اين فعاليت بستگي داردگوناگون طبيعي، بلكه به ساختهاي الزم براي كاركردهاي متنا

 - حالي كه ناحية سرواباد با روستاهاي پرجاذبة خود و برخورداري از موقعيت ويژه مكاني

و همچنين نزديكي ) سنندج - مريوان و مريوان - پاوه(فضايي در مسير ارتباطي شهرهاي استان 

تواند به  مياي ذاتي، و همچنين برخورداري از توانمنديه) عراق و تركيه(به كشورهاي همسايه 

قطبي براي انواع گردشگري روستايي تبديل گردد، عدم وجود زيرساختهاي ارتباطي الزم و 

گيري از قابليتهاي ناحيه در زمينة  ساختها و امكانات متناسب براي اين فعاليت، مانع از بهره

دشگري برنامة گر اين در حالي است كه رشد بي. آن شده است ميگردشگري و توسعة عمو

روستايي در مجموعة روستايي جواهرده، نه تنها سيمايي نامتناسب به روستاهاي مجموعه داده 

رود اين  ريختگي ارزشهاي بومي را فراهم آورده است، تا جايي كه مي است، بلكه زمينة درهم

، با اكنون هم. روستا، بدون قابليتهاي توليدي، درآورد نه - شهر شكل سكونتگاهي نه مجموعه را به

 8سوپرماركت،  16اصطالح خدماتي در اين مجموعه، از جمله  گسترش واحدها و فعاليتهاي به

واحد قصابي در جواهرده و سلمل، خبر از  5واحد كبابي و رستوران و  8واحد معامالت امالك، 

  .دهد مياندازي متفاوت در آيندة نزديك  چشم

كه هدف از گردشگري روستايي تبديل فضاي كيد باشد، اين نكته ساده است آنچه بايد مورد تأ

توصيه   شهري نيست، بلكه همانگونه كه مجامع و نهادهاي جهاني توسعه نيز روستاها به فضاهاي شبه

اقتصادي سكونتگاههاي روستايي  - اندازهاي محيطي و ارزشهاي اجتماعي كنند، حفاظت از چشم مي

  .   ستاز نخستين الزامات رونق انواع گردشگري روستايي ا
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