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گردشگري، موضوع علم جغرافيا                
                                                                                                                                                                       پريوش كرمي 

                                                                                                                                                                     كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي

چكيده 
 جغرافيا از نظر دانشمند بزرگ يوناني اراتوستن در 2300 سال قبل، مطالعه 
زمين به عنوان جايگاه انسان توصيف شده است. جغرافيا در مطالعه زمين به عوامل 

طبيعي و انساني متعددي برخورد مي كند. 
و  فعاليت ها  محيط،  در  انسان  است.  محيط  با  انسان  رابطه  جغرافيا  مفهوم 
نقش آفريني هاي متعددي دارد و محيط شامل محيط طبيعي، انساني و اجتماعي 
مي باشد. با شناخت محيط و استفاده بهينه از توان ها و ظرفيت هاي جغرافيايي مانند 
درياها، درياچه ها، تاالب ها، آبشارها، مناطق جنگلي، كشتزارهاي زراعي، مناطق 
كوهستاني، مراكز زيارتي، باستاني و فرهنگي مي توان با جذب گردشگر در راه 
توسعه و افزايش درآمد تالش كرد.  محيط به عنوان ركن اصلي جريان گردشگري 
در تبلور فضايي براي جذب گردشگر نقش مهمي ايفا مي كند و ابزارهاي متنوعي 
را در اختيار مي نهد. به طور كلي بايد گفت در مفهوم محيط جغرافيايي تأكيد بر 
جامعه است و نمي توان ويژگي هاي جامعه را از شرايط طبيعي يا مكاني جدا كرد. 
هر چشم انداز جغرافيايي، هماهنگي و سازگاري انسان را با شرايط مكاني ظاهر 
مي سازد. از آنجا كه مناطق جغرافيايي هر كدام ويژگي هاي خاص خود را دارد ، 
جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي نيز  به تبعيت از آنها شكل مي گيرند و به همين دليل 

حوزه هاي فعاليت گردشگري تير متنوع مي باشد. 
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توسعه پايدار 

 مقدمه 
سير و سياحت و سفرهاي گردشگري، هر چند بر طبق يافته هاي باستاني 
و داده هاي تاريخي پديده اي ديرپا و قديمي است و عمري به قدمت تاريخ و 
تمدن بشري دارد، اما ضرورت هاي زمان، همراه با توسعه و گسترش شگفت آور 
شهرنشيني و تكنولوژي باعث گرديده است كه احساس به استراحت، تفريح و 
خواب بيش از هر زمان ديگري در اين عصر نمود پيدا كند. از بين عوامل تأثير 
گذار بر روي اين صنعت، محيط جغرافيايي مي باشد. هر محيط توانهايي را در 
بخش گردشگري فراهم مي كند. دانش جغرافيا گردشگري را در چارچوب 
اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد. انسانها براي  كلي جغرافياي انساني – 
حفظ سالمتي و تعادل بخشي به حيات نياز به تفريح و استراحت دارند كه اين 
مهم از چند دهه قبل مورد توجه برنامه ريزان و مسئوالن بسياري از جوامع به 
ويژه كشورهاي صنعتي قرار گرفت. فراموش نكنيم كه ميراث هاي فرهنگي و 
ميراث هاي گرانبهاي طبيعي مي توانند بستر مناسبي را براي توسعه گردشگري 

فراهم كنند.  
سفر محرك اصلي در چرخه اقتصاد است. صنعت گردشگري به عنوان 
محيط  هر  مي آيد.  حساب  به  كشورها  از  بسياري  اقتصادي  پيشرفت  چرخه 
جغرافيايي همانطور كه از آثار انساني برخوردار است از اثرات محيط طبيعي 
نيز بهره مند مي گردد. در واقع محيط جغرافيايي زمينه ساز فعاليت هاي گوناگوني 

است كه گردشگري نيز از جمله آنها محسوب مي شود. 

