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می گویند توسعۀ پایدار گردشگری شامل مدیریت آگاهانه منابع طبیعی، فرهنگی و اقتصادی و استفاده 
از ابزارهای خاص مدیریتی به منظور پایدارکردن این صنعت است. می توان به زبان ساده این طور بیان 
کرد که گردشگری پایدار، می خواهد صنعت گردشگری در عین سوددهی اقتصادی، کمترین تأثیر را بر 
جوامع میزبان و محیط داشته باشد. سازمان جهانی جهانگردی در سال ۲۰۰۴ اصول بنیادی ای را برای 
گردشگری پایدار معرفی کرد که تمام جنبه های اقتصادی، محیطی و اجتماعی - فرهنگی گردشگری را 
دربر می گرفت. بر اساس آن اصول گردشگری ای پایدار است که: از منابع طبیعی به طور بهینه استفاده 
کند، به اصالت اجتماعی - فرهنگی اجتماعات میزبان احترام بگذارد و فعالیت های اقتصادی بلندمدت 

و سودآور را تضمین کند و منافع اجتماعی - اقتصادی تمامی ذی نفعان را مدنظر قرار دهد.
از طرف دیگر ظرفیت تحمل که موضوع اصلی در بحث توسعۀ پایدار است از سوی کارشناسان با توجه 
به فضای موجود از لحاظ فیزیکی تعیین می شود و دلیل آن رضایت مشتری و آسیب نرساندن به آن 
مکان به جهت ازدحام است. به منظور رعایت این ظرفیت، مدیریت مقصدهای گردشگری تصمیم هایی 
می گیرند؛ به عنوان نمونه، مکان گردشگری را می بندند و منتظر می مانند تا بازدیدکنندگان مکان را 

ترک کنند؛ سپس، بازدیدکنندگان جدید را می پذیرند یا زمان بازدید از مکان را کاهش می دهند.
متأسفانه در مکان هایی که به دلیل درآمدزایی بیشتر یا بی اطالعی، به ظرفیت تحمل توجه نمی شود، 
هم گردشگر ناراضی از مکان خارج و هم به مکان موردنظر آسیب هایی وارد می شود که در طول زمان 
موجب تخریب آن مکان خواهد شد. حال اگر مکان گردشگری که مورد بی توجهی از نظر ظرفیت تحمل 
قرار می گیرد بنایی باستانی باشد، ممکن است دچار آسیب های جبران ناپذیری شود. هرساله تعطیالت 
نوروز فرصت ویژه ای برای سفردوســتان مهیا می کند. در این میان به دلیل شرایط آب وهوایی برخی 
استان ها بسیار شلوغ و بعضی دیگر خلوت تر هستند؛ بنابراین الزم است کارشناسان میراث فرهنگی و 
متولیان مکان های گردشگری، در این ایام ظرفیت تحمل را مدنظر داشته باشند و براساس آن اقدام 
به پذیرش مســافران کرده و زمان بازدید آنان را تعیین کنند تا نوروز پیروزتری نســبت به سال های 

گذشته داشته باشیم.
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 پارک جنگلی ناژوان؛ 
توان تحمل یا عدم پذیرش؟

ازجمله تکنیک های کاربردی و کمی در گردشگری پایدار، 
تکنیک ظرفیت تحمل  یا برد گردشــگری است. هر مکان 
گردشــگری اولویت های خاص خود را دارد که با مکان دیگر 
متفاوت است؛ از این رو نیازمند مدیریت پایدار مربوط به  خود 

است.
برنامه ریزی تفرجی یکی از جنبه های مهم در چارچوب مدیریت 
کالن و منطقه ای هر کشور محسوب می شود. تعیین ظرفیت 
تحمل برای منابع تفرجگاهی یک منطقه نه تنها باعث حفظ 
ارزش های بالقوه آن می شود، بلکه عامل موثری در ارائه یک 

تجربه تفرجی قابل قبول با حفظ منابع آن محیط نیز هست.
تعاریف جدیدی از ظرفیت برد برای مناطق حفاظت شده مانند 
پارک های ملی و مناطق حیات وحش وجود دارند که به لحاظ 
قابلیت پذیرش منابع طبیعی و اثرات انسانی به وسیله منابع 
بیوفیزیکی و شرایط اجتماعی اندازه گیری می شود. بیشتر 
روش ها برای ارزیابی ظرفیت برد غیرکمی و بدون تحلیل های 
آماری اســت؛ اما هنگامی که تحلیل ظرفیت برد بر اســاس 

روش های کمی باشد، تصمیم گیری ها آسان تر است.
طبق تعریف اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع 
طبیعی )IUCN( در سال 1991، ظرفیت برد عبارت 

است از:
»ظرفیت یک اکوسیستم که بتواند به تعداد معینی موجود 
زنده ســالم پناه بدهد؛، به طوری که توان تولیــد یا باروری، 

سازش پذیری و توان تجدیدپذیری آنان حفظ شود.«
انواع ظرفیت برد شامل جنبه های زیر است:

■ ظرفیت برد فیزیکی؛
■ ظرفیت برد اجتماعی؛
■ ظرفیت برد اقتصادی؛
■ ظرفیت برد اکولوژیک؛

■  ظرفیت برد زیست محیطی.
با تخریب زیستگاه های طبیعی و گسترش شهر، نیاز به فضای 
ســبز برای ایجاد تعادل اکولوژیک اهمیــت می یابد. پارک 
جنگلی شهری به عنوان فضای ســبز کالن بر ویژگی های 
زیست محیطی و اکولوژیکی شهری تأثیر مثبتی می گذارد و با 
پاسخگویی به نیازهای تفریحی و تفرجی می تواند بر ساختار و 

خدمت رسانی شهری تأثیر مهمی داشته باشد.
پارک جنگلی ناژوان، یک پارک جنگلی شهری است که به 
وسعت ۱۲۰۰ هکتار در حاشیه شــمالی و جنوبی رودخانه 
زاینده رود، واقع و توسط اراضی کشاورزی، باغ های دو سویه و 
رودخانه زاینده رود با توسعۀ شهری محصور شده است. اراضی 
محدوده ناژوان به دلیل دارا بودن پوشش سبز و عبور رودخانه 
از آن در مجموع اقلیم معتدل تری نسبت به اصفهان دارد. این 
گردشگاه یکی از نقاط سرسبز و خرم حاشیه زاینده رود است 

 و سرچشمه اکثر مادی های شهر اصفهان از این منطقه است.
رطوبت بیشتر، وزش نسیم های محلی و اختالف دما با شهر 
شرایط بسیار مناسبی را از نظر آب و هوایی برای این بخش از 
پیرامون شهر ایجاد می کند که همراه با چشم اندازهای زیبا، 

جاذبه بسیار زیادی را برای شهروندان درزمینه گذران اوقات 
فراغت، تفریح، پیاده روی و ورزش فراهم کرده است.

مجموعه تفریحی ناژوان از معدود باغ های اصفهان است که 
از جریان توسعه و گسترش شــهر تا اندازه ای ایمن مانده و 
همچنان به هوای شــهر لطافت و تازگی می بخشد. زیر نظر 
مدیریت طرح ســاماندهی ناژوان که وابســته به شهرداری 
اصفهان است در این باغ فضاهایی چون تله سیژ، زمین های 
ورزشــی، اســتخر، کمپینگ، زمین های بــازی کودکان، 
ایستگاه های درشکه سواری، اسب سواری، قایق رانی و محوطه 

دوچرخه سواری فراهم شده و برای عموم قابل استفاده است.
اما نکته قابل تأمل اینجاســت که این مجموعه تفریحی که 
به مثابه ریه شــهر اصفهان در بخش غربی آن عمل می کند، 
ظرفیت تحمل اش از نظر برد فیزیکی و اکولوژیک چقدر است؟ 
با توجه به اینکه این منطقه از جاذبه های گردشگری طبیعی 
و انسان ساخت زیادی برخوردار است، در طول هفته و به ویژه 
در اواخر هفته مورد بازدید گردشگران زیادی خواهد بود؛ آیا 
زیرساخت های مناسب در این منطقه تعبیه شده است؟ آیا 
موازنه اکولوژیک این منطقه دستکاری نمی شود؟ ظرفیت برد 

اقتصادی این تفرجگاه به چه صورت خواهد بود؟
این ها پرسش هایی است که پیرامون همه فضاهای تفریحی 
در شهر مطرح می شود و پاسخ صحیح به آن ها توسعۀ پایدار 

گردشگری را تضمین خواهد کرد.
به امید آنکه محققان با به کارگیری تکنیک ظرفیت برد در همه 
مناطق گردشگری، موجبات تعامل هر چه بهتر انسان و محیط 

را فراهم آورند.
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گردشگری که از دیرباز با اهداف و انگیزه های مختلفی انجام 
شده اســت، همواره و مانند هر پدیده دیگری در بر دارنده  
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و البته 
زیست محیطی بوده است که این پیامدها می توانند مثبت 
یا منفی باشــند. در این میان طبق اعالم ســازمان جهانی 
گردشگری، از آنجا که گردشگری و محیط زیست وابستگی 
متقابل دارند، توســعۀ پایدار هنگامی حاصل می شــود که 
مدیریت و توسعۀ گردشگری با محیط سازگاری داشته باشند؛ 
بنابراین برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی گردشگری، 
کارشناسان گردشگری و متولیان امر باید تدابیری بیندیشند. 
یکی از این اقدامات، درنظرگرفتن و مشخص کردن »ظرفیت 

تحمل« یک مکان گردشگری است.
سازمان جهانی گردشگری، ظرفیت تحمل را حداکثر تعداد 
جمعیتی که در زمانی مشــخص از یک جاذبۀ گردشگری 
بازدید می کنند بدون اینکه تغییر یا آشــفتگی خاصی در 
محیط زیســت، اقتصاد و فرهنگ ایجاد کــرده یا در میزان 
رضایت بازدیدکننده کاهش قابل توجهی سبب نشود، تعریف 
می کند؛ بنابراین برای حفظ کیفیــت محیط در درازمدت 
و در راســتای آن، حفظ ســطح رضایت بازدیدکنندگان 
از مکان های گردشــگری که آبشــار نیاســر یکی از این 
سرمایه های طبیعی است، نیاز به تشخیص ظرفیت تحمل 

احساس می شود.
آبشار نیاسر در نیاسر، شــهری که در حدود 3۰کیلومتری 

شمال غرب کاشان واقع شده است، از جاذبه های پرطرفدار 
گردشگری در ایران است که به ویژه در فصل بهار با ازدحام 
گردشــگران روبه رو می شــود. هم زمان با افتتــاح آیین 
گالب گیری در منطقۀ کاشان، این باغ شــهر کهن ایران با 
سیل جمعیت گردشــگران روبه رو می شــود. این حجم از 
بازدید تا حدی اســت که در ماه های اردیبهشت و خرداد، 
به خصــوص در روزهای آخر هفته و تعطیل، ســبب ایجاد 
ترافیک ســنگین در محورهای ارتباطی منتهی به نیاسر 
می شود تا آنجا که راه ها به کلی بسته شده تا بازدیدکنندگان 
قبلی از محل خارج شوند. از سویی دیگر در ارتباط با میزان 
آب، اگــر مقدار آب مصرفی مســافران که تعــداد آنان در 
هفته های اول آیین گالب گیری و طبق آمار شهرداری نیاسر 

به بیش از 5۰۰ هزار نفر هم رســیده است، فقط چند لیتر 
باشد، با توجه به کمبود آب شیرین منطقۀ کاشان، ظرفیت 
آبرسانی نیاسر دچار اختالل می شود یا به تائید محلی های 
نیاســر، حتی در مقولۀ سرویس بهداشــتی نیز در هنگامۀ 
حداکثر بازدیدها، نیاسر با مشکل مواجه می شود؛ تا جایی که 
اگر هر بازدیدکننده تنها یک بار به سرویس بهداشتی احتیاج 
داشته باشد، به چندین سرویس نیاز است تا پاسخگوی این 
حجم از بازدیدکنندگان باشد و البته این امکان فراهم نیست.

در اوج بازدیــد گردشــگران، نیاســر بــا خطــر آلودگی 
زیست محیطی و انباشت زباله ها نیز روبه روست. این تعداد 
از گردشگران به طورقطع پسماندهای بسیاری نیز به جای 
خواهند گذاشت. مشکلی که حتی گردشگران دیگر نیز به 
آن اذعان داشته اند مواجهه با زباله ها و پسماندهای خشک و 
تر در نقاط مختلف این شهر، هنگام شلوغی بیش از حد است. 
این آلودگی به چشمۀ اســکندره نیز بدون شک راه خواهد 
یافت، چشمه ای که نیاسر قدمت خود را تا حد زیادی مدیون 
آن است. یک سوم از آب این چشمه به محلۀ نو می رود و دو 
سوم آن به طرف آبشار و ســپس به سمت دشت های نیاسر 
جاری می شود و محصوالت کشــاورزی را آبیاری می کند. 
تصور آلوده شدن محصوالت کشاورزی که خوراک مردم از 

آن تأمین می شود نیز رعب آور است!
اگر بحث اشتغال زایی و ســودآوری گردشگران برای مردم 
محلی نیاسر را نادیده بگیریم، این حجم بسیار زیاد و خارج از 

تحمل بازدیدکنندگان، قطعاً آرامش و زندگی مردم محلی را 
با مشکل مواجه خواهد کرد و سطح رضایت سایر گردشگران 
را نیز کاهش می دهد که میل به بازدید دوباره از محیط را به 
خطر می اندازد.تمام آنچه ذکر آن پیش تر رفت از پیامدهای 
عدم مشخص کردن ظرفیت تحمل یک مکان گردشگری 
است؛ بنابراین همان گونه که سازمان جهانی گردشگری بیان 
می کند برای حفظ منابع طبیعی و دیگر منابع جهانگردی به 
منظور استفادۀ دائم در آینده و البته سودآوری برای جامعۀ 
میزبان به واســطۀ حفظ ســطح رضایت بازدیدکنندگان و 
البته بومیان محلی، برآورد ظرفیت تحمل )به ویژه ظرفیت 
تحمل زیست محیطی( در گردشگری بسیار حائز اهمیت و 

ضروری است.
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تأثیر زیرساخت های صفوی اصفهان بر 
ارتقای ظرفیت تحمل گردشگری نوروز

هاجر امین الرعایا
کارشناس ارشد باستان شناسی
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روزی روزگاری )حــدود ۴۰۰ ســال پیــش( شــاه کبیــری 
بود به نــام شــاه عباس صفــوی، بســیار قدرتمنــد و باتدبیر، 
 شــاید گاهــی هــم خشــن. کمتــر کســی اســت که اســم 
شاه عباس به گوشش نخورده باشد. مردم اصفهان دوستش دارند. 
انگار تعریف ها و تمجیدهای اصفهانی ها باعث شده که شاه عباس 
به اسطوره تبدیل شود، کم کم دهان به دهان تدابیرش چرخیده و 
تصمیم هایش بهترین تصمیم های روی کره زمین شده است، انگار 
اگر او شاه نمی شد هیچ وقت شیخ بهایی اصفهانی نمی شد تا هر چه کار 
جالب و خالقانه در عرض دویست سال و حتی بیشتر ثبت شده است، 
منتسب به او بدانند؛ هرچند او صد سال هم عمر نکرده باشد، گاهی 
هم داستان های تخیلی با ریشه اسطوره های هندی سهم شیخ بهایی 
می شود. کسی نمی داند اگر شاه عباسی نبود که پایتخت را از قزوین 
به اصفهان منتقل کند آیا باز هم اصفهان می توانست جزء رتبه های 
اول تعداد مسافر نوروز باشد یا نه؟ اگر ثبات سیاسی آن زمان نبود ارثیه 
فرهنگی ذوق و هنر مردمان ایران زمین در کجای تاریخ دفن شده بود 
و اصفهان آیا شهر خالق گردشگری درزمینه صنایع دستی معرفی 
می شد؟ هرچند بعد از صفویه تاراج ها و جنگ ها این هم بستگی ها را 
به ناچار کم رنگ تر کرد، اما قدرتی که در زمان ثبات، گرفته بود به این 
آسانی نابودشدنی نبود. و اما افسانه 999 کاروان سرای شاه عباسی 

در مســیرهای اصلی راه های ایران که مسافران داخلی و خارجی را 
مشعوف و خستگی را از تن کاروانیان خاک آلود به در می برد. به راستی 
ارزش و اهمیت مسافرت آگاهانه و مسئوالنه در آن دوران چقدر بوده 
که با فاصله های مشخصی در جاده ها با هزینه های گزاف مبادرت 
به انتقال مصالح و کارگران و استاد معمار به این جاده ها می کردند. 
شاید اگر تعاریف بجا و جذاب شاردن، تاورنیه و دیگر اروپائیان نبود 
ما نحوه خدمت رسانی در این هتل های اولیه را نیز افسانه و اسطوره 
می دانستیم. همان طور که اگر آنان تعجب شان از زیبایی و تمیزی 
چهارباغ و دولت خانه مبارکه را بیان نمی کردند و آن را از زیباترین 
شــهرهای اروپا هم جذاب تر نمی دانســتند، ما اصفهــان پیش از 

ظل السلطان را افسانه ای بیش نمی دانستیم.
امروزه یکی از شهرهای مهم ایران که شاه راه ارتباطی امن و پرجاذبه ای 
برای ایران گردان محسوب می شود شهر اصفهان است. اغلب مردم 
ایران برای انتخاب مســیرهای رفت وآمد خود )به شرط گذشتن از 
مرکز ایران( شهر موردنظرشان برای استراحت و تفریح اصفهان است 
که این امر دالیل مختلفی می تواند داشــته باشد: اوالً اینکه، شاید 
به خاطر موقعیت جغرافیایی این شهر و قرارگیری در مرکز کشور باشد 
)یکی از همان دالیلی که اصفهان را پایتخت کرد(. گاهی نیز به دلیل 
استراحت در شهری امن و مطمئن ازنظر زیرساخت های گردشگری 

اعم از فضای سبز و سرویس های بهداشتی، هتل ها و مکان های 
اقامتی رو به رشد، فرهنگ برخورد و پذیرش مناسب گردشگر 
از طرف مردم شهر، طرح های ترافیک شهری جهت سهولت 
در سفر برای گردشــگران نوروزی، برنامه های خاص نوروزی 
که از طرف ارگان های مختلف استانی مثل شهرداری اصفهان 
برگزار می شــود تا در زمان کوتاه اقامت مسافران برنامه های 
شاد را که عمدتاً آشــنایی با فرهنگ مردمان این شهر است، 
تجربه کنند و درنهایت کسانی که اصفهان را به عنوان مقصد 
خاص سفر نوروزی جهت تجربه فضای فرهنگی ازجمله ابنیه و 
صنایع دستی و تسهیالت رفاهی و... انتخاب می کنند؛ همچنین 

انگیزه های دیگر.
سازماندهی این حجم باالی پذیرش مسافران نوروزی هرساله 
انرژی زیاد نیروهای خالق استانی را به کار می گیرد و ایده های 
جالبی از طرح ترافیک ورودی شاه راه اصلی اصفهان که باقیمانده 
خیابان چهارباغ است گرفته تا تعیین محل اسکان و کمپینگ 
خانوادگی باغ فدک و احیاء و باززنده سازی خانه های باستانی در 
جهت ایجاد فضایی آرام برای استراحت و سرو غذا و شربت هایی 

با پیشینه تاریخی را به کارآفرینی تبدیل می کند.
از میان این بناها احیــای کاروان ســراها از جذابیت خاصی 
برخوردار است. اگرچه تنها کاروان سرای احیاشده داخل شهر 
اصفهان، کاروان سرای مادرشاه است که پس از مرمت و احیاء 
به نام هتل عباسی معروف شده و در سال های متمادی جزء 
رتبه های برتر استاندارد هتل ایران اســت، اما شاید بهترین 
اتفاق می توانست مرمت کاروان سراهای بین راهی در ورودی 
و خروجی های شهر باشــد تا از حجم اقامت و ارائه تسهیالت 
به مسافران گذری بکاهد؛ کما اینکه سابقۀ تاریخی اصفهان 
و تدابیر شــاه عباس نیز بر همین اصل اســتوار بوده است که 
با تحلیل فضاهای معماری داخل قلعــه مورچه خورت دلیل 
شــکل گیری شــهر مورچه خورت را در منطقه ای که از نظر 
آب وهوایی و جغرافیایی شرایط مناسبی برای زندگی نداشته و 
حتی خاک مناسبی برای کشاورزی ندارد، چیزی جز بارانداز و 
انبار، تیمارداری و چهارپاداری و در نهایت استقبال از مسافران 
و تجدید قوای آنان و آمادگی برای ورود به شــهری باشــکوه 
نمی توان درنظر گرفت؛ به طوری که حتی با وجود اســتقرار 
کاروان سرایی روبه روی قلعه، عمدتاً مسافران زیادی متمایل 
به اقامت درون قلعه شــهر مورچه خورت بودند. از این حیث 
می توان کتیبه داخل مسجد جامع اصفهان مبنی بر مجازات 
مردم مورچه خورت به دلیل بدرفتاری بــا کاروانیان را دلیل 
بر اهمیت فرهنگ مســافرپذیری از دیــد حکومت صفوی و 
شخص شاه عباس دانست. درنتیجه این قلعه درواقع شهری 
برای ســکونت مردمانی با دید اقتصادی، تجاری و با سفارش 
مستقیم پادشــاه در رعایت حال مسافران و خدمت رسانی به 
آنان در زمان های شلوغی کاروان سرا بوده است. درواقع احیاء 
و باززنده ســازی فضایی با وســعت قلعه مورچه خورت هم از 
بعد اقتصادی و هم جذابیت گردشــگری، فرهنگی،تاریخی 
و زیباشناسی بســیار می تواند از حجم نیاز به زیرساخت های 
گردشگری شهر اصفهان در زمان هایی با فصول گردشگرپذیری 
باال همچون نوروز بکاهد و بــا توجه به اینکه بزرگ ترین قلعه 
خشتی ایران پس از ارگ بم است و قسمتی از تاریخ در مبارزه 
با افغان ها را در خود دارد و همچنین مجموعه ای ازخانه های 
دوطبقه و سه طبقه، خانه های مجموعه ای، بازارچه ها، حمام 
زنانه، مردانه، حســینیه، امام زاده و... است، می تواند به جاذبه 
تبدیل شــود؛ کما اینکه کاروان سرای مادرشــاه در ورودی 
شمالی اصفهان و کاروان ســرای کوهپایه در شرق اصفهان با 
تخصیص زیرساخت های گردشگری توانسته است بسیار موفق 
عمل کند و با ایجاد فضایی دل چســب و آرام بخش خستگی 
 را از تن مســافران قبل از ورود و بعد از خروج از شهر اصفهان 

بزداید.
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میالد کوچکیان
)DBA( دکترای حرفه ای کسب وکار

 مراکز خرید و گردشگری ما
 به برندسازی نیاز دارند

با یک نگاه ساده و ابتدایی به شهر اصفهان، خواهیم دید که برای برندسازی و معرفی شهر، مکان های گردشگری و پتانسیل های مراکز خرید آن، اقدام 
ویژه ای انجام نشده است. چرا بهترین مکان های خرید شهر ما باید خالی از کسبه، گردشگر و ساکنین شهر باشد؟ چرا استراتژیک ترین نقاط گردشگری 
شهرمان امروز به جایی رسیده که حتی چند مغازه هم در آنجا دیگر باز نیست؟ مگر اشتغال زایی چگونه اتفاق می افتد؟ مگر نه این است که باید برای 
اشتغال زایی جوانان شهر، زیرساخت الزم فراهم شود. جای بسی تأسف است که زیرســاخت فراهم است، اما نگاه مدیران ما به موضوع برندسازی و 
بازاریابی این زیرساخت ها غنی نیست. چند پاساژ، مرکز خرید و عمارت های مختلف در این چند سال ساخته شده و بدون بهره برداری مناسب رهاشده 
است؟ مدیران کجا هستند؟ سه شنبه های بدون خودرو گذاشته شد، در چهارباغ مدیران ما پیاده روی کردند؛ اما خواسته یا ناخواسته ندیدند که بهترین 
مراکز خریدی که خودشان ساخته اند خالی است. امروز باید به فکر برندسازی و بازاریابی این مکان ها بود تا بازار رونق بگیرد. رونق را چه کسی قرار است 
ایجاد کند؟ اشتغال بسته خاصی نمی خواهد؛ بلکه کمی تغییر رویکرد می خواهد. باید از سمت تنها، ساختن مکان های گردشگری و مراکز خرید به سمت 

برندسازی، تبلیغات و بازاریابی آن ها حرکت کنیم.
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 همان گونه که یک محصول یا خدمت برند می شــود و فرایند 
برندســازی را طی می کند تا در ذهن و قلب مشتری قرار بگیرد 
و ســهمی از ذهن و فکر او را به خود اختصاص دهد، مکان های 
گردشگری هم از این قاعده مستثنی نیســتند. یک شهر، یک 
مکان گردشگری و یک مرکز خرید هم فرایند برندسازی دارد، 
مشتری را وفادار به خود می کند و ارزش ویژه برند خلق می کند. 
اینکه گردشگر چگونه به مکان گردشگری شما نگاه می کند، چه 
حسی با شنیدن این اسم به او دست می دهد و مهم تر از همه اینکه 
چه برچسبی به مکان گردشگری شما می چسباند این ها همه از 
برندی که شما ساخته اید نشأت می گیرد. به زبان ساده برندسازی 
مکان گردشگری مجموعه فعالیت هایی است که می بایست برای 
تغییر و بهبود تصویر ذهنی گردشــگر و سایر ذی نفعان از مکان 
گردشگری انجام شود؛ لذا داشتن رویکرد استراتژیک به برندسازی 
مکان های گردشگری و مراکز خرید مهم ترین عامل موفقیت در 
موضوع برندسازی است. برندسازی یک شبه اتفاق نمی افتد، آن هم 
برندسازی مکان های گردشگری! اگر مکانی برند شده است نتیجه 
یک نگاه کامالً استراتژیک، متمایز و با برنامه ریزی دقیق است؛ پس 
در اولین قدم، رهبری که قرار است یک مکان را برند کند می بایست 
یک چشم انداز برند، ترسیم و استراتژی های مناسب برای تحقق 
چشم انداز را تدوین و اجرایی کند. رهبر به مثابه یک رهبر ارکستر 
عمل می کند که ارکستر را به سمت اجرای عالی و متمایز قطعه 
موسیقی هدایت می کند. عدم وجود رویکرد استراتژیک در رهبری 
که مسئول برندسازی مکان گردشــگری است، شکست برند را 
حتمی خواهد کرد. اگر کشورهای اروپایی در موضوع برندسازی 
مکان های گردشگری و وفادارسازی گردشگران خود به خصوص 
در سال های اخیر موفق بوده اند دلیلش نگاه استراتژیک و آرمانی 

به موضوع برندســازی بوده اســت و این موضوع درباره 
برندسازی مجدد و تحول های بنیادین در برند هم 

پررنگ تر است، زمانی که یک مکان گردشگری 
می بایست با نگاه جدیدی بازپروری شود و 

جایگاه متفاوتی را در ذهن گردشــگر و 
ذی نفعان خلق کند.

اما مهم ترین موضوع در برندسازی 
مکان، سفیران برند هستند. 

ســفیران برنــد، 
و  ســاکنین 

مشارکت کنندگان اصلی و کلیدی در خلق برند و نگه داری 
آن برای یک شهر یا یک مکان هستند. متأسفانه خیلی وقت ها 
نقش پررنگ ساکنین و شهروندان به عنوان حامیان وفادار 
برند در نظر گرفته نمی شود که بزرگ ترین ضربه را به برند 
خواهد زد. تا زمانی که ساکنین یک مکان گردشگری  یا یک 
شهر رضایت کافی را نداشته باشند برندسازی اتفاق نخواهد 
افتاد؛ پس اولین و مهم ترین هدف یک مدیر باید رضایتمندی 
ساکنین باشد که برای محقق کردن این هدف می بایست 
ساکنین در فرایند برندسازی مشارکت داده شوند، از آنان 
نظرخواهی شود و در تصمیم گیری ها وارد شوند تا به عنوان 
ذی نفع محسوب شوند. این ذی نفعان در موضوع برندسازی 

مکان یا شهر عبارت اند از:
۱. صاحبان کسب وکار؛

۲. سرمایه گذاران؛
3. دانشجویان؛

۴. ساکنین؛
5. گردشگران.

بنابراین باید برنامه ریزی ویژه ای برای ورود این گروه ها در 
امر تصمیم گیری و تدوین و اجرای اســتراتژی های حوزه 
شهری انجام شود تا آنان هم به عنوان سفیران برند، هم برند را 
بسازند و هم در معرفی و حفظ آن تالش کنند که اولین گام 
آن مشارکت دادن این ذی نفعان در تدوین چشم انداز و آینده 

مطلوب مکان گردشگری است.
در فرایند برندسازی مکان های گردشگری هم طبق مدل آکر، 
مکان گردشگری و مرکز خرید می بایست چهار عنصر اصلی 
برند را در مشتری یا به عبارتی گردشگر 
خلق کند: آگاهی گردشگردرباره برند، 
تداعی برند مکان در ذهن گردشگر، 
ارزش ادراک شــده توسط گردشگر 
و درنهایت وفادارســازی گردشــگر 
به مکان. پس یک صاحــب برند مکان 
گردشگری می بایست رویکرد صرفاً مالی 
خود را با رویکرد برندســازی جایگزین کند 
تا سرآخرمشــتریان وفادار داشته 

قدم اول در باشــد. 
برندسازی 
این است 

کــه 
شگر  د گر
بــه برند 
هــی  گا آ
شــته  ا د
باشد، مکان را بشناسد؛ سپس تداعی 
درستی دربارۀ آن داشته باشد و ارزش 
کسب شده توسط مشــتری از برند 
به گونه ای باشد که گردشگر به سمت مکان 
روانه شود و در مرحلۀ آخر به مکان گردشگری وفادار شود و 
این مکان را به دیگران توصیه کند. این نهایت برندسازی برای 
یک مکان گردشگری یا مرکز خرید است؛ به طور مثال، اگر در 
شهر اصفهان که ازلحاظ رفتار مصرف کننده به گونه ای است 
که اطرافیان فرد مهم ترین منبع تائید او برای انتخاب یک برند 
مکان برای تفریح یا خرید هستند، یک مکان توصیه شود. این 
بدان معنی است که فرایند برندسازی به طور کامل اجراشده 

است و این موفقیت برند را به همراه خواهد داشت.
برای پیمودن این چهار گام در برندســازی مکان همانند 
برندســازی محصوالت و خدمات در ســایر کسب وکارها، 

ابزارهای متفاوتی استفاده می شود. در ابتدا برای برندشدن 
باید یک تمایز ایجاد شود. این بدان معنی است که در نگاه 
مشــتری مکان گردشــگری ما باید ارزش ویژه خلق کند، 
منفعت بیشتر و متفاوتی برای گردشگر داشته باشد و این 
یعنی برنامه ریزی و تدوین یک جایگاه متمایز و منحصربه فرد 
که همین جایگاه ویــژه مهم ترین عنصر تداعی کننده برند 
مکان است. به زبان ساده زمانی که گردشگر نام برند شما را 
می شنود به راحتی نوع تمایز شما را نسبت به رقبای تان درک 
کند. آنجاست که برای کسب ارزش به سمت شما می آید و 
مکان تان را ویزیت خواهد کرد. بازار X فقط بازار صنایع دستی 
است، مرکز خرید Y اختصاص به اجناس با قیمت پایین دارد، 
رستوران و مرکز تفریح Z سنتی است و با آداب ورسوم خاصی 
از مشتری پذیرایی می کند، این ها یعنی تمایز، این ها یعنی 

عناصر تداعی کننده برند در ذهن گردشگر!
در قــدم دوم می بایســت این جایــگاه متمایــز از طریق 
بصری ســازی برند، تعیین اســم برند، لوگو، شخصیت یا 
کاراکتر برند، رنگ آمیزی و یکپارچگی عناصر برند به مخاطب 
نمایش داده شود که به طورمعمول در ایران این گام بسیار 
ضعیف انجام می شود. این ابزارها به خصوص نام و یکپارچگی 
رنگ بسیار در ارتباط برند شما با مخاطب ارزشمند و حیاتی 
و فرصتی اســت که متأسفانه صاحبان کســب وکارهای 

گردشگری از آن غافل هستند.
اعالم و انتقال جایگاه متمایز مکان گردشگری به مشتریان 
از طریق پیــام انجام می شــود. طراحی اســتراتژی پیام 
یکی از مهم ترین فعالیت های برندســازی اســت که این 
پیام به طورمعمول از طریق یک شــعار تبلیغاتی جذاب به 
مخاطب اعالم می شود. این پیام می بایست بر اساس رفتار 
مصرف کننده مخاطب شما و گردشــگرانی که هدف شما 
هستند به سبک مناسب روایت شود. یک مکان گردشگری که 
به طور مثال یک رستوران در خارج از شهر است شاید از سبک 
روایت طنز در انتقال پیامش به بازار اســتفاده کند، سبک 
روایت مقایسه با دیگر مکان ها و... که هرکدام در شرایط خود 

می تواند مناسب برند شما باشد.
پس ازاین مرحله این پیام باید از طریــق یک ابزار ارتباطی 
مناسب به مخاطب انتقال پیدا کند، تبلیغات، روابط عمومی 
مثل برگزاری جشن ها و همایش ها، نمایشگاه ها، سخنرانی 
شخصیت های محبوب و تأثیرگذار در موضوع گردشگری، 
همچنین حامی گری ها ابزارهای بســیار مناســبی برای 
برندسازی مکان های گردشگری هستند که درنهایت باید 
از طریق یک رسانه مناسب و اثربخش به مخاطب ارائه شود. 
رسانه های جمعی مانند بیلبورد، رســانه های چاپی مانند 
روزنامه و مجالت تخصصی، رسانه های تعاملی مانند اینترنت 
و شبکه های اجتماعی می توانند  رسانه هایی مناسب برای 

ارتباط با شما باشند.
حال شما تصور کنید که ما چقدر مکان های گردشگری و 
خرید در شهر اصفهان داریم که در موضوع برندسازی بسیار 
ضعیف عمل کرده اند. نگاه شان فقط نگاه مالی و کسب درآمد 
بیشتر است. پیام شان واضح نیست؛ چون جایگاه متمایزی 
خلق نکرده اند، رسانه خوبی برای ارتباط با مخاطب انتخاب 
نکرده اند و این موضوع رفته رفته نه تنها تداعی برند را کم رنگ 
و کم رنگ تر می کند حتی آگاهی مردم شــهر را درباره آن 
برند مکان پایین می آورد و برند رفته رفته خاموش می شود؛ 
چه برسد به وفادارسازی و ویزیت مجدد مکان! سخن آخر 
اینکه مکان های گردشگری طی این چند سال برنده شدند و 
شعارشان تنها یک چیز بود: » به فکر تنها درآمد نباید بود، اگر 

17برند شوید درآمد خودش خواهد آمد«.
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مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان در 
دیدارهای جداگانه با سفیران تاجیکستان و ارمنستان، بر توسعۀ 

دیپلماسی اقتصادی میان اصفهان و دو کشور تأکید کرد.
علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان در دیدار با نعمت اله امام زاده، سفیر تاجیکستان در 
ایران بر توسعۀ همکاری های دوجانبه اقتصادی میان اصفهان و 
این کشور تأکید کرد و گفت: ساالنه ۴6 رویداد در نمایشگاه اصفهان 
برگزار می شود که حضور کشورهای همسایه جمهوری اسالمی 
ایران مانند تاجیکستان می تواند شرایط را برای افزایش کیفیت این 

نمایشگاه ها فراهم آورد.
وی به برگزاری پاویون های ایران در نمایشگاه های خارجی توسط 
شرکت نمایشگاه های اصفهان اشاره کرد و افزود: اصفهان پس از 
تهران، دومین شرکت نمایشگاهی بزرگ کشور به شمار می رود 
که موفق شده ارتباطات تجاری مستحکمی را در قالب نمایشگاهی 
میان شرکت های داخلی و بین المللی ایجاد کند.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، خواستار افزایش مراودات 
و ارتباطات تجاری میان این استان و تاجیکستان شد و ادامه داد: 
اصفهان آمادگی دارد شرایطی فراهم آورد که شرکت های ایرانی 
حضوری فعال و متمرکز در نمایشگاه های ساختمان، کشاورزی و 

سنگ این کشور داشته باشند.
وی تأکید کرد: از ســوی دیگر، این امکان وجود دارد که شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از شرکت های تاجیکستانی 
در این استان پذیرایی کند و شرایط را برای عرضه و نمایش کاالها 

و دستاوردهای این شرکت ها در نمایشگاه اصفهان فراهم آورد.
یارمحمدیان از ســفیر تاجیکســتان برای حضور در نمایشگاه 
گردشگری اصفهان دعوت کرد و افزود: برگزاری این جلسه می تواند 
شرایط مطلوبی برای توسعۀ همکاری های دو جانبه دو کشور فراهم 
کند و امیدواریم با حضور سفیر تاجیکستان در اصفهان، شاهد به 
نتیجه رسیدن ارتباطات تجاری میان اصفهان و تاجیکستان باشیم.

 ارتباطات اصفهان و تاجیکستان در انتظار فعالیت جدی

سفیر تاجیکستان در ایران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه سطح 
روابط دو کشور روز به روز در حال افزایش است، گفت: اکنون زمان 
ارتباط بیشتر میان اصفهان و تاجیکستان است و مذاکراتی که انجام 

شده باید هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
نعمت اله امام زاده، با تأکید بر اینکه اصفهان یکی از زیبا ترین شهرهای 
جهان است، افزود: ظرفیت ها و آثار تاریخی که در این شهر وجود 
دارد، اصفهان را به یک افتخار جهانــی تبدیل کرده و زمینه های 

مشترک همکاری بسیاری میان دو کشور ایجاد می کند.
وی با تأکید بر اینکه باید شرایط معرفی بیشتر اصفهان به مردم جهان 
فراهم شود، تصریح کرد: تاجیکستان سال ۲۰۱8 را به عنوان سال 
توسعۀ گردشگری نام گذاری کرده و این اتفاق می تواند زمینه های 

همکاری میان اصفهان و تاجیکستان را بیش از پیش فراهم کند.
سفیر تاجیکستان در ایران با استقبال از حضور شرکت های فعال 
و شناخته شده این کشــور در نمایشگاه گردشــگری اصفهان، 
اضافه کرد: ظرفیت های سرمایه گذاری بسیاری دراصفهان وجود 

توسعۀ »دیپلماسی اقتصادی« 
میان اصفهان، تاجیکستان و ارمنستان

گروه گردشگری 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان با سفیران تاجیکستان و ارمنستان دیدار کرد

دارد که ســفارت تاجیکســتان می تواند این پتانسیل ها را به 
اطالع سرمایه گذاران تاجیکستانی برســاند و شاهد افزایش 
سرمایه گذاری های این کشور در اصفهان باشیم.وی همچنین 
خواستار برقراری خط پروازی مستقیم میان دوشنبه، پایتخت 
تاجیکستان و اصفهان شــد و گفت: برقراری این خط پروازی 
قطعاً با استقبال فعاالن اقتصادی و گردشگری دو کشور روبه رو 
خواهد شد و بر این مبنا، شاهد توسعۀ ارتباطات تجاری، علمی 

و اجتماعی میان شرکت های اصفهانی و تاجیک خواهیم بود.

 ایجاد ارتباط تجاری با ارمنستان از طریق نمایشگاه

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
همچنین در دیدار با »آرتاشس تومانیان«، سفیر ارمنستان در 
ایران برگزاری مذاکرات دو جانبه را باعث رشد و توسعۀ ارتباطات 
دو کشور دانست و گفت: ایجاد هر گونه ارتباط تجاری از طریق 

نمایشگاه ها میسر می شود.
علی یارمحمدیان با تأکید بر سابقه شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان در برگزاری نمایشگاه های مختلف، 
افزود: این شرکت با سابقه هجده ساله، نمایشگاه های مختلفی 
برگزار می کند کــه از آن جمله می توان برگزاری ســاالنه ۴6 
نمایشــگاه داخلی و برپایی چندین پاویون از کشــورمان در 

نمایشگاه های خارجی را  نام برد.
وی با تأکید بر آمادگی اصفهان برای میزبانی شرکت های کشور 
ارمنستان در نمایشگاه، ادامه داد: نمایشگاه اصفهان هر هفته یک 
رویداد اقتصادی در این استان برگزار می کند؛ بر این اساس و 
با همه تجربیاتی که وجود دارد، شرکت های کشور ارمنستان 
نیز می توانند از زیرساخت ها و بسترهای موجود برای معرفی 

محصوالت و کاالهای خود استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
همچنین با استقبال از برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در 
نمایشگاه های بین المللی ارمنستان، گفت: برگزاری فعالیت های 
نمایشگاهی موجب افزایش صادرات دو کشور می شود و صنعت 

گردشگری را نیز ارتقاء می دهد.

 ارمنستان؛ مشتاق افزایش ارتباطات با اصفهان

سفیر کشور ارمنستان در جمهوری اسالمی ایران هم در این 
دیدار گفت: ارمنستان رویکردی مشتاقانه برای افزایش ارتباطات 

تجاری، فرهنگی و گردشگری با اصفهان دارد.
آرتاشــس تومانیان با بیان اینکه فعالیت های نمایشگاهی در 
ایران سطح بسیار باالیی دارد، افزود: ارمنستان ارتباطات بسیار 
نزدیکی با نمایشگاه هایی که در ایران برگزار می شود،  دارد. در این 
ارتباط، رویدادهای نمایشگاه اصفهان را نیز به دقت مورد رصد قرار 
می دهیم و موارد مورد نیاز را در اختیار فعاالن اقتصادی ارمنستان 
می گذاریم تا بتوان ارتباطات تجاری میان دو کشور را تقویت کرد.

وی با تأکید بر اینکــه در ماه های اخیر شــاهد افزایش حجم 
رفت وآمد کارآفرینان ایرانی به ارمنستان بوده ایم، اضافه کرد: 
ارمنستان می تواند زمینه اعزام هیئت های تجاری به نمایشگاه 
اصفهان را تسهیل کند؛ چرا که همکاری با شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان که ســابقه ای طوالنی در برگزاری 

رویدادهای اقتصادی دارد، موجب افتخار است.
سفیر ارمنستان در ایران حوزه فناوری های دیجیتال و گردشگری 
را از جمله حوزه های مشترک برای همکاری و تعامل ارمنستان 
و اصفهان عنوان کرد و یادآور شد: فعالیت های مشترک اصفهان 
و ارمنستان در بخش گردشگری آغاز خواهد شد و پس از آن 

ادامه خواهد یافت.
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جزیره نخیلو؛ بهشت پرندگان

این جزیره که از جزایر غیرمســکونی شاخاب نیلگون همیشه 
فارس اســت، از بی نظیرترین جزایر خاورمیانه و بهشتی برای 
پرندگان به شــمار می رود. این جزیره که در منطقه بندر دیر 
و منطقه حفاظت شــده نخیلو با فاصله کمی از خط ســاحلی 
و با ارتفاع حداکثر سه متر از ســطح دریا قرار دارد، جزیره ای 
بیضی شکل با حدود 3۲ هکتار مســاحت و جایی است برای 
پرندگانی چون پرســتوهای دریایی پشــت تیره، پرستوهای 
کاکلی بزرگ و کوچک و نوعی خرچنگ خوار و چکاوک کاکلی 
و خصوصاً زیستگاه امنی برای الک پشتان خلیج همیشه فارس 
است. سفر به این جزیره مســتلزم اخذ مجوز از منابع طبیعی 
استان بوشهر است و امکان ســفر به آن فقط در فصل زمستان 
 مسیر اســت که تعداد پرندگان کم اســت و فصل تخم ریزی 

الک پشتان نیست.
تنگه بی انتها )ُبنو(

در فاصله بیست کیلومتری شمال غرب از بندر باستانی سیراف 
و در دل کوه های زاگرس، تنگه آبی قرار دارد که لذت آب تنی در 
هر فصلی، حتی فصل تابستان را برای هر گردشگری لذت بخش 

هرزمان نام زیبای بوشهر به گوش هر گردشگری 
می رسد بیشتر، سواحل نیلگون شاخاب فارس و 
گاها بندرهای تجاری و صنعتی همچون عسلویه 
در ذهن جلوه گر می شــود؛ اما این ســرزمین 
زیبایی های ناشناخته بســیاری دارد که سفر 
به آنجا را حتــی در فصل های گرم خاطره انگیز 
می کند. در دل این ســرزمین چشمه آب های 
شــیرینی وجود دارد که از دل کوه ســرازیر 
می شوند و حوضچه های آبی را ایجاد می کنند که 
هم در فصل زمستان خنکای دل نشینی دارند و 
هم در فصل تابستان در دل گرما و هوای شرجی 
جنوب برای آب تنی بســیار مناسب هستند؛ 
حتی در این سرزمین جزایر ناشناخته و زیبایی 

هم وجود دارد.

می کند. هنگامی که وارد این منطقه می شوی، دیدن چنین تنگه پرآبی آن هم در دل این سرزمین 
بسیار حیرت آور خواهد بود. در سفر به این تنگه آبی باید حتماً راهنمای محلی همراه داشته باشید. در 
این تنگه عالوه بر لذت آب تنی، اگر کمی به دیواره های صخره ای آن دقت کنیم آثاری از آب بندهای 
باستانی و حفره هایی جهت انتقال آب را در دل دیواره های بلند آن خواهیم دید که برای تاریخ گذاری 
و نوع معماری آن نیاز به بررسی های باستان شناسی است و همین پدیده اشاره به باستانی بودن این 
منطقه دارد. علت نام گذاری این تنگه به نام »بی انتها« از این روست که طول آن بسیار زیاد است و 
بدون تجهیزات و تیمی کاماًل فنی نمی توان تا انتهای آن رفت. خود مردم محلی به آن تنگه »بُنو« 
می گویند. گردشگران می توانند با حداقل تجهیزات و روحیه ای باال تا اواسط تنگه بروند و عالوه بر 

دیدن مناظر خاص طبیعی از لذت آب تنی نیز بهره مند شوند.
چشمه آبگرم ِگَنوی

این چشمه آبگرم در منطقه دیر و در کوه های مجاور روستاهای»سورو« و»گنوی« واقع است و از هر 
دو روستا به آبگرم راه دارد. راه سورو، ماشین رو و راهی که از گنوی به آبگرم منتهی می شود مال رو 
است. روی این چشمه آبگرم هیچ گونه تأسیســاتی وجود ندارد و در منطقه بکری واقع شده است. 
برای دسترسی به این چشمه آبگرم باید اتومبیل را جایی در روستای سورو پارک و حدود یک ساعت 
پیاده روی کنید؛ اما هنگامی که خسته به محل چشمه و آبشارهای آن می رسید، لذت آب تنی در آن 
را دوچندان می کند. می توان با خیال راحت در حوضچه ها و حتی آبشارهای آبگرم دمی را آسوده 
از مشغله های زندگی روزمره سپری و آرامشی وصف ناپذیر را در دل طبیعت بکر تجربه کرد.استان 
زیبای بوشهر عالوه بر سواحل زیبای خلیج نیلگون همیشه فارس، جاذبه های حیرت آور بسیاری 
نیز دارد که متأسفانه بیشتر آن ها مغفول مانده و نیاز به سرمایه گذاری دارند. استان بوشهر عالوه بر 
صنعت و اقتصاد، پتانسیل  بسیار باالیی نیز درزمینه گردشگری دارد که می تواند هم گردشگر داخلی 
و هم گردشگر خارجی را جذب کند؛ اما ابتدا باید تمامی این پتانسیل های کمتر شناخته شده معرفی 
و روی آن ها سرمایه گذاری شود تا تسهیالت رفاهی فراهم و دسترسی به آن ها برای گردشگران آسان 
شود؛ با این حال همچنان استان بوشهر بهشتی اســت برای ماجراجویان تا لذت دیدن مناطقی را 

تجربه کنند که کمتر کسی از وجود آن ها باخبر است.
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 کال جنی؛ مقصدی مخوف!
سمیرا یزدانی
کارشناس گردشگری

این دره عمیق گاهی شــکل U به خود می گیرد و در جایی 
دیگر مانند V به نظر می رسد. باالی ســرت را که نگاه کنی 
تنها ذره ای از آسمان را در فاصله دو دیواره بلند می بینی و در 
جاهایی به دلیل نزدیک شدن دو دیواره به یکدیگر از این تصویر 
هم خبری نیست؛ تو می مانی محصور در دل دیواری سنگی.

 اینجا با همه جای بیابان هــای اطرافش فرق می کند. اینجا 
آب، عنصــری نایاب نیســت و در جای جای آن مشــاهده 
می شود. آبشــارهای کوچکی در اینجا هستند که محلی ها 
به آن ها ُشلَن می گویند. حوضچه هایی هم تشکیل شده که 
تا پنج متر عمق دارند و جای خوبی بــرای تن به آب زدن و 
خنک شــدن در گرمای این سرزمین اســت. در این محل 
فرسایش آب به اوج خود رسیده و نقوش و برجستگی های 
عجیبی را در کف رودخانــه ایجاد کرده اســت. بعد از این 
منطقه دیگر دره خشــک و بی آب و علف می شــود. آب به 
داخل قنات هدایت شده و دره بی نصیب از آب. کمی دیگر 
 که به مسیر خود ادامه دهید حفره هایی توجه شما را به خود

 جلب خواهد کرد.
شاید در نگاه اول احساس کنید که این ها نیز حاصل فرسایش 
طبیعت باشد، اما با کمی کنکاش درمی یابید که این ها ساخته 
دست بشر اســت. در ارتفاع دو متری از سطح زمین ورودی 
چاهی قرار دارد که با کمک یک همراه می توان به درون آن 
رفت؛ سپس از این چاه که حدود ۷-8 متر ارتفاع دارد، به وسیله 
جای دســت ها و حفره های بدنه آن باال بروید. پس از آن به 
تاالری برمی خورید که در دو طرف این تاالر دو داالن قرار دارد 
و هر کدام شامل چندین اتاق است. همه این ها به وسیله بشر و 
در دل دیواره این دره عجیب پدید آمده است. هنوز می توان رد 
تیشه معماران آن را بر در و دیوار اتاقک ها مشاهده کرد. طبق 

رمز و رازهای طبیعت همیشــه بشر را به سوی 
خود کشانده است. برخی دل به دریا می زنند و به 
قلب رمز و رازها می روند و برخی دیگر به احتیاط 
روی می آورند و منتظر کشف واقعیت می شوند. 
کشف واقعیت ها، انگیزه راهی شدن در جاده ها 
را با خود به همراه می آورد. با کوله همراه شوید 
که راهی منطقۀ کال جنی در شهر طبس هستیم.
کال جنی یا دره جن ها دره ای است که در استان 
خراسان جنوبی و در شــمال شهر طبس و در 
اطراف روســتای ازمیغان و در امتداد خروجی 
قناتی که در نزدیکی آن قرار دارد واقع شــده 
است، سرزمینی اسرارآمیز، یک دره خاموش، 
خنک و خوش آب و هوا در دل پهنه ای ســوزان و تب دار که آثار حیات در آن دســت کم به دوران امپراتوری ساسانی 
بازمی گردد، دره ای زیبا و حیرت انگیز که بومیان قدیمی آن را دره جن ها نامیده اند و آن را خوف انگیز و محل زندگی ارواح 

و جن ها می دانستند.
وجه تسمیۀ این منطقه چنین است که کال جنی از دو بخش کال + جنی تشکیل شده است. کال اصطالحی است که به دره 
یا مسیر ایجاد شده به وسیله سیالب ها و جریان آب اطالق می شود و به این دلیل که ساکنان روستاها این محل را ترسناک 

و محل حضور جن ها می دانسته اند، بخش دوم نام را به آن اضافه کرده اند.

 اگر سرتان برای غرق شدن در دنیای پررمزوراز 
درد می کند با پیشنهاد کوله همراه شوید
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نظر کارشناس سازمان میراث فرهنگی تاریخ بنای این مکان به دوره 
ساسانیان برمی گردد و به نظر می رسد محل چله نشینی یکتاپرستان 

بوده است.
ساختار کال جنی

کال جنی شامل یک کال اصلی و کال های فرعی است. کال اصلی 
از نخلستان آغاز شده و به روستای ازمیغان می رسد. آب جریان یافته در 
کال اصلی که سر راهش گیاهان سبز را به جرعه ای آب مهمان می کند از 
چشمه ازمیغان آغاز می شود. این آب در ادامه مسیرش وارد کانالی که به 
قنات می رسد شده و کال را ترک می کند. شگفتی های بی نظیر و وجود 
گبرها از همین مکان آغاز می شود. در روستای ازمیغان دو ترکیب جالب 
درخت خرما و شالیزار به طور هم زمان قابل مشاهده است. نخلستانی که 

خودبه خود در دل این بیابان روییده، بسیار چشم نواز است.
دیدنی های کال جنی

وجود تونل ها و خانه هایی به نام خانه گبرها در دل دیواره ها که 
برای سکنی زرتشتیان زمان خود ساخته شده است از دیگر جذابیت های 
این دره است. ساخت این تونل ها و حفره ها احتماالً به زمان ساسانیان 
بازمی گردد. این حفره ها و تونل ها در دامنــه جداره های این دره قرار 
گرفته اند. مسیر دسترسی به این حفره ها بسیار دشوار است. در مسیر 
این حفره ها تونل هایی دیده می شد که احتماالً راه های ارتباطی آن ها 

با هم بوده است.
راه دسترسی

از جاده  اصفهان-طبس و بعد از طی کردن شهرهای نائین و خور 
به شهر طبس خواهید رسید. روستای ازمیغان در ۴8 کیلومتری شمال 
شرقی شهر طبس واقع شده است. پس از جداشدن از جاده آسفالت و 
قبل از روستای ازمیغان و طی حدود پنج کیلومتر جاده خاکی به محل 
دره ای می رسیم. از دو مســیر می توان وارد این دره شد: یکی، انتهای 
جاده خاکی که به واقع ابتدای این دره و متصل به کوه است و دیگری، 
میانه های این جاده خاکی که می توان از طریق یک شکاف ایجادشده 

به وسیله فرسایش به درون دره راه یافت. ما راه ابتدایی 
را توصیه می کنیم. در این محل که متصل به کوه است 
چشــمه آبی روان وجود دارد که یک منطقه سرسبز 
را ایجاد کرده اســت. درختان درهم تنیده نخل که 
به صورت خودرو روییده اند و نیزار را می توان در اینجا 

مشاهده کرد.
پیشنهادهای کوله

۱.در سفر به استان خراسان جنوبی، بازدید از 
این اثر را در برنامۀ خود بگنجانید.

۲.یک دســت لباس اضافه را فراموش نکنید که اگر 
هوس آب تنی به ســرتان زد بدون دغدغه این کار را 
انجام دهید. کفش مناسب کوهنوردی و دره نوردی 

همراه داشته باشید.
3.در سفرتان به کال جنی مراقب این اثر منحصربه فرد 
باشید و با آسیب ها خاطر این پدیده و مردمان آن را 

مکدر نکنید.
۴.سفر به این منطقه را به تنهایی انجام ندهید و آن را با 
حضور یک راهنما تجربه کنید. دره دارای دیواره های 
بلند و پرشــیب است که وارد شــدن به آن می تواند 
خطراتی به همراه داشته باشد. دستیابی به کف دره 
نیازمند آشــنایی با منطقه اســت که هرگز نباید به  
تنهایی در این کال قدم بزنید؛ حتی اگــر به ارواح و 
جن هم اعتقادی ندارید؛ چرا که امکان گم شــدن در 

آن وجود دارد.
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جایگاه خالی ظرفیت تحمل 
در گردشگری ایران

فهیمه عبدی نیان
کارشناس ارشد گردشگری

با شروع اسفند ماه و پدیدار شدن شکوفه ها و حال و هوای نوروزی در سرتاسر کشور، بسیاری از مردم به فکر رفتن 
به مسافرت و گذراندن اوقات خوش در کنار خانواده خود هستند؛ به صورتی که چند هفته مانده به تعطیالت نوروزی 
می توان شاهد فروش بسته های سفر توسط آژانس های مسافرتی و تشکیل ستاد سفرهای نوروزی باشیم؛ اما متأسفانه 
کسی به اثرات ایجاد شده به این حجم مسافر در مدتی کوتاه آن هم در مسیرهای معینی در کشور به ویژه مشهد، شمال، 
اصفهان و شیراز توجهی نمی کند و در نتیجه بازهم شاهد خسارت های جبران ناپذیری در سایت های طبیعی و تاریخی 
کشور هستیم. این در حالی است که شاهد شعارهای توسعۀ پایدار هستیم؛ اما اولین گام آن یعنی ظرفیت تحمل را 

فراموش کرده ایم.
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ظرفیت تحمــل نامی آشــنا اما فراموش شــده در 
گردشگری ایران به چه مفهومی است؟ ظرفیت تحمل 
یک منطقه گردشگری تعداد گردشگرانی است که آن 
منطقه می توانند در یک ظرف زمانی معین بپذیرند 
که البته این ظرفیت باید در هر منطقه ارزیابی شود 
و برای دســتیابی به این هدف اول باید ویژگی های 
فرهنگی، طبیعی و اجتماعی مناطق مورد بررسی قرار 
بگیرد و معیارهایی مشخص و بر اساس آن ظرفیت 
پذیرش معلوم شود؛ سپس مدیران و مسئوالن باید از 
نظر قانونی بتوانند محدودیت هایی را در صورت لزوم 

ایجاد کنند.

چرا باید به ظرفیت تحمل توجه کرد؟
حجم انبوه مســافران در یک منطقــه بدون درنظر 
گرفتن ظرفیت تحمــل آن می تواند محیط طبیعی 
را تحت تأثیر قرار دهد و عواقب بســیاری در زمینه 
تخریب محیط زیســت از جمله فرســایش خاک و 
انواع آلودگی ایجاد کند. می توان این نوع آلودگی ها 
را در مناطق ساحلی کشور مشــاهده کرد. این نوع 
بی توجهی باعث از بین رفتن اکوسیســتم مناطق 
طبیعی می شود که از جمله این تخریب ها می توان به 
دگرگونی دنیای حیوانات، مهاجرت حیوانات به دلیل 
رفت وآمد زیاد گردشــگران، تخریب پوشش گیاهی 
و... اشاره کرد. از طرف دیگر تعداد زیاد گردشگران در 

مناطق تاریخی باعث از بین رفتن و فرسایش اماکن 
باســتانی  و رفته رفته باعث نارضایتی جامعه محلی 
و گردشگران می شود و در آخر آنچه به دست می آید 

مقابله گردشگری و توسعۀ پایدار است.

چطور می توان به این مفهوم کمک کرد؟
شــاید مهم ترین و اولیــن راهکار، آگاهــی دادن به 
گردشگران ورودی هر منطقه باشد و حساس کردن 
آنان به تأثیری که می توانند بر محیط داشته باشند. 
ایــن کار می تواند توســط رســانه ها، آژانس های 
مســافرتی و تهیــه بروشــورهایی در ایــن زمینه 
انجام شــود؛ همچنیــن معرفی مکان هــای کمتر 
شناخته شده به گردشگران برای کمترشدن حجم 
مســافران در مناطق پربازدید، توجه مســئوالن به 
زیرساخت های گردشــگری و... می تواند به عنوان 
راهکار کمک کند. و در آخر بایــد به این نکته توجه 
داشت که درست اســت بهترین فصل سفر به ایران 
بهار اســت؛ اما با توجه به حجم باالی گردشــگر در 
این زمان و عــدم مدیریت و عــدم توجه به ظرفیت 
تحمل مناطق پربازدید، نداشــتن زیرساخت های 
مناســب، کم بــودن هتل ها و ســایر امکانــات در 
این مناطق نه تنهــا نمی توان گردشــگر خارجی را 
 جذب کرد، بلکه نمی توان رضایت گردشگر داخلی

 را هم به دست آورد.
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 آشنایی با رازهای تاریخی
 هفت سین نوروزی

عاطفه باغبانی
کارشناس ارشد گردشگری

آیین ها و برگزاری  آن ها برخاسته از باورها، فرهنگ، تاریخ، مکتب، شیوه  زندگی، شرایط جغرافیایی، اسطوره ها و نیز نشان 
از خواست و آرزوهای خفته مردم هر سرزمین  است. باید فلســفه زیبای آیین های خود را بدانیم؛ چراکه همین آیین ها به 

جامعه سربلندی و به مردم سرزندگی می دهند.
هفت سین نوروز یک سنت کهن پارسی است. این سنت از زمان باستان تا امروز همچنان جایگاه ویژه خود را نزد پارسیان 

حفظ کرده است. این سنت کهن دارای معانی ویژه و نیز نشانی از رمز و رازهای هوشمندانه زندگی نیاکان ماست.
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چرا »هفت«؟
عدد هفت در زبان باستانی به نام » امرداد«  است. »امرداد« 
معنای جاودانگی و بی مرگــی دارد و از آنجایی که این عدد معنای 
زیبای زندگی و جاودانگی را می داده، هفت واژه را به نشانۀ آن گزینه 
کرده و بر خوان نوروزی می چینند. در گذشته عدد هفت  خوش  یمن ، 
مبارک  و حتي  مقدس  تلقي  می شده است. به روایتی »هفت«، نشانه 
هفت دانه گیاهی است که می توان با آن سبزه نوروز را تهیه کرد: جو، 
ماش، عدس، ارزن، لوبیا، نخود و گندم. زمان پارسیاِن کهن، مردم از 
هر هفت دانه، سبزه می پروراندند و ظروف آن را بر سردر خانه های 
خود می گذاشتند و هر کدام بیشتر و بهتر سبز می شد، نشانه پرثمری 
آن محصول برای کاشت در آن سال بود. در ایران باستان رسم بر این 
بود که ۲5 روز قبل از نوروز در کاخ پادشاهان دوازده ستون از خشت 
خام برپا می ساختند و بر هرکدام یک نوع از هفت غله را می کاشتند و 
معتقد بودند اگر سبزه ها خوب بروید سال پر برکتی است. دانه هایی 
که امروزه کشت می شود بیشتر گندم و عدس است. هفت در میان 
اعداد از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار اســت. هفت برای ایران و 
ایرانیان باستان مقدس بود و از آن برای مفاهیم مثبت، خوش یمنی 
و فال نیک استفاده می شــد؛ مانند هفت رنگ رنگین کمان، دوران 
کودکی هفت سال است، هفت خان رستم در شاهنامه، هفت آسمان، 
هفت اقلیم، هفت روز هفته، هفت فرشته، هفت شهر عشق در عرفان، 

هفت پیکر و... .
چرا »سین«؟

هفت سین در مراسم نوروزی به روایت های گوناگون به وجود 
آمده است. گروهی از پژوهشگران بر این باورند که در جشن نوروز، 
میوه ها، شیرینی ها و خوراکی ها را در هفت عدد از سینی ها می چیدند 
و بر سفره نوروزی می گذاشتند و آن را هفت سینی می گفتند که بعدها 
در طول زمان به هفت سین تبدیل شــده است. بنا به روایتی هفت 
»سین« نخستین بار هفت »شین« بود. گزینه های هفت »شین«، 
از شهد )شیره درختان(، شیر، شراب، شکر، شمع، شمشاد و شابه 
)میوه به خصوص سیب( بود؛ اما بعد از حضور اسالم به علت ممنوعیت 
مصرف شراب این هفت »شین« تبدیل به هفت »سین« شد. بنا به 
روایتی دیگر»سین«، واژه اول نام هفت فرشته باستانی پارسی است. 
همه آنان دارای ویژگی های خاص و نیکو بودند. گروهی دیگر بر این 
گمانند که ابتدا هفت چین یعنی هفت نوع چیدنی از درخت بوده که 
بعدها به هفت سین تغییر یافته است؛ اما قرن هاست  که  در سفره  عید 
هر ایرانی،  هفت  گونه  خوردنی  و سبزه  که  حرف  نخست  آن  »سین« 

است ، چیده  می شود.
نمادهای باستانی هفت سین

سیر: نماد اهورا مزداست.
سبزی یا سبزه: فرشته اردیبهشت و نماد آب های پاک و بی کران 

است.
سیب: فرشته زن، نماد باروری و پرستاری است.

سنجد: فرشته خورداد،  نماد دلبستگی است.
سرکه: فرشته امرداد، نماد جاودانگی است.
سمنو: فرشته شهریور،  نماد خواربار است.

سماک یا سماغ: فرشته بهمن، نماد باران است.
 اجزای سفره هفت سین عبارتند از:

قرآن کریم
ایرانیان به هنگام چیدن سفره هفت سین اولین و مهم ترین 
موردی را که بر سفره قرار می دهند، قرآن کریم است. ایرانیان مسلمان 

به نشانه توکل به خداوند متعال قرآن را در بهترین جای سفره قرار 
می دهند و پس از آن اجزای دیگر را می چینند.

سبزه
شاید زیباترین ویژگی سفره هفت سین را می توان به وجود 
سبزه آن دانست؛ به این دلیل که سبزه با رنگ و طراوت خود دل ها 
را شادمان می سازد و با نگریستن به آن طلوع سال جدید را زیباتر 

می کند.
سیب

سیب، نمادی از تندرستی و زیبایی است. در هفت سین پارسی 
انار به نشانه باروری و عشق یا سیب سرخ درون ظرف آب پاک و زالل 

رها می شود تا عشق و باروری همچنان پاینده بماند.
سمنو

سمنو که از جوانه های تازه رسیده گندم تهیه می شود، نماد 
فراوانی خوراک و غذاهای خوب و پر نیروست و نیز نمادی برای زایش 

گیاهی و بارورشدن گیاهان است.
سنجد

سنجد که عطر برگ و شکوفه های آن محرک عشق و مهر است 
و از مقدمات اصلی زایندگی به شمار می آید، باید بر سر خوان نوروزی 
نمایان باشد. وجود سنجد در سفره نوروزی انگیزه زایش کیهانی است.

سیر
نماد میکروب زدایی و پاکیزگی محیط زیست و سالمت بدن و 
نیز زدودن چشم زخم است که باید حتماً بر سر سفره نهاده شود. به 
اعتقاد زرتشتیان بوی سیر دیوان را می گریزاند. زرتشتیان سیر را با 

تکه های نان بر سر سفره نیایش می گذارند.
سرکه

همانند ســیر نمایانگر پاکــی محیــط، زدودن آلودگی و 
باطل کردن سحر و جادوست.

سماق
سماق نماد عشق، مهر و پیوند دل هاســت که بر سر سفره 

هفت سین نهاده می شود.
سایر وسایل سفره عیدانه

سکه: سکه، ســین مدرن سفره هفت ســین است و جزو 
هفت سین به حساب نمی آید؛ بعد ها به ســفره اضافه شده است تا 

نمادی برای افزایش دارایی باشد.
آینه: آینه نماد روشنایی است و حتماً باید باالی سفره جای گیرد.

شمع: مظهر فروغ و روشنایی است.
ماهی قرمز: سمبل عید کشور چین و چینی هاست که به خوان 
هفت سین نوروزی ایرانی ها وارد شده است؛ غافل از اینکه در عید، 
چینی ها ماهی قرمز را رها می کنند تــا زندگی جریان یابد؛ ولی ما 
ماهی قرمز را اسیر تنگ بلورین کرده و تا رسیدن مرگ آن ها نگه داری 

می کنیم.
لحظه  تحویل سال به دنبالش بهار می آید و نشانه هایش را مي آورد. بهار 
با جشنواره رنگ های شاد، گل ها و سبزی فراگیرش که در طبیعت و 
در دامن دشت ها به  پا می شــود، به اندام عریان درختان، جامه سبز 
می پوشاند. هر برگ و شکوفه ای که جوانه می زند شمعی است که به 

افتخارجشن تولد طبیعت روشن می شود.

 www.shabestan.ir
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 گردشگری در سالی 
که گذشت...

در جهانی که گســترش خدمات به  عنوان عنصری راهگشا و کلیدی 
در ایجاد جهش اقتصادی نقش ایفا می کند، چاه هــای نفت آرام آرام 
جای خود را به مؤلفه هایی بسیار کم هزینه تر، ملموس تر و در عین حال 
سودآورتر و پایدارتر همچون گردشگری می دهند. آنچه بیش از پیش 
اهمیت گردشگری را برای کشورما نمایان می سازد، ویژگی های منحصر 
به فرد تاریخی ،فرهنگی، طبیعی و پتانســیل بــاالی ایران در جذب 
گردشگر است که بر کسی پوشیده نیست. با این حال باید قبول کرد که ما نتوانسته ایم از 
جایگاهی که داریم استفاده بهینه بکنیم؛ ولی در سال های اخیر رشد مناسبی داشته ایم. 
 در این متن باهم به بررســی مهم ترین اتفاق های گردشگری کشور در سالی

 که گذشت می پردازیم.

امید چپریان
کارشناس گردشگری
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تبریز؛ پایتخت گردشــگری کشورهای 
اسالمی در سال ۲۰1۸

شهر تبریز از سوی سازمان کنفرانس اسالمی به عنوان 
پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی در سال ۲۰۱8 
انتخاب شد. این سازمان از سال ۲۰۱5 با انتخاب شهرهای 
قدس، قونیه، مدینه و ســپس تبریز در حقیقت در پی 
ترویج گردشگری اســالمی است و این فرصت مناسبی 
برای تبریز است تا با اســتفاده از تجارب شهرهای قبلی 
میزبان شایسته ای برای گردشگران باشد. باتوجه به اینکه 
آذربایجان شرقی جزء پنج استان اول کشور در میزبانی از 
گردشگران خارجی است، رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
این انتخاب را یک فرصت طالیی برای تحقق بسیاری از 
اهداف کالن در گردشگری می داند و از تبریز ۲۰۱8 به 
عنوان پیشانی گردشگری ایران در سال جاری میالدی و 

در واقع ایرانشهر گردشگری اسالمی یاد می کند.

شهر بادگیرها جهانی شد
در چهل  ویکمین اجــالس کمیته میراث جهانی 
یونسکو که تیر ماه امسال در شهر کراکوف لهستان برگزار 
شد، شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در 
فهرست میراث جهانی جای گرفت تا شمار میراث جهانی 

یونسکو در ایران به ۲۲ اثر برسد.
در سایت رسمی یونسکو عنوان شده است که این شهر، به 
خوبی استفاده از منابع محدود برای بقا در قلب کویر را نشان 
می دهد. سیستم قناتی، مساجد، حمام ها، بازارها، خانه های 
سنتی، معابد زرتشتیان، باغ های قدیمی و بافت سنتی این 
شهر نمایانگر تنها واقعیت کویر یعنی غلبه بر منابع محدود 
اســت. مصرف کمترین انرژی در تولید بناهای خشتی، 
استفاده از مصالح بومی و هماهنگی کامل با اقلیم سخت و 
خشن کویری از ویژگی های بارز معماری شهر تاریخی یزد 

به شمار می رود.
همدان؛ پایتخت گردشگری آسیا

در خــرداد مــاه امســال اجــالس وزرای 
گردشگری کشــورهای آســیایی در کشــور کامبوج 
برگزار شــد کــه طــی آن شــهر همــدان به عنوان 
پایتخت گردشــگری آســیا در ســال ۲۰۱8 انتخاب 
 شــد. بدون شــک این انتخاب برای همــدان فرصتی 
بی نظیر است تا در عرصه پرهیاهوی گردشگری در سطح 
بین المللی خودی نشان داده و با ارائه  داشته هایش در بازار 
بین المللی گردشگری مطرح شود؛ چرا که این استان در 
سال ۲۰۱8 میزبان وزرای گردشگری 3۴ کشور آسیایی 
و بیش از 5۰۰ عضو وابسته به سازمان جهانی گردشگری 
خواهد بود. با توجه به اینکه همــدان قباًل موفق به ثبت 

شهر اللجین به عنوان شهر جهانی سفال شده است، این 
فرصت می تواند نقطه عطفی در معرفی بهتر ظرفیت های 
گردشــگری همدان در عرصه جهانی و ارتقای صنعت 
گردشگری این استان باشــد؛ همچنین حضور پررنگ 
امسال همدان در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران و 
اختصاص یافتن یک سالن ویژه با عنوان گردشگری کودک 
و خانواده با بخش های متنوع نشان داد که همدان دست به 

کار شده و به دنبال برندسازی است.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
تهران

در نمایشگاه گردشــگری امسال که از ســوم تا ششم 
بهمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
برگزار شد، بیش از پانصد شــرکت داخلی و خارجی و 
نمایندگان ۲۱ کشــور فعال حوزه گردشــگری حضور 
داشتند. نمایشــگاه امســال هدفمندتر و در عین حال 
جذاب تر از ســال های گذشته برگزار شــد. همان طور 
که اشــاره شد امســال یک ســالن ویژه به گردشگری 
کــودک اختصاص یافــت و باتوجه به ســوابق همدان 
 در حوزۀ کودک و نوجوان، این شــهر به عنوان پایلوت 
برگزارکننده این سالن انتخاب شد تا امسال شاهد تنوع 
سنی بیشتری از بازدیدکنندگان باشیم. غرفه های میراث 
فرهنگی استان ها با نهایت ذوق و فرهنگ خاص هر منطقه 
تلفیق شده بود و خوشبختانه بیشترین صحنه ای که به 
چشــم می خورد، رقص محلی و پایکوبی اقوام مختلف 
بود. یکی دیگر از نکات قابل توجه امسال حضور پررنگ 
اقامتگاه های بوم گردی بود که تعداد آن ها هرساله روبه 
افزایش است. بد نیست بدانیم در سال 9۴ فقط بیست 
اقامتگاه بوم گردی در ایران فعــال بوده، در حالی که این 
تعداد امســال به بیش از 6۰۰ واحد رســیده و این رشد 
چشمگیری است. ولی نکته منفی، توزیع نامناسب این 
واحدهای اقامتی است؛ به طوری که اصفهان با ۲۰8 واحد 
بوم گردی پرتراکم ترین استان از این نظر به شمار می آید؛ 
ولی در برخی از اســتان ها از جمله لرستان که طبیعت 
بکرشان نیاز به بوم گردی را در مقایسه با سازه هایی شبیه 
هتل، شدت بخشیده، تنها یک واحد رسمی بوم گردی 
وجود دارد )منبع آمار اقامتگاه های بوم گردی: ایســنا( 
.آذربایجان شــرقی، البرز، تهران و قم هم اســتان هایی 
هستند که هنوز هیچ اقامتگاه بوم گردی رسمی ندارند و این 
درحالی است که این استان ها روستاها و مناطق طبیعی 
ناشــناختۀ زیادی دارند که نه تنها در مسیر گردشگران 
داخلی قرار دارد، بلکه جزو مقاصد گردشگران خارجی 

است.
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لســت ســکند و علی بابا؛ برترین های حوزه 
گردشگری ایران در سال 96

در جشنواره وب و موبایل امسال به انتخاب داوران، لست سکند 
به عنوان برترین وب ســایت گروه گردشگری انتخاب شد. این 
سایت در سال 89 با هدف ارائه خدمات متفاوت و باکیفیت به 
مشتریان تأسیس شد وسیاست اصلی آن، ارائه اطالعات کامل 
و صحیح و بــدون جهت گیری و جانب داری و بدون واســطه 
است. از ویژگی های بارز لســت سکند اشتراک گذاری تجارب 
مسافران است که با استقبال کاربران نیز مواجه شده است. در 
بخش هتلداری و رزرواسیون بلیت نیزعلی بابا به عنوان برترین 
وب سایت انتخاب شــد. از ویژگی های جالب این سایت امکان 
استرداد آنالین بلیت است تا در هر لحظه از شبانه روز اگر دچار 
مشکلی شدید و از ســفر بازماندید، بتوانید بلیت تان را کنسل 
کرده و با کم کردن هزینه  جریمه  کنسلی، مبلغ باقیمانده را در 

حساب تان داشته باشید.
افزایش عوارض خروج از کشور

خبر افزایش سه برابری و پلکانی عوارض خروج از کشور 
در الیحه بودجه  9۷ که از دولت به مجلس رفت در ماه های اخیر 
بازتاب های منفی زیادی بین مردم و فعالین گردشگری داشت. 
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان متأسفانه این الیحه کوچک ترین 
پشتوانه کارشناسی ندارد و به جای اینکه دولت درپی آن باشد 
که تراز گردشگری را با ورود گردشگر به کشور مثبت کند، جلوی 
خروج مسافر را می گیرد. مسلماً چنین اقدامی کاهش چشمگیر 
سفرهای خارجی را در پی خواهد داشت و بخش خصوصی فعال 
در این حوزه همچون آژانس داران و راهنمایان گردشگری متضرر 
می شوند؛ همچنین احتمال بیکارشدن بسیاری از متخصصین در 
حوزه گردشگری با تصویب این الیحه وجود  دارد. این درحالی 
است که در بسیاری از کشورها بودجه و بسته های تشویقی برای 
سفر مردم در نظر گرفته می شود. رئیس سازمان میراث فرهنگی 
نیز در مخالفت با این طرح بیان کرد: هر تصمیمی باید متناسب 
با وضعیت اقتصادی مردم باشد. ای کاش تصمیم گیراِن افزایش 
عوارض خروج از کشــور، نظرات کارشناســی سازمان میراث 
فرهنگی، فعاالن و متولیان گردشگری را جویا می شدند. دولت 
برای پایین نگه داشتن نرخ ارز هزینه هنگفتی می کند و شاید 
سیاست افزایش نرخ عوارض خروج از کشور به این دلیل باشد 
که کسری بودجه به وجود آمده را جبران کند؛ اما باید در نظر 
داشت که بیشترین فشار اقتصادی این رویکرد بر طبقه متوسط 
جامعه وارد می شود. الزم به ذکر است که نرخ پیشنهادی سازمان 
میراث فرهنگی در هیئت دولت 85 هزار تومان بود که با پرداخت 
۴۰ هزار تومان آن به این سازمان موافقت شده بود؛ ولی رئیس 
سازمان میراث ادعا دارد؛ نرخ در الیحه بودجه ۲۲۰ هزار تومان 
تعیین شد، در حالی که آن ۴۰ هزار تومان را تغییر ندادند. به نظر 
می رسد رشد تصاعدی این الیحه حذف خواهد شد و فقط یک 
عدد ثابت برای عوارض خروج در نظر گرفته خواهد شد. حال 
باید منتظر نظر و تصمیم نمایندگان مجلس در برخورد با این 

الیحه باشیم. 30
* اسفند 96 و فروردین 97/ شماره هفدهم *



برج های کبوتر

فصل سوم

Sepahan 
tourism 

magazine

 

 Pigeon Tower

با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان

کبوترخانه؛ 
اعجاز معماری ایرانی

 گردشگری سالمندان
 سخت؛ اما شدنی



32
* اسفند 96 و فروردین 97/ شماره هفدهم *

 کبوترخانه؛ 
اعجاز معامری ایرانی

 تنها در حوالی اصفهان بیش از سه هزار برج زیبای کبوتر وجود 
داشته است و استان یزد نیز در شهرستان میبد یکی از زیباترین 

کبوترخانه ها را در خود جای داده است.
طراحی و عملکرد کبوترخانه ها بســیار جالب و عالمانه بوده، 
به گونه ای که در جذب کبوتران و خلق زیستگاهی امن برای 
کبوتر، حیرت برانگیز بوده است. کبوترخانه ها مانند دژ نظامی 
در برابر همه دشــمنان کبوتر که کم هم نیســتند، مقاوم و 

نفوذ ناپذیر بوده اند.
ساختار معماری کبوترخانه به گونه ای بوده که نه تنها در برابر 
پرندگان شکارچی مانند قوش، جغد و کالغ فکر و اندیشه شده، 
بلکه هرگز پرندگان مهاجم را نیز درون برج ها راهی نبوده است؛ 
زیرا نحوه ســاخت این کبوترخانه به گونه ای بوده که امنیت 
همراه با آرامش و آســایش کبوتران را تأمین می کرده است.  
فضای داخلی کبوترخانه ها گاه محل اجتماع بیش از ۲5 هزار 

کبوتر بوده است.
دقت در اجرای این برج های کبوتر بــه حدی بوده که درصد 
اشتباه ورود پرندگان مزاحم را به صفر می رسانده است؛ زیرا 
اگر حتی یک مورد پرنده یا حیوان مهاجم درون این کبوترخانه 
راه می یافت، هرگز هیچ کبوتری احســاس امنیت نمی کرد 
و کبوترخانه خالی از حضور کبوتران می شــد.فضای داخلی 
کبوترخانه آن چنان امن و مفرح بــود که گاهی محل تجمع 

حدود ۲5 هزار کبوتر می شد.
آشیانه ها از مصالح کاه گل ساخته شده که در تابستان بسیار 
خنک و به گونه ای بوده کــه باد در فضای آن جــاری بوده و 
برعکس در زمســتان گرم و از وزش بادهای ســرد محلی در 

امان بوده است.
همه این تمهیدها منجر به خلق این شــاهکارهای معماری 

یعنی کبوترخانه های ایرانی شده است.
قطر سوراخ های ورودی کبوتران به داخل برج ها به اندازه ای 
ساخته شده است که تنها کبوتران می توانستند وارد آن شوند 

و پرندگان مهاجم قادر به ورود به داخل آن نبودند.
عملکرد اقتصادی کبوترخانه ها در گذشته بر کسی پوشیده 
نیست؛ زیرا این مکان ها زمانی کارخانه ساخت مرغوب ترین 

کود جهان شناخته می شدند.
معمــاری زیبای کبوترخانه هــای ایرانی همــراه با عملکرد 
اقتصادی آن یعنی کارخانه ساخت مرغوب ترین کود شناخته 

شده در جهان بر کسی پوشیده نیست.
 از علــوم دیگر در ســاخت برج های کبوتــر همچون دانش 
فیزیک با توجه به اصل تشدید به منظور توجه و پرواز هم زمان 
دســته جمعی حدود چهارده هزار تا ۲5 هــزار کبوتر در اثر 
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معماران ایرانی به دلیل نگاه عالمانه به اقلیم و علم زیست شناسی، 
عجایبی حیرت انگیز و ماندگار با عنوان کبوترخانه های ایرانی خلق 
کرده اند که حقیقتاً سزاوار است به آن ها به عنوان آثاری برتر از عجایب 

هفتگانه عالم نگاه کرد.
کبوترخانه های ایرانی مانند بسیاری از مظاهر هنری ایران ناشناخته 
مانده اند و این در حالی است که این برج های زیبای کبوتران به عنوان 
زیرساخت تأسیسات کشاورزی در تمام سرای ایران از کناره های 
شرقی دریاچه ارومیه گرفته تا کویر یزد، میبد و برخی روستاهای نطنز 
و کاشان و از جنوب خراسان و طبس گرفته تا گوشه و کنار شهرها و 

آبادی های این سرزمین حضوری پیوسته داشته اند.
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برخاستن ناگهانی که ارتعاش های بسیار قوی را به دنبال دارد، 
عالمانه بهره برده شده است.

هندســه و ریاضیات به خاطر به حداکثر رساندن سطح در 
حجمی ثابت و بهره گیری از اصول زیباشناختی آن چشمگیر 
است. دانش جانورشناسی و روان شناســی جانوری از دیگر 
علومی اســت که در ایجاد تجهیزات دفاعــی کبوترخانه و 
تمهیدهای مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی برای مبارزه با 

دشمنان کبوتر اعمال می شده است.
معماری داخلی کبوترخانه ها اســتثنایی است؛ عظمت این 
بناها هم به سبب گستردگی و شکوه و هم به سبب تنوع در 
فرم، اعجاب برانگیز است و این بناها مانند سایر آثار معماری 
ایرانی هم از عملکرد وافر و هم از فرم زیبایی پیروی کرده است.

کبوترخانه ها از تجربیات ارزنده کشــاورزی ســنتی یزد و 
اصفهان هســتند. در یزد دو برج کبوترخانه میبد و کسنویه 

باقی مانده است.
برج کبوترخانه میبد در جنوب شرقی باروی قدیم میبد )محل 
کنونی فرمانداری میبد( واقع اســت و بنا از خارج به صورت 
برجی مدور و آراســته به نقش های ویــژه و از داخل دارای 
سه طبقه و مجهز به هزاران النه برای جلب و نگه داری پرندگان 

مهاجر است.
برج کبوترخانه هم به لحاظ حمایت از پرندگان بی پناه و هم به 
جهت استفاده ای که در گذشته از کود آن ها برای کشاورزان 

می کردند، قابل توجه است.
قدمت برج کبوترخانه میبد به دوران قاجار برمی گردد و در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
 این برج به صورت استوانه ای ساخته شــده و دارای تزئینات 
قطاربندی آجری و گچی است که مانع تردد مارها به داخل 
برج می شــود؛ ولی در برج های مکعبی و چندقلو ترفندهای 
دیگری مانند ایجاد قوس به داخل انجام شــده و زمانی که 
کبوتران احســاس خطر می کنند به طورناگهانــی به پرواز 
درمی آیند که این امر موجب ایجاد ارتعاشی داخل برج می شود 
و برای رفع این مشکل، عالوه بر ساختن یک طبقه در میانه 
برج، طاق هایی بین استوانه خارجی و داخلی ایجاد کرده اند تا 
طول برج کاهش یابد و ضمن استحکام سازه از ارتعاشات نیز 

جلوگیری کند.
نوارهای گچی اطراف دیوار، تله مارگیــر، گنبد کنگره ای و 
طاق بندی بــا گچ بری های خاص از دیگــر ویژگی های برج 

کبوترخانه میبد است.

پیش از رواج کودهای شــیمیایی کشاورزان مناطق کویری 
یزد و اصفهان از فضله پرندگان برای افزایش بهره وری خاک 
استفاده می کردند و برای این منظور بناهایی را که کبوترخانه 

نامیده می شد، در اطراف آبادی ها می ساختند.
 متأســفانه عملکرد پرســود این بناهای باارزش که در کار 
کشاورزی بنیادی حیاتی دارد، بر جامعه ما پنهان مانده است.

این بناهای شگفت آور، کارخانه ســاخت مرغوب ترین کود 
شناخته شده جهان هستند.

جهانیان ایرانیان را حساس ترین انسان های جهان معاصر در 
حفظ و حراست از آثار باســتانی خویش می دانند؛ به همین 
دلیل بر ماست که چون گذشــته در حفظ مواریث فرهنگی 
ازجمله اندیشه دلسوزانه برای بازمانده این برج های دل انگیز 
کبوتران که هرکدام یک جاذبه توریســتی است، با یکدلی 
و همکاری ســازمان میراث فرهنگی، ســازمان ایران گردی 
و جهانگردی، ســازمان حفظ محیط زیســت، وزارت جهاد 
کشاورزی، دانشــکده های باستان شناسی و معماری و سایر 
سازمان های مرتبط، در حفظ این آثار اعجازبرانگیز معماری 
که زیرساخت ارتقای صنعت کشــاورزی این مرزوبوم است، 

همت کنیم.
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گردشگری ارتباط بسیار مستقیم و بالفصل با امید به زندگی دارد و از طرفی امید به زندگی با نشاط 
و شور و شوق جامعه دارای ارتباط خطی است.امید به زندگی شاخصی برای سنجش میزان متوسط 
طول عمر زنان، مردان و کل جامعه است. طبق ارزیابی موسسۀ  سنجش سالمت، امید به زندگی در 

ایران، شامل مرد و زن، برابر با 74/6۰ در سال ۲۰15 بوده است.
عوامل مختلفی بر افزایش نرخ امید به زندگی دخالت دارند که از آن جمله می توان به ســطح 
شاخص های بهداشتی، درمانی و اجتماعی، سواد، تحصیالت و دانش علمی، میزان شغل و درآمد، 
محل زندگی و میزان اعتقادات مذهبی اشاره کرد. بهبود هر کدام از مؤلفه های فوق می تواند بر 
افزایش امید به زندگی تأثیر مســتقیم بگذارد؛ هر چند از دید شرکت های بیمه و صندوق های 
وابسته، افزