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واكاوي مفهومي نو در  :مقصدهاي گردشگريبندي  سطح 
  فضايي گردشگري ريزي برنامه

  
  
  

  چكيده
ريزي شهري، شهرسازي،  هاي برنامهدر رشتهبندي   اگرچه مفهوم سطح  

گيرد و ها است كه مورد بحث و پژوهش قرار ميتمداي  منطقهريزي و توسعه  برنامه
هاي زيادي در شرح و توصيف آن نگارش شده است، اما اين مفهوم در نوشته

مفهومي جديد و  ـ ي و چه در سطح داخليالملل ادبيات گردشگري ـ چه در سطح بين
، به منظور تبيين اين مفهوم جديد در ادبيات گردشگري الزم است مباني. باشدنو مي

اصول و اهميت آن مورد واكاوي قرار گرفته و چارچوب مفهومي منسجمي از آن 
مقصدها بندي  از اين رو در اين مقاله سعي گرديده ابتدا، جايگاه سطح. شكل گيرد
ريزي گردشگري نشان داده شود و سپس به شرح و توصيف برخي از  در برنامه

قابليت تمايز آنان از هم افزايش پرداخته شود تا بندي  مفاهيم مشابه با مفهوم سطح
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در ادامه براي نظامند كردن اين . هر يك مشخص گردد به كارگيرييابد و جايگاه 
مقصدهاي گردشگري شناسايي شده و در نهايت، ضرورت بندي  مفهوم، مباني سطح

فضايي گردشگري مورد  ريزي مقصدهاي گردشگري در برنامهبندي  و اهميت سطح
  . تبررسي قرار گرفت اس

و اي منطقه ريزي مقصدهاي گردشگري، برنامهبندي   سطح :واژگان كليدي
و نظام سلسله بندي  ، توسعه مناطق گردشگري، منطقهدهي فضايي گردشگري سازمان

 .مراتبي گردشگري

 مقدمه

ي، برآمده از اهاي گردشگري در هر منطقهعاليتتوسعه و رونق بخشي ف  
كلي  طوربه . دشوه براي آن منطقه تدوين ميهايي است كمشي خطو  ريزي برنامه
به عنوان رويكردي حياتي براي هدايت آتي توسعه، مورد قبول و  ريزي برنامه

يند توسعه، اتفاقي، آسيب پذير، بخشي و آفر ريزي بدون برنامه. پذيرش همگان است
گردشگري در  ريزي امروزه برنامه. به احتمال زياد با شكست همراه خواهد بود

كه در پي توسعه كنترل شده گردشگري د شو مي دنبالياري از كشورها و مناطقي بس
  . )18-26: 1991، 1اينسكيپ( هستند

در  ريزي ريزي در سطح كالن با برنامه هاي بسياري بين برنامهاز آن جا كه تفاوت  
، انديشمندان صنعت گردشگري، )121: 2002، 2گان و وار(سطح خرد وجود دارد 

 ريزي اند كه برنامهكردهبندي  ي گردشگري را در سطوح مختلفي دستهريز برنامه
اي منطقه ريزي در برنامه. آيدشمار ميهباز سطوح مهم آن  يكي 3يامنطقه

براي مناطقي از كشور هم چون ايالت، استان و يا  ريزي گردشگري، برنامه
د شوين ميو برنامه ملي تدو مشي خطي از جزاير تهيه و در چارچوب ا مجموعه

  ).36: 1991اينسكيپ، (
. دگردشگر با هم متفاوتنجذب از نظر توان و قابليت  4مقصدهاي گردشگري  

                                                                                                                             
1- Inskeep, 1991 
2- Gunn and Var, 2002 
3- Regional planning 
4- Destination zone 



  27  ...فهوميواكاوي م: سطح بندي مقصدهاي گردشگري

 

  هاي الزم براي جذب گردشگر در سطح ملي وبرخي از اين مقصدها از قابليت
ه توانند عامل محرك توسعه گردشگري در منطقه بي برخوردارند و ميالملل بين 

يند آاز اين رو در فر. ز قابليت و برد محلي برخوردارندشمار آيند و برخي هم ا
. توان برنامه مشابهي را براي همه اين مناطق تدوين نمودريزي نمي برنامه

كند كه در يك منطقه، برخي از مقصدهاي هاي مالي و زماني ايجاب مي محدوديت
شتري تر توسعه يابند، خدمات و تسهيالت بي گردشگري نسبت به برخي ديگر سريع

  .ها تخصيص يابدتري به آنبيشاي  هاي سرمايهافت نمايند و نهادهدري
الزم است كه برخوردي متفاوت و  ،گردشگري ريزي در برنامه با اين نگاه، 

هاي مقصدهاي گردشگري صورت پذيرد و براي تعيين اين امر متناسب با قابليت
گيري  تا تصميمند شوبندي  ضرورت دارد مقصدهاي گردشگري يك منطقه سطح

مند و منطقي در ارتباط با توان توسعه گردشگري هر يك انجام پذيرد و معلمي، نظا
تعيين گردد كه هر منطقه در فرايند توسعه در چه جايگاهي قرار دارد و متناسب با آن 

  . جايگاه، چه امكانات و تسهيالتي نياز دارد
  زي، هري، شهرساش ريزي هاي برنامهدر رشتهبندي  اگرچه مفهوم سطح 

ها است كه مورد بحث و پژوهش قرار گرفته و مدتي او توسعه منطقه ريزي برنامه
هاي زيادي در تبيين آن نگارش شده است، اما اين مفهوم در ادبيات  نوشته

مفهومي جديد و نو ـ  و چه در سطح داخلي الملل چه در سطح بين ـگردشگري 
تواند از داليلي شگري با دانش جغرافيا، ميمفهومي كه درهم تنيدگي گرد. باشد مي

ويژه در ه عالوه بر اين، گردشگري ب. كندباشد كه بسط و شرح آن را توجيه مي
كشورهاي در حال توسعه، معمايي است كه از يك طرف منافع آن اغوا كننده است، 

. تواند در همه ابعاد تخريب كننده باشدو از طرفي ديگر رشد لجام گسيخته آن، مي
هدفمند و در نهايت به توسعه پايدار  ريزي بنابراين پرداختن به مفاهيمي كه به برنامه
  . گردشگري كمك كند حائز اهميت است

، در پي بررسي ريزي اين نوشتار با توجه به اهميت توسعه گردشگري مبتني بر برنامه  
مناطق مقصدهاي گردشگري و تبيين اصول و مباني آن در توسعه بندي  مفهوم سطح

  :دهد را پاسخسوال زير كوشد تا سه بدين منظور اين جستار مي. گردشگري است
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  مقصدهاي گردشگري چيست؟بندي  از سطح فهوم و هدفم .1
  گردشگري كدامند؟ ريزي مقصدها در برنامهبندي  اصول و مباني سطح .2
تواند گردشگري چه مي ريزي مقصدها در برنامهبندي  سطح ضرورت و اهميت .3

  باشد؟

 1همسان نگريگردشگري و اجتناب از  ريزي نامهبر 

ي اگرچه گردشگري براي بسياري از كشورها و مناطق در حال توسعه، گزينه  
ها و اثرات متفاوت زيست محيطي و حال هزينه با اينمناسبي براي توسعه است، 

ي ي توسعهگيري در مورد نحوه بنابراين تصميم. هايي نيز به دنبال داردوابستگي
 ).28: 2008 ،2شارپلي و تلفر(ردشگري بايد به دقّت و با مطالعه صورت گيرد گ

هاي موجود در صنعت گردشگري، مانند هر فعاليت بهره برداري از فرصت  
هايي مبتني بر تحقيقات و هاي اصولي و طرح برنامهديگري مستلزم اتخاذ سياست

گردشگران جذب مهم مل اوعاز هاي طبيعي و تفاوت "3تنوع". استمديريت علمي 
وجود تنوع در . سطوح متفاوت توسعه مقصدهاي گردشگري استشكل گيري  و

مطلوب  ريزي به دليل عدم برنامه كهمقصدها خود عامل تحرك گردشگري است 
نابرابري كه اين د، درگمقصدهاي گردشگري مي "4نابرابري"موجب شكل گيري 

 . و نامتعادل استتوسعه نامتوازن نتيجه ساخته دست بشر است، 
هستند كه  6ها و مناطقي از يك پهنهنشان دهنده بخش 5مناطق توسعه گردشگري  

: 1999، 7آهين(هر يك از شرايط اجتماعي، مديريتي و منابع متفاوتي برخوردارند 
گردشگري برخورد همسان و مشابه با چنين مناطقي، اثرات و  ريزي در برنامه). 113

ها و عدم توجه به قابليت. ا به همراه خواهد داشتپيامدهاي منفي بسياري ر
هاي مناطق مختلف گردشگري به رشد نامتوازن و قارچ گونه مقصدهاي  توانمندي

فرهنگي  ـ د، رشد آني كه پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعيشوگردشگري منجر مي
                                                                                                                             

  .هاي متفاوت استهاي گردشگري مختلف با قابليتاي يكسان براي توسعه منطقههمسان نگري، تجويز نسخه منظور از . 1
2- Sharpley and Telfer, 2008  
3- Diversity 
4- Disparity 
5- Tourism development zones 
6- Area 
7- Ahin, 1999 
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هايي را چنين پديده. و زيست محيطي را براي منطقه و ساكنان به ارمغان خواهد آورد
كه تمركز و بارگذاري بيش از حد كرد توان مشاهده مي ايرانهاي در بسياري از استان

گيري مقصدهاي  برخي مقصدها، تعادل توسعه در منطقه را برهم زده و موجب شكل
  .      ده استشمحروم گردشگري مقصدهاي برخوردار و 

  اي منطقه ريزي ي؛ بخشي از برنامهمقصدهاي گردشگربندي  حسط
ون مقصدهاي گردشگري، ضرورت دارد كه موزري از توسعه نايپيشگ منظوربه 

گردشگري مورد توجه قرار  ايمنطقه ريزي و به ويژه برنامه گردشگري ريزي برنامه
هاي تنظيم و هماهنگ كردن برنامه براييندي آفراي منطقه ريزي برنامهزيرا . گيرد

تواند مياي است و منطقهامكانات محلي و مختلف اقتصادي و اجتماعي با نيازها و 
آسايش و (شود هاي كالن ملي اي با برنامهمنطقههاي باعث انطباق ويژگي

ند توسعه م نظام ريزي اي فرصتي براي برنامهمنطقه ريزي برنامه). 21: 1382استعالجي، 
  ).        182: 1991اينسكيپ، (وكنترل اثرات مختلف محيطي است 

در كشور، سيماي توسعه يافتگي آن كشور در افق زماني اي منطقهل ايجاد تعاد 
يعني ؛ هاي توسعه در آن كشور به وجود آمده باشداست كه باروري يكسان قابليت
هاي توليدي مابين مناطق لحاظ گردد مندي از ظرفيت تعادل در تخصيص منابع و بهره

براي ردشگري بستري گاي منطقه ريزي برنامه). 23: 1387معصومي اشكوري، (
 شود ميشتاب صنعت گردشگري و تنوع بخشي به الگوهاي ملي تر بيشگسترش 

 ).330: 2004، 1بيدال(
ها  ولي در همه آن داردي، واژه منطقه معاني مختلفي امنطقه ريزي گرچه در برنامه 

 ،٢لي ويو و والنتين(اند به مفهوم فضايي است كه به وسيله قلمروهايي محدود شده
ي از مقصدهاي ااز مجموعه ـ منطقه ـ گري اين فضادر گردش ).36: 2008

هاي گوناگوني ها و توانمنديگردشگري تشكيل شده كه هريك از ويژگي
شگري دگر ريزي بايست برنامهها ميبرخوردارند، از اين رو متناسب با توانمندي

توسعه متوازن و نه  هاي فرادستي و با رويكردتدوين گردد كه هم پيوند با برنامه
                                                                                                                             
1- Baidal, 2004 
2- Liviu and Valentin, 2008 
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  . باشدهمراه توسعه بخشي 
 ريزي اي جغرافيايي است و برنامهگردشگري پديده": معتقد است 1فرميكا  

هاي اخير بسيار مورد توجه پژوهشگران دانشگاهي بوده اي گردشگري در سال منطقه
دگاه تواند در دياي ابزار مهم مطالعاتي است كه ميو تحليل منطقه ريزي برنامه. است

هاي جغرافيايي براي درك شكل و عملكرد منابع گردشگري همراه با ويژگي
عالوه بر اين، تحليل . تقاضاي گردشگري مورد ارزيابي و استفاده قرار گيرد

تواند به شناسايي متغيرهاي مهم و اثرگذار بر قابليت جذب گردشگر در اي مي منطقه
  ). 33: 2000فرميكا، ( "منطقه كمك كند

تواند به ساماندهي فضايي منطقه كمك اي گردشگري ميريزي منطقه مهبرنا  
هاي عرضه و تقاضاي گردشگري در يك منطقه نمايد و با لحاظ كردن ويژگي

  . حصول به توسعه پايدار گردشگري را موجب شود
بايست به مقصدهاي گردشگري ميبندي  سطحبه با توجه به مطالب بيان شده،   

و  هاويژگيو  توجه كرداي گردشگري فضايي و منطقه ريزي مهعنوان بخشي از برنا
. دكرهاي توسعه گردشگري در هر يك از مقصدها را از اين طريق شناسايي ارزش

مقصدهاي بندي  توان چنين بحث كرد كه سطحاز طرفي در سطح كالن مي
 اي است چرا كه امروزه گردشگري يكي ازگردشگري بخشي از برنامه توسعه منطقه

آيد و اين مناطق سعي دارند براساس عناصر توسعه در هر يك از مناطق بشمار مي
تر اي تدوين شده نزديكهاي مختلف خود، از اين طريق نيز به اهداف توسعهپتانسيل
 . شوند

  گردشگري   فضايي  ريزي در برنامهبرخي مفاهيم واكاوي 
اي گردشگري، برخي قهمنط ريزي گردشگري و به ويژه برنامه ريزي در برنامه  

مفاهيم وجود دارند كه از بار معنايي نزديكي به هم برخوردارند و عدم شناسايي و 
و شيوه استفاده از  به كارگيريتواند جايگاه ها ميآنهاي  تشريح تمايزها و كاربست

توان به مفهوم منطقه از جمله اين مفاهيم مي. هايي همراه سازدها را با اشكالآن

                                                                                                                             
1- Formica, 2000 
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اشاره كرد كه عليرغم برخي تشابهات، از بار بندي  نظام سلسله مراتبي و سطحبندي، 
از اين رو ضرورت تبيين بهتر مفاهيم ذكر شده توجيه . ندرمعنايي متمايزي برخوردا

  .منطقي خواهد داشت

  گردشگريبندي  منطقه
منطقه، فضايي است با محتواي مشخص كه كالبدي هويت يافته داشته باشد؛ در  

گوييم فضايي با محتوي و كالبد مشترك در يك قلمرو جغرافيايي را منطقه ميواقع 
 ريزي شناخت كاربردي منطقه در چارچوب برنامه). 21: 1387معصومي اشكوري، (

اصل "هاي ارائه آن شامل توسعه، مستلزم تعريف عملكردي از آن است كه عامل
بر پايه . است "جراييرويكرد ا"و  "اصل يكپارچگي عملكردي"، "همگني قلمروي

هاي جغرافيايي، هاي همگن است كه ويژگياصل همگني، منطقه گروهي از ناحيه
براساس مفهوم يكپارچگي عملكردي، تمام . اقتصادي و اجتماعي مشابه دارند

هايي كه از لحاظ عملكردي به يك كانون مركزي متحد هستند يك منطقه را  ناحيه
رد اجرايي، منطقه با هدف تدوين و اجراي و بر مبناي رويك. بخشندشكل مي

  ).46: همان منبع(شود هاي توسعه زا و عمراني تعريف  مي برنامه
 توان به مناطق توان بيان داشت كه منطقه را ميبا توجه به اين تعريف مي 

نظامي، مناطق آب و  ،خدماتي، كشاورزي ،طبيعي، مناطق صنعتي ،روستايي ،شهري
گيري هويت  در واقع عامل شكل. كردبندي  دسته... تي، زباني و هوايي، نژادي، قومي

يا  1تواند عينياست، حال اين منطق و هويت مشترك ميبندي  مشترك، منطقِ منطقه
  .  باشد 2ذهني

فضايي  ريزي مفهومي است كه در ابتدا انديشمندان جغرافيا و برنامهبندي  منطقه 
تواند به مناطق و شهرها كمك كند ري ميگردشگبندي  منطقه. اندآن را مطرح كرده
از اين رو، هر منطقه بنابر . هاي مختلف گردشگري را شكل دهندتا مناطقي با گونه

اي از گردشگري توانمندتر است و بر روي آن پتانسيل خاصي كه دارد در گونه
شود و متناسب با آن گونه، امكانات، تاسيسات، محصوالت و بيشتر متمركز مي

                                                                                                                             
1- Objective 
2- Subjective 
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تواند چندين گونه شايان ذكر است يك منطقه مي. شوندطراحي ميخدمات 
  .را هم در بر داشته باشد) چندين نقش خاص(گردشگري 

هفت گانه برنامه ملي بندي  توان به منطقهگردشگري در كشور ميبندي  از منطقه  
كه   ها اشاره كردهاي جامع گردشگري در استانطرحبندي  گردشگري و يا منطقه

  :نشان داده شده است صفحه بعدول در جد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ايرانهاي مختلف گردشگري منطقه بندي .1جدول شماره 

 
  ). 1383(و ضيايي ) 1379(؛ طرح ملي گردشگري ايران )1971(طرح جامع گردشگري، توريست كنسولت : منابع
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بندي  منطقه بندي، نظام سلسله مراتبي و سطح( در بين مفاهيم سه گانه
گردشگري، بندي  ها پرداخته شده است، منطقهكه در اين مقاله به آن) گردشگري
به طور كلي، در . دهدتري دارد كه دو مفهوم ديگر را در خود جاي ميمفهوم عام

  . دانندمي 1را معادل كلمه التين زونينگبندي  ادبيات گردشگري برنامه ريزان، منطقه

  ي گردشگريسلسله مراتبنظام 

مراتب نيز هم چون مفهوم منطقه بندي، از ادبيات جغرافيا و سلسله  مفهوم 
  . ريزي فضايي وارد ادبيات گردشگري شده است برنامه

. ها استبرحسب اهميت آنشبكه شهرها بندي  عبارت از طبقه سلسله مراتب شهري
هاي مطالعاتي خود را بر سلسله مراتب شهري و توجيه دانان اهم فعاليت اكثر جغرافي

 :1368فريد، (اند خدماتي و تجهيزاتي شهرها متكي و متمركز ساختهماهيت 
 490- 488 .(  

عمودي بندي  رتبه ،هاي نظام سلسله مراتب مقصدهاي گردشگرياز ستانده 
در اين روش رتبه و اولويت توسعه و يا . مقصدها براساس اهداف مد نظر است

كيد بر تقارب أبا ت. دشويتعيين م... و  3، 2، 1توسعه يافتگي به شكل مقصدهاي 
تعيين نظام د كه شوبايست به اين نكته توجه مفهوم سلسله مراتب با سطح بندي، مي

ه را بوجود هها و مقصدهاي گردشگري ممكن است اين شُبسلسله مراتبي جاذبه
با فاصله معنا داري برخوردارتر از مقصدهاي پايين تر از خود  1آورد كه مقصد رتبه 

كه شايد بدين شكل نباشد و توان مقصدها براي توسعه و يا توسعه  است، حال آن
مقصدهاي گردشگري بندي  در سطحالبته . يافتگي گردشگري به هم نزديك باشد

  . توان اين ابهام را از ميان برداشتمي
در دو مفهوم ) ايمنطقه ريزي تر در برنامهبيش(نكته متمايز ديگري كه خود را  

 ،سلسله مراتبمفهوم كه، در است دهد آن نشان ميبندي  سلسله مراتب و سطح
ديده و مقصدها  هاگاه تر شبكه سكونتهايي كه در سطوح پايينخدمات و فعاليت

ممكن است بندي  كه در سطحود دارد حال آندر سطوح باالتر وجحتما شود،  مي

                                                                                                                             
1- Zoning 
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هايي عاليتخدمات و ف گيرندتر قرار ميچنين نباشد و مقصدهايي كه در سطح پايين
و زبردست، 14: 1382عظيمي، (شوند عرضه نمايند كه در سطوح باالتر ديده نمي

1381 :55 .(   
ريزان، نظام سلسله مراتبي را معادل التين در ادبيات گردشگري عمدتا برنامه 

نمايش گرافيكي سلسله مراتب مقصدهاي گردشگري در يك . دانندمي 1هايراكي
  :منطقه به شرح زير است

  
  
  
  
  
  
  
 

  در يك منطقه نمايش گرافيكي ساختار سلسله مراتب مقصدهاي گردشگري . 1شكل 

  گردشگريبندي  سطح
هاي الزم يك سازمان است كه برحسب سطح بندي، عبارت از تعيين اليه   

. كنددهي مي هاي كمي، واحدها را در سطوح مشابه سازمانتفكيك مقياس
شوند كه اختالف سطوح، اختالف كيفي ايي انتخاب ميه گونههاي كمي ب دامنه

تواند به صورت روابط منسجم از ميبندي  سطح. وظايف و عملكردها را بيان كند
براي ). 24: 1387معصومي اشكوري، (كوچك به بزرگ و نظم سلسله مراتبي باشد 

بندي  ور سطحها، در هر كشبنابر وسعت جمعيت و حجم فعاليت 2ميسرا. پي.نمونه آر
                                                                                                                             
1-  Hierachy 
2- R.P.Misra 

1مقصد گردشگري

2مقصد گردشگري 3مقصد گردشگري 

مقصد 
گردشگري 

n 

مقصد
 گردشگري

...

مقصد
گردشگري 

...
مقصد

گردشگري 
n
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هاي رشد و توسعه را از سطح باال تا سطح پايين به ترتيب، قطب رشد، مركز كانون
: همان منبع(دارد رشد، نقطه رشد، مركز خدماتي، روستاي مركزي و روستا بيان مي

25 .(  
ها در گاه سكونتبندي  هاي كمي، جهت سطحبه كارگيري معيارها و روش 

شود، ها ميگاه موجب شناخت تفاوت ميان سكونت سيستم فضايي مناطق، نه تنها
معياري براي تعيين مركزيت، هم چنين انواع خدمات مورد نياز بندي  بلكه اين سطح

  ).207: 1385حكمت نيا و موسوي، (ها است گاه و تعديل نابرابري بين سكونت
توان به نوعي، بخشي از فرايند مقصدهاي گردشگري را ميبندي  سطح 

فضايي، شناخت  ريزي فضايي در يك منطقه دانست چرا كه هدف برنامه يزير برنامه
منابع سرزمين و چگونگي بهره برداري از اين منابع همراه با پيش بيني وضعيت آينده 
استقرار مطلوب انسان و عملكرد وي در طبيعت به منظور تامين رشد معقول، متوازن 

هاي و مطلوب اقتصادي بر پهنه سرزمين و جلوگيري از بروز عدم تعادل و بازتاب
عالوه بر ). 18: 1387معصومي اشكوري، (اي سرزمين است تخريبي و منفي در فض

فضايي  ريزي هاي اوست و برنامهاين، فضا ظرف مشترك طبيعت، انسان و فعاليت
سعي دارد تا با تجزيه و تحليل و ارزيابي كارايي فضاها در ارتباط با يكديگر به 

ر فضايي هاي فضايي پرداخته و از آن ميان ساختاها و وابستگيكشف پيوستگي
اي براي رسيدن به اهداف توسعه آينده را متناسب با نيازهاي اقتصاد ملي و منطقه

نسبت  ريزي از اين رو در صورت عدم توجه و برنامه). 39: همان منبع(مشخص سازد 
در سطح منطقه، اثرات منفي كوچك و  هابه پراكنش مطلوب و نوع عملكرد آن

گردشگري مفهوم و روشي بندي  بارتي؛ سطحعبه . بزرگي را بدنبال خواهد داشت
هاي تخريبي در مقصدهاي اي و بازتابتواند از بروز عدمِ تعادل منطقهاست كه مي

  .گردشگري تا حد ممكن جلوگيري نمايد
مقصدهاي گردشگري در يك منطقه به شرح زير بندي  نمايش گرافيكي سطح   
  :است
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  در يك منطقه دهاي گردشگريمقصبندي  سطحنمايش گرافيكي  .2شكل 

بندي  گردشگري مفهوم متفاوتي از منطقهبندي  بايد در نظر داشت كه سطح  
ها و مقصد با نقش/ گردشگري است، به طوري كه در يك سطح، چندين منطقه

...) گرا، تجاري، مذهبي وفرهنگي، طبيعت ،تاريخي(هاي متفاوت گردشگري گونه
ها، وه بر اين در مفهوم سطح بندي، همگراييعال. تواند وجود داشته باشدمي

ها و متغيرهاي مختلف مناطق، خيلي اثرگذار نيستند بلكه اين توان توسعه تجانس
  . دهدگردشگري است كه مقصدهاي مختلف يك منطقه را در يك سطح قرار مي

هاي گردشگري هم ارزش و هم ها و تواندر سطح بندي، مقصدهايي با قابليت  
بندي  كه تنها در ساختاري عمودي رتبهگيرند نه آنيك سطح قرار ميتراز، در 

گذاري مقصدهاي  مشي خطاين روش، مديريت و  به كارگيرياز اين رو با . شوند
  . گيردتري انجام ميتر و با انسجام بيشگردشگري راحت

را معادل التين بندي  ريزان، سطح در ادبيات گردشگري عمدتا برنامه  
  .  دانندمي 1كلسيفاينگ

هاي گردشگري جاذبهبندي  توان به سطحگردشگري ميبندي  هاي سطحاز نمونه 
دهي  با شناسايي و وزن) 1386(شهرستان نيشابور اشاره كرد كه آقاي داغستاني 

                                                                                                                             
1- Classifying 

مقصد
1گردشگري  

مقصد
2گردشگري   

مقصد
3گردشگري  

مقصد
  4گردشگري 

مقصد
5گردشگري   

مقصد
...گردشگري  

مقصد
...گردشگري   

مقصد      
 n گردشگري

 سطح يك

 سطح دو

 سطح سه

 سطح چهار
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هاي فرهنگي اين شهرستان ايي، جاذبهتحليل خوشه به كارگيريمعيارهاي نه گانه و 
  :در جدول زير نشان داده شده استنتيجه . كرده استبندي  را سطح

   ي فرهنگي شهرستان نيشابورهاجاذبهبندي  سطح .2جدول 

  سطح سوم  سطح دوم  سطح اول

  آرامگاه خيام •
  آرامگاه كمال الملك •
  منطقه باستاني شادياخ •
  بقعه قدمگاه رضوي •
  كاروانسراي شاه عباسي •
  آرامگاه عطار •
  مغزيآرامگاه سعيد بن سالم  •

  عمارت امين االسالم •
 مسجد جامع نيشابور •
 بازار تاريخي سرپوشيده •
 بقعه بي بي شطيطه •
 شهر كهن نيشابور •
 سنگ قبر خيام •
 رباط قلعه وزيري •
 بقعه امامزاده حسين اصغر •
 بقعه فضل بن شاذن •
 آرامگاه بانو پسنديده •
  دبيرستان خيام •

  يادبود خيامهاي  ستون •
  منزل استاد كمال الملك •
  عمارت نشاط •
  آرمگاه حيدر خشتمال •
  ه علميه گلشنمدرس •
  كاروانسراي چاه ساالر •
  بناي جوانمرد قصاب •
 گنبد مهرآباد •
  آرامگاه خواجه نبي •
•   

  )126: 1386(داغستاني : منبع

ريزي  با توجه به مباحث مطرح شده، از نظر كاربرد و جايگاه اين مفاهيم در برنامه  
  :گيري كرد كه توان چنين نتيجهگردشگري مي

تر از مفاهيم نظام سلسله مفهومي عامبندي  قهريزي گردشگري، منط در برنامه 
تر واجد  آيد و در اين وادي بيششمار ميهبندي گردشگري ب مراتبي و سطح

 ارزش تئوريك است؛
ه گردشگري و ب ريزي كاربست مفهوم نظام سلسله مراتب گردشگري در برنامه 

 هايي كه متشكل از مقصدهاي گردشگري زياديريزي پهنه ويژه در برنامه
 هايي همراه است؛ هستند، با محدوديت

تر واجد ارزش اجرايي است و بندي گردشگري مفهومي است كه بيش سطح 
هاي ريزان بر زمين و پهنه هاي برنامهتواند در عينيت بخشيدن به انديشه مي

 .گردشگري كارگشا باشد

 مقصدهاي گردشگريبندي  مباني سطح

هاي اساسي كه براي پاسخ گويي به آن والگونه كه در مقدمه بيان شد، از سهمان  
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مقصدهاي بندي  اين مقاله نوشته شده است، شناسايي مباني و اصول مفهوم سطح
 ريزي هاي مديريت و برنامهگردشگري در گردشگري به مفهوم عام و در بخش

شناسايي اصول و مباني يك مفهوم . توسعه فضايي گردشگري به مفهوم خاص است
هميت دارد كه قوام بخش و شكل دهنده چارچوب علمي آن علمي از آن رو ا

ضمن آن . سازدگردد و حيطه كاربست آن را از ساير مفاهيم مشابه جدا ميمفهوم مي
ها را كه نقش و جايگاه آن مفهوم علمي در دانش مورد نظر و نسبت به ساير دانش

  . سازدنيز مشخص مي
تمايزهاي مفهوم ك اصول و مباني زير، به كمتوان با توجه به مطالب بيان شده مي  

را از  مقصدهاي گردشگري ريزي مديريت و برنامهبه عنوان ابزاري براي  ـبندي  سطح
  . ساير مفاهيم مشابه بازشناسي كرد
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 مباني و اصول سطح بندي مقصدهاي گردشگري در دانش گردشگري .3جدول 

 اصول و مباني سطح بندي مقصدهاي گردشگري رديف
  .است) اعم از كشور، استان، شهرستان، شهر و دهستان(هاي توسعه گردشگري در هر منطقه منطق سطح بندي مقصدهاي گردشگري، قابليت  1

  .گيردبندي مقصدهاي گردشگري يك كار مديريتي است و در تصميم گيري و سياست گذاري گردشگري مورد استفاده قرار ميسطح   2
 .دهي فضايي و برنامه ريزي منطقه اي گردشگري استسطح بندي مقصدهاي گردشگري بخشي از سازمان 3
.آيدتوسعه پايدار گردشگري در يك منطقه بشمار ميهاي آغازين در شكل گيري و پياده سازيسطح بندي مقصدها جز قدم 4
بهـ و هم در سطح كالن ـبه عنوان ابزاري براي مديريت و برنامه ريزي گردشگريـتوان هم در سطح خردسطح بندي مقصدهاي گردشگري را مي  5

 .در نظر داشتـاييعنوان ابزاري براي توسعه منطقه

بايست براي همه كشورها و مناطق انجام شود؛ چه مناطقي كه بخش خصوصي حضوري فعال دارد و چه در مناطقييسطح بندي مقصدهاي گردشگري م  6
 .كه نقش دولت تعيين كننده است

گيرد و در بخش سايت گردشگريدر برنامه ريزي توسعه گردشگري، عمدتا مفهوم سطح بندي گردشگري در دو بخش منطقه و مقصد گردشگري انجام مي  7
 .شودز آن استفاده نميا

اييجهت تبيين نقش و جايگاه هر يك از مناطق در توسعه گردشگري، بعد از منطقه بندي گردشگري در سطح ملي، سطح بندي در هر يك از مناطق شناس  8
 .گيردشده انجام مي

 .ايي، تغيير روند پايداري فضايي گردشگري را در سطح كشور و مناطق كنترل كندهاي ملي و منطقهتواند از طريق خط مشيسطح بندي گردشگري مي 9
پراكندگي،(دهي مطلوب فضايي ها بر زمين، عمدتا تمركز طلب است و در اين بين، سطح بندي مقصدهاي گردشگري براي سامانماهيت توسعه فعاليت 10

  ).1998و ويليامز، 1387اقتباس از معصومي اشكوري،(مناطق گردشگري الزامي استدر ) هاتمركز و يا تركيبي از پراكندگي و تمركز فعاليت
و1381اقتباس از زبردست، (گيرنددر سطح بندي مقصدهاي گردشگري، مقصدهاي با توان گردشگري يكسان و نزديك به هم در يك سطح قرار مي  11

 ).1387كالنتري،
  

  بع مذكور                    نويسندگان مقاله با اقتباس از منا: منبع
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ساماندهي  و ريزي گردشگري در برنامهبندي  و اهميت سطحضرورت 
  گردشگري ناطقمفضايي 

هم خوان و مناسب با اي  اي به گونهوقوف به اين امر كه جهت تحقق هر برنامه  
ها شرايط جغرافيايي، بايد با مناطق برخوردي در خور داشت و از مطلق انگاري برنامه

به عبارتي هر مكان و . ، اهميت داردگي اجتناب ورزيدمو ارائه خطوط كلي براي ه
متاسفانه در حال . كندبرنامه و راهبردي ويژه و مختص خود را طلب مياي منطقههر 

ها و امكانات، مويد اين نكته است كه حاضر، تعمق در نحوه توزيع سرمايه گذاري
هاي ناشي از آن ها، نشات گرفته از تمايالت سياسي و مرزبنديگيري اكثر جهت

هاي هر منطقه، كمتر توجه و عنايت الزم يها و توانمندبه خصلتامر بوده و در اين 
  .)26: 1380وثوقي، (شده است 

در اي منطقه ريزي ايي، موجب ناتواني نظام برنامهنبود نظام مديريت توسعه منطقه  
كالبدي سرزمين شده و ـ  تاثيرگذاري جدي بر سامان بخشي و اداره توسعه فضايي

صه اسكان و فعاليت در پهنه سرزمين، هاي خود به خودي و بي برنامه را در عرتوسعه
  ).18: 1380شيخي، (مجال رشد و نمو داده است 

. افتد اقتصادي است كه به شكل تصادفي اتفاق نميـ  گردشگري فعاليتي اجتماعي  
ها و جذب هاي گردشگري در عرضه فعاليتبرخي از مناطق، مقصدها و سايت
شناسايي و تحليل منابع  .شوندتر ظاهر ميگردشگران از برخي ديگر موفق

هاي اساسي در ارزيابي ها از گامگردشگري و چگونگي پراكنش و ساماندهي آن
هاي توسعه، مقررات در تمام طرح. هاي جذب گردشگر در يك منطقه استقابليت

مهم هستند، نبايد اجازه داد گردشگري افسار گسيخته و بدون  ريزي مربوط به برنامه
براي مصرف زمين ضروري و حياتي  ريزي ويژه برنامههب. يابد برنامه، رشد و توسعه

اين امر، چارچوبي را براي اين كه چه چيزي را كجا، به چه اندازه و به چه . است
  ).  172: 1379داس ويل، ( كندرائه ميشكل و سبكي بايد ساخت، ا

اي با وجود اين، اگرچه بسياري گردشگري را ابزاري مهم در توسعه منطقه  
دهند كه در برخي مناطق، سال اخير نشان مي 50دانند، ولي متاسفانه نتايج  مي
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) 19: 2007، 1مولر و جانسون(گردشگري اثرات منفي بسياري برجاي گذاشته است 
اين عدم . و شكاف و عدم تعادلي را در توسعه مناطق مختلف ايجاد كرده است

هاي مهم ها كه از جاذبهآنوني مناطق در مناطق ساحلي و مناطق پيرامتعادل توسعه 
از آن جمله  كه) 630: 2006 ،٢آندريوتيس(شود نيز ديده مي گردشگري هستند،

هاي شرقي توان به كشور چين اشاره كرد كه توزيع نابرابر درآمدي بين استانمي
گردشگري چين در سال  مقصد برتر 12. هاي غربي آن وجود داردو استان) ساحلي(

درصد ارزهاي خارجي را  86.8المللي و  صد كل بازديدكنندگان بيندر 82.9، 2000
اند مقصد، واقع در مناطق ساحلي بوده 12مقصد از اين  9اند كه جذب نموده

    ).696: 2006، 3جكسون(
گردشگري فعاليتي پيچيده و متنوع است كه در فضاهاي مختلف و به اشكال   

ها به صورت چنانچه اين فعاليت. يابدمتفاوت در محيط جغرافيايي تحقق مي
ها به نشده و كنترل نشده صورت گيرند با توجه به گستردگي اين فعاليت ريزي برنامه

بنابراين شرط استفاده . ها و محيط منجر خواهد شدتراكم، تداخل و آشفتگي فعاليت
 هاهاي فراغتي، انتظام بخشي و ساماندهي اين فعاليتپايدار از محيط براي فعاليت

از اين رو عدم توجه به ساماندهي فضايي گردشگري در يك منطقه، پيامدهاي . است
توان به عدم توسعه موزون و هم ها ميگردد كه از آنمنفي بسياري را موجب مي

پيوند در مقصدهاي گردشگري منطقه، ورود بيش از اندازه گردشگران به يك يا 
انات در مقصدهايي خاص، برهم چند مقصد، بارگذاري بيش از حد تاسيسات و امك

خوردن ظرفيت تحمل، پيدايش اثرات منفي زيست محيطي، نارضايتي گردشگران و 
  .   ساكنان محلي اشاره كرد

توسعه مناطق  ريزي از اين رو ضرورت دارد كه در ساماندهي فضايي و برنامه 
مقصدهاي گردشگري به عنوان ابزاري براي تنظيم، بندي  گردشگري، به سطح

اين ابزار . ها توجه ويژه گرددگذاري مشي خطها و دايت و كنترل تصميم گيريه
هاي هر يك از مناطق ها و توانمنديكند تا براساس قابليتمديريتي كمك مي

                                                                                                                             
1- Müller and Jansson, 2007 
2- Konstantinios Andriotis, 2006 
3- Jackson, 2006 
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ها تعيين شود و مناسب با هر يك از مناطق، ميزان گردشگري نقش و جايگاه آن
مناطق گردشگري مشخص  ها درگذاري بارگذاري عناصر فيزيكي و حجم سرمايه

دهد كه جايگاه ترسيم مقصدهاي گردشگري نشان ميبندي  در واقع سطح. گردد
هاي گردشگري آن شده براي توسعه آتي مقصد گردشگري، متوازن با پتانسيل

  . هاي آن بكار گرفته خواهند شدمنطقه است و به شكل در خور منابع و جاذبه

  گيري نتيجه
هاي ها و قابليتبايست توانمندياي گردشگري، ميريزي منطقهدر برنامه 

ند تا از آن طريق جايگاه هر يك از مقصدها در شومقصدهاي گردشگري شناسايي 
تواند به انتظارات معقول شناسايي اين جايگاه مي. دشويند توسعه منطقه مشخص آفر

و ها و برخورد منطقي با مقصدهاي گردشگري كمك نمايد تا متناسب با داشته
ها صورت پذيريد و امكانات و و سرمايه گذاري در آن ريزي ها برنامههاي آنظرفيت

بندي  همان گونه كه در مقاله نشان داده شد، سطح. تسهيالت تخصيص يابد
 واي منطقه ريزي مقصدهاي گردشگري به عنوان يك ابزار مديريتي در برنامه

قصدهاي گردشگري را در تواند مسازماندهي فضايي گردشگري مطرح است و مي
ابزاري به عنوان بندي  چرا كه سطح. حصول به توسعه پايدار گردشگري كمك نمايد

هاي بالفعل و بالقوه مقصدهاي دهد كه متناسب با ظرفيتنشان مي گر،هدايت
هاي بازاريابي گردشگري، محصوالت و خدمات گردشگري عرضه گردند و فعاليت

در واقع هدايت تقاضا و كمك به پراكنش . رددر جهت هدايت تقاضا صورت پذي
دهد نشان ميهايي است كه مناسب گردشگران در سطح يك منطقه خود از مصداق

كند و از مقصدها به توسعه پايدار گردشگري در يك منطقه كمك ميبندي  سطح
. كندهاي گردشگري در آن جلوگيري ميتفرق و تمركز انديشيده نشده فعاليت

اقدام منجر به بهره مندي متعادل و متوازن تمامي مقصدهاي گردشگري برونداد اين 
يك منطقه از منافع گردشگري است، بهره مندي كه براساس وزن و ارزش 

  .  آيدبدست مي هاي گردشگري مقصدهاي مختلف قابليت
تواند متضمن مزاياي ديگري مقصدهاي گردشگري ميبندي  عالوه بر اين سطح 
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توان به تخصيص مطلوب اعتبارات ي باشد كه از آن جمله ميبراي مناطق گردشگر
مالي و زماني در توسعه مناطق گردشگري، استفاده هدفمندانه از امكانات موجود و 

  . گردشگري در مقصدها اشاره كردهاي  پايداري بيشتر فعاليت
مقصدهاي گردشگري در بندي  سطح اهدافبا توجه به مطالب بيان شده،  

فضايي گردشگري و دستيابي مناطق به توسعه پايدار گردشگري در ريزي  برنامه
  :خالصه شده است ذيل شكل
  فضايي گردشگري ريزي مقصدهاي گردشگري در برنامهبندي  اهداف سطح . 3شكل   

  
  

  



  45  ...فهوميواكاوي م: سطح بندي مقصدهاي گردشگري

 

 و مĤخذمنابع 

 .ايي ناحيه ريزي برنامههاي  اصول و روش). 1382. (آسايش، حسين، و استعالجي، عليرضا .1
 .واحد شهر ري. اد اسالميدانشگاه آز

كاربرد مدل در جغرافيا با تاكيد بر ). 1385. (حكمت نيا، حسن و موسوي، مير نجف .2
 انتشارات علم نوين. تهران .شهري و ناحيه اي ريزي برنامه

. ترجمه دكتر محمد اعرابي و داود ايزدي. مديريت جهانگردي). 1379. (داس ويل، راجر .3
 .يفرهنگهاي  دفتر پژوهش. تهران

هاي  و نظام سليله مراتبي جاذبهبندي  رتبههاي  شاخص). 1386. (داغستاني، سعيد .4
دانشگاه عالمه طباطبايي . پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد. گردشگري شهرستان نيشابور

 .تهران
بندي  تعيين سلسله مراتب و سطحهاي  ارزيابي روش). 1381(زبردست، اسفنديار  .5

 . 13شماره . هنرهاي زيبا. لكردهاي شهري در توسعه روستاييدر رويكرد عمها  سكونتگاه

ها،  ؛ ضرورت)1360-  1380(در ايران اي  منطقه ريزي برنامه). 1380. (شيخي، محمد .6
 .6شماره . فصلنامه مديريت شهري. و چالش هاها  گرايش

 دانشگاه عالمه. جزوه منتشر نشده درس جغرافياي عمومي ايران). 1383. (ضيايي، محمود .7
 .طباطبايي تهران

 ).1380(طرح ملي گردشگري ايران  .8

كالبدي هاي  در طرحها  روش شناسي شبكه سكونت گاه). 1382. (عظيمي، ناصر .9
 .انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران. ايي منطقه

 .انتشارات دانشگاه تبريز. جغرافيا و شهرنشيني). 1368. (فريد، يداهللا .10
چاپ . (ها ها و تكنيك ايي؛ تئوري و توسعه منطقه ريزي برنامه). 1387. (خليلكالنتري،  .11

 .انتشارات خوشبين. تهران). دوم
چاپ . (ايي ريزي منطقه اصول و مباني برنامه). 1387. (معصومي اشكوري، سيد حسن .12

 .انتشارات پيام. تهران). چهارم



  13شماره  گردشگريفصلنامه مطالعات   46

 

 .428شماره مقاله . حقيقات جغرافياييفصلنامه ت. در ايرانبندي  منطقه). 1380. (وثوقي، فاطمه .13
انتشارات . تهران. ترجمه دكتر محمود ضيايي. جغرافياي گردشگري). 1388. (ويليامز، استفان .14

 .دانشگاه پيام نور
15. Ahin, Bum Yong. (1999). Regional tourism development: an 

investigation of resident attitudes toward community, tourism 
development and potential for change within the LAC framework. 
Unpublished Doctoral Dissertation. Texas A&M University. 

16. Andriotis, Konstantinos. (2006). Researching the development gap 
between the hinterland and the coast; evidence from the island of Crete. 
Tourism Management. NO. 27. PP: 629–639. 

17. Baidal, A. Ivars. Josep. (2004). Tourism planning in Spain: evolution 
and perspective. Annals of tourism research. University of Alicante, 
Spain. VOL. 31.  NO.2. PP: 313-333 

18.    Formica, Sandro.(2000). Destination attractiveness as a function of 
supply and demand interaction. Theses for PHD degree. 

19. Guun, Clare. A. and Var, Turgut. (2002). Tourism planning: basic, 
concepts, cases. (4th). New York. Routledge. 

20. Inskeep, Edward. (1991). Tourism planning: An integrated and 
sustainable development approach. Canada. John willy& sons, INC. 

21. Jackson, Julie. (2006). Developing regional tourism in China: The 
potential for activating business clusters in a socialist  market economy. 
Tourism Management .No.27. pp: 695–706 

22. Liviu, Adrian. And Valentian, Cristian. (2008). The tourism in view of 
regional development in north-east region of Romania. The annals of the 
Stefan cel mare. University succeava. NO. 8. PP: 36-43   

23. Master plan for the development of tourism in Iran. (1971). Preliminary 
report. Touristcounsult. 

24. Müller, Dieter and Jansson, Bruno. (2007). Perspectives from the Far 
North and South. CABI. UK. 

25. Sharpley, Richard. and David, J. Telfer. (2008). Tourism and 
development. London and New York. Rutledge. 

26.  Williams, Stephen. (1998). Tourism geography. London: Routledge. 