 گردشگر (توريست) 
 توريسم واژه اي است متشكل از دو بخش تور (tour) يعني سفر، سياحت، 
مسافرت يا گردش كردن و ايسم (ism) پسوندي است مصطلح به معناي مكتب 
يا طرز تفكري خاص.  در واقع توريسم يعني مكتبي كه پايه فكري آن سياحت و 
جهانگردي است و توريست كسي است كه به مسافرت و جهانگردي مي پردازد. 
( زيرك باش، ص 42) براساس تعريف بين المللي «جهانگرد كسي است كه به منظور 
تفريح، بازديد از نقاط ديدني، معالجه، تجارت، ورزش و زيارت به كشوري ديگر 
سفر كند، مشروط به اينكه مدت اقامت او از 24 ساعت كمتر و از 6 ماه بيشتر 
نباشد و در فاصله هاي كمتر از 70 كيلومتر انجام نگيرد ( ميرزائي، ص 67) . دكتر 
برنكر عضو انسيتيتو بررسي جهانگردي در تعريف گردشگر مي گويد: هنگامي 
كه تعدادي از افراد يك كشور به طور موقت محل اقامت خويش را ترك نموده 
و به منظور گذران ايام تعطيل، بازديد از آثار تاريخي، شركت در مسابقات و 
كنفرانس ها، ديدن اقوام و خويشان از نقطه اي به نقطه ديگر بروند جهانگردي آغاز 
مي گردد. گيلوي يكي از كارشناسان برجسته اقتصادي اروپا در تعريف توريست 
مي گويد، تمام افرادي كه كشور خود را به قصد كشور ديگر ترك و كمتر از يك 
سال از خارج اقامت نموده و براي هزينه اقامت خود هيچگونه درآمدي از كشور 

مورد بازديد نداشته باشند، توريست شناخته مي شود. 

 جاذبه هاي گردشگري 
مقصد  جاذبه هاي  گردشگري،  عرصه  در  عنصر  قوي ترين  يا  مهمترين 
است. جاذبه ها منبع قدرت دهنده به سيستم گردشگري اند. جاذبه ها دو كاركرد 
براي مسافران نقش انگيزشي ايفا مي كنند، ثانيًا باعث ايجاد  مهم دارند: اوالً 
طبيعي،  مختلف  جاذبه هاي  بدون  اصوالً  مي شوند.  بازديدكنندگان  رضايت 
علمي و فرهنگي، ايجاد تقاضا براي مقصد و جلب گردشگران دشوار است. 
جاذبه هاي طبيعي : اصوالً تركيب متنوعي از منابع طبيعي را مي توان به منظور 
ايجاد محيطي جذاب براي توسعه گردشگري به كار گرفت. هر ناحيه با آب و هوا 
و شرايط اقليمي خاص، مشتريان ويژه اي را جلب مي كند هر چه امكانات يك 
منطقه متعددتر و متنوع تر باشد، مسلماً جذابيت باالتري خواهد داشت. البته آب و 
هوا گاه به عنوان جاذبه اي مستقل باعث جذب گردشگر به يك منطقه مي شود. در 
جغرافياي گردشگري، شرايط محيط طبيعي در فصل هاي تابستان و زمستان، هر 

يك به طور جداگانه بررسي مي شوند. ( شكويي، 1364 ، ص 18 – 3 ) 
 جاذبه هاي فرهنگي: فرهنگ را مي توان مجموعه اي از ايده ها، باورها، ارزشها، 
دانش و رفتارهايي تعريف كرد كه اساس مشترك تمام اعمال اجتماعي را شكل 
مي دهند. در صنعت گردشگري فرهنگ به عنوان عامل جذب عمل مي كند. براي 
گردشگران و مسافراني كه به شهر و روستا يا كشوري مسافرت مي كنند، فعاليتها، 
رويدادها يا محصوالت فرهنگي همچون نيرويي الهام بخش و جذاب بر آنان اثر 
مي گذارد. جاذبه هاي فرهنگي شامل اماكن تاريخي، موزه ها، معماري، بناهاي 
مذهبي، مراكز فرهنگي و مراكز مسكوني معاصر مي شود. موسيقي، هنرهاي 

نمايشي، شعر، ادبيات، نقاشي، مواردي از اين قبيل مي باشند. 
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 گردشگري و محيط 
براي  فضايي  تبلور  در  گردشگري  جريان  اصلي  ركن  عنوان  به  محيط 
اختيار  در  را  متنوعي  ابزارهاي  و  مي كند  ايفا  مهمي  نقش  گردشگر  جذب 
مي نهد. از اين رو گردشگري و محيط ( در ابعاد انساني و طبيعي) به طور 
متقابل به هم وابسته اند. محيط بسياري از جاذبه ها را شكل مي دهد. در حالي 
كه توسعه جريان گردشگري خود به كيفيت محيط مورد بازديد بستگي دارد.  
توانهاي محيط طبيعي: منظور از توانهاي محيطي مجموعه داده هاي طبيعي 
سنجش  در  است.  مؤثر  محيط  از  انسان  اقتصادي  وري  بهره  در  كه  است 
جغرافيايي  عوامل  محيط،  از  گردشگري  وري  بهره  جهت  محيطي  توانهاي 
متعددي به عنوان عوامل تشكيل دهنده توان محيطي مطرح اند. اين عوامل 
اگرچه در ساختار محيط به صورت نظام مند مرتبط با هم عمل مي كنند و هر 
يك به نوبه خود تحت تأثير عوامل ديگر شكل مي گيرند، ولي بنا به شرايط 
جغرافيايي و ويژگي هاي منطقه اي هر كدام در شكل دهي به سيماي طبيعي 

محيط نقش ويژه اي دارند ( جوان، 1382 ، ص 8) .
 عناصر طبيعي در اقتصاد گردشگري به عنوان ماده اوليه و خام درنظر 
اين   . ص 166)  مي شود (قره نژاد، 1378،  عرضه  مختلف  شكل هاي  به  و  گرفته 

عناصر را كه در گردشگري اهميت دارد، مي توان به صورت زير بر شمرد. 
o ساختارهاي زمين شناختي و ژئومورفولوژيكي (اشكال زمين): ساختارهاي 
زمين شناختي و اشكال طبيعي پوسته زمين هر يك چشم انداز را خلق مي 
كنند، به عنوان مثال تشكيالت و اشكال زمين شناختي در كالت نادري يكي 
جاذب  تواند  مي  كه  است  زمين  كره  در  كمياب  طبيعي  اندازهاي  چشم  از 

گردشگر با انگيزه هاي مختلف باشد. 
o هيدرولوژي: منابع آب عالوه بر كاركردهاي مختلف يكي از جاذبه هاي 
قابليت هاي  سطحي  آب  منابع  كلي  طور  به  مي شوند.  محسوب  گردشگري 
بااليي در زمينه گردشگري دارند. در اين زمينه مي توان به درياها، درياچه ها، 

رودخانه ها، آبشارها و تاالبها اشاره كرد. 
o پوشش گياهي و حيات جانوري: اجتماع گياهي و جانوري به خصوص 
در مناطق حفاظت شده به عنوان يكي از مهمترين جاذبه هاي گردشگري در 

قرن حاضر مطرح است. 
o اقليم: آب و هوا يكي از عوامل عمده گزينش «فصل مناسب» است. بنابراين 
در زندگي اقتصادي – اجتماعي گردشگري آب و هوا از موضوعات اصلي 

آمايش در مقياس محلي و منطقه اي به شمار مي رود. ( خالدي، 1377، ص 25)
 به طور كلي اقليم هر منطقه در ترسيم خطوط آينده توسعه گردشگري 
نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. معموالً در صنعت گردشگري بين محيط فيزيكي 
و محيط فرهنگي – اجتماعي تفاوت قائل مي شوند. منظور از محيط فيزيكي 
زمين، هوا، آب، گياهان، حيات وحش و دست ساخته هاي بشري است. محيط 
فرهنگي ـ اجتماعي نيز شامل انسانها و روابط بين آنها و همچنين تعامالت 
فرهنگيـ  اجتماعي و اقتصادي رايج در جوامع است. محيط فيزيكي و طبيعت 
در تأمين نيازهاي بشري همواره نقش مؤثري ايفا كرده و امروزه به طور گسترده 
پذيرفته شده است كه اين محيط نقش مهمي در شكل دادن به گردشگري و 

تأثير پذيرفتن از آن دارد. 
و  سبز  گردشگري  گردي،  طبيعت  همچون  مفاهيمي  شدن  رايج  اصوالً 
گردشگري پايدار در دو دهه گذشته ناشي از حساسيت هاي مورد اشاره و 
افزايش آگاهي گردشگران درباره ارزشمندي محيط و ضرورت حفاظت از آن 

به منظور توسعه اين صنعت است. 

جايگاه جغرافيا در ايجاد بسترهاي گردشگري 
به طور كلي بايد گفت در مفهوم محيط جغرافيايي، قبل از هر چيز تأكيد 
جامعه را از  ويژگي هاي  نمي توان  و  است   جامعه  حضور  و  موجوديت  بر 
و  هماهنگي  جغرافيايي،  انداز  چشم  هر  كرد.  جدا  مكاني  يا  طبيعي  شرايط 
سازگاري انسان را با شرايط مكاني ظاهر مي سازد و هيچ محيط جغرافيايي 
بدون نمايش فعاليت هاي انسان تحقق نمي يابد، از اين جهت روي فرهنگ 
زمان  گذشت  با  كه  مي شود،  تأكيد  چيز  هر  از  بيش  مكاني  بستر  و  انساني 
يعني در طول تاريخ شكل گرفته و به حيات خود ادامه مي دهد. از آنجا كه 
مناطق جغرافيايي هر كدام ويژگيهاي خاص خود را دارد، جاذبه هاي طبيعي و 
فرهنگي نيز به تبعيت از آنها شكل مي گيرند و به همين دليل حوزه هاي فعاليت 
گردشگري نيز متنوع بوده و از حوزه اي به حوزه ديگر فرق مي كند. مناطق 
كوهستاني و ييالقي، دره ها و غارهاي طبيعي، سواحل درياها و درياچه ها، 
چشمه هاي آب معدني و نواحي جنگلي و نظاير آنها، آثار باستاني و دهكده ها 
حائز  بسيار  توريست  جلب  در  كه  هستند  جاذبه هايي  فرهنگي  بسترهاي  و 
اهميت بوده ودر واقع هر كدام از محيط هاي طبيعي، جغرافيايي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز فعاليتهاي گوناگوني هستند كه گردشگري نيز 

از جمله آنها محسوب مي شود. 
برنامه  ديد  پذيرش  و  سو  يك  از  ريزي  برنامه  و  جغرافيا  ميان  ارتباط   
ريزي در مطالعات گردشگري از ديگر سو، بعد جغرافيايي را غناي بيشتري 
در  آن،  بر  افزون  است.  نهفته  فضا  درواژه  جغرافيا  علم  شالوده  بخشد.  مي 
دهه هاي اخير مدل سازي نيز در اين علم از جايگاه خاصي برخوردار بوده  
است. از سوي ديگر مطالعات گردشگري نيز به نوبه خود متضمن پذيرش 
مفهوم فضا و مدل سازي مي باشد. در حقيقت بنيان مدل هاي گردشگري 
در ملحوظ نمودن واژه هاي محيط طبيعي، محيط دست ساز و مصنوع بشر 
باشد،  مي  جغرافيايي  واحدهاي  اداره  سيستم  و  فناوري  ها،  ساخت  زير  از 
كه همه و همه بار جغرافيايي گردشگري را استحكام مي بخشد. جغرافيا بر 
بستري كه فعاليتهاي گردشگري در آن تحقق مي يابد مي تواند اثرگذار باشد. 

جغرافياي گردشگري 
محيط هاي  در  را  متفاوتي  پديده هاي  متفاوت  نقش هاي  ايفاي  در  انسان 
جغرافيايي به وجود مي آورد و عملكرد هر يك از آنها مي تواند سبب تغييراتي 
مكان  و  فضا  به  ها  نقش  اين  تمامي  ايفاي  شود.  انسان  زيستي  فضاي  در 

احتياج دارد و بدون وجود فضا و مكان نمي توان آنها را به كار بست. 
 شهر و روستا منظومه اي از تجسم فضايي و تبلور مكاني ايفاي نقش هاي 
اساسي انسان مي باشند. گردشگري كه خود منبعث از نقش استراحت كردن انسان 
است، پايگاه محكمي در علم جغرافيا به ويژه جغرافياي كاربردي دارد. داشتن 
چنين جايگاهي، ارتباط صنعت گردشگري و جغرافيا را روشن مي كند. از آنجا 
كه ايفاي نقش استراحت كردن و مسافرتهاي تفريحي و علمي ابعاد مكاني 
پيدا مي كند و پيامدهاي آن مي تواند دگرگوني هاي فضاي وسيع و متنوعي 
را به وجود آورد، مي توان با قاطعيت از جغرافيايي گردشگري صحبت نمود 
و آن را به عنوان شاخه هاي جديد از جغرافياي كاربردي منظور داشت كه 
داراي پايگاه منطقي در قالب هاي علمي جغرافيا است. (رضواني، علي اصغر، 

1374، ص 8، 10، 11) 
و  گردشگري  تأسيسات  بر  اي  عمده  تأثير  جغرافيايي  محيط  شرايط   
زيرساخت هاي اين صنعت دارند و نيز تأثير عمده اي بر سيستم حمل و نقل 
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و ارتباطات دارند و در برنامه ريزي ساخت فرودگاه ها، زيرساخت هاي ساحلي، 
پروژه هاي ساخت و ساز مجاور رودها كه از ملزومات گردشگري نيز هستند 
اثر مي گذارد. شرايط محيطي بر روي نحوه ادراك گردشگران و سطح آسايش، 
احساس رفاه و سالمت آنها اثر مي گذارد. گردشگري با توجه به تعريف آن 
به فضاي جغرافيايي نيازمند است، چنين فضايي از ماهيت فيزيكي، زيست 
محيطي برخوردار بوده و از عناصر فيزيكي و بيولوژيكي (اقليم، زمين شناسي، 
توپوگرافي، پوشش گياهي و حيات وحش) تشكيل شده است. اين فضاي 

جغرافيايي به عنوان منبع پشتيبان فعاليت گردشگري مي باشد. 

جغرافياي گردشگري و توسعه پايدار 
است  مطرح  تازه  روشي  عنوان  به  پايدار  توسعه  كنوني،  سالهاي  در   
و  اجتماعي  عدالت  زندگي،  سطح  درباره  وسيله  بدان  مي توانند  جوامع  كه 
حفظ منابع بينديشند.  پايداري زيست محيطي، بدين معني است كه توسعه 
سازگار  ربط  ذي  منابع  و  بيولوژيك،  محيطي،  زيست  فرايندهاي  حفظ  با 
مي باشد. توسعه پايدار گردشگري شايسته است بر 3 اصل عمده پايدار بوم 
شناختي، فرهنگي – اجتماعي، اقتصادي استوار باشد. توسعه پايدار مستلزم 
اين است كه منابع طبيعي و فرهنگي و ساير منابع گردشگري براي استفاده 
دائم در آينده حفظ شوند، در همين حال همچنان منابعي براي جامعه امروز 
داشته باشند. يكي از فوايد مهم گردشگري اين است كه اگر براساس مفهوم 
پايداري به درستي توسعه يابد، مي تواند تا حد زيادي به توجيه حفظ منابع 

طبيعي و فرهنگي يك منطقه و پرداختن هزينه براي حفظ آن كمك كند. 
 منظور از توسعه پايدار صرفاً حفاظت از محيط هاي فيزيكي نيست، بلكه 
مراد نوعي از توسعه است كه مبتني بر اصول پايداري و متعهد به صيانت از همه 
منابع جامعه در سراسر جهان باشد.  گردشگري پايدار بر ايجاد توازن در توسعه 
گردشگري از طريق رويكردها و سياست هاي نوين بخش خصوصي و دولتي در 
آينده تأكيد دارد. توجه به اخالقيات در گردشگري زمينه هايي را فراهم مي كند 
تا آثار مثبت گردشگري افزايش و آثار منفي آن كاهش يابد. دانش جغرافيا براي 
حضوري فعال و مؤثر در محيط بايد رابطه منطقي و كاربردي با آن برقرار نمايد. 

 نتيجه گيري 
 مفهوم جغرافيا رابطه انسان با محيط است. انسان در محيط، فعاليت ها 
و نقش آفريني هاي متعددي به عهده دارد و محيط شامل محيط هاي طبيعي، 
محيط ها،  با  كه  است  موضوعي  گردشگري  مي باشد.  اجتماعي  و  انساني 
فرهنگ ها، مكان ها و فضا در ارتباط است. جغرافيا دانشي اجتماعي است كه از 
مكانها بحث مي كند، شرايط جغرافيايي مكان ها نيز با هم تفاوت دارند. گردشگري 
پلي است بين كشورها و فرهنگ هاي دور و نزديك و پيوند دهنده ي انسان ها 
ومّلت ها با يكديگر است. گردشگري مثل هر پديده اي ديگر با ساير عوامل 
و پديده هاي اجتماعي، فرهنگي، زماني، مكاني و سياسي در ارتباط بوده و 
الزم است كه با نگرش عميق به نوع ارتباط بين عوامل فوق به برنامه ريزي 

درست و بهينه براي استفاده حداكثر از اين صنعت اقدام نمود. 
 دانش جغرافيا براي حضوري فعال و مؤثر در محيط بايد رابطه منطقي 
و كاربردي با آن برقرار نمايد و در اين بين جغرافيدانان با تحليل فضايي، 
يعني تحليلي واقع گرا از انسان، توانايي ها، نيازها و ايده آل هاي او و محيط، 
استعدادها، ظرفيت ها و محدوديت هايش در تعامل انسان و محيط، شكل و 
روند توسعه گردشگري را تحليل و رهبري مي نمايند. ميان شرايط جغرافيايي 

در  گردشگري  بهينه  برنامه ريزي  دارد.  وجود  تنگاتنگي  رابطه  گردشگري  و 
گرو فهم ماهيت اين رابطه است. برنامه ريزي گردشگري بايد محور تأكيدش 
توصيف عمومي فضاهاي خاص و ارتباط آن با ابعاد و نمودهاي گوناگون 
گردشگري باشد. به طور كلي بايد گفت در مفهوم محيط جغرافيايي تأكيد بر 
حضور جامعه است و نمي توان ويژگي هاي جامعه را از شرايط طبيعي يا مكاني 
جدا كرد. هر چشم انداز جغرافيايي، هماهنگي و سازگاري انسان را با شرايط 
مكاني ظاهر مي سازد. از آنجا كه مناطق جغرافيايي هر كدام ويژگي هاي خاص 
خود را دارد. جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي نيز به تبعيت از آنها شكل مي گيرند 
و به همين دليل حوزه هاي فعاليت گردشگري نيز متنوع مي باشد تقريباً تمامي 

انواع گردشگري از منابع طبيعي و فرهنگي به درجاتي بهره مي گيرند. 
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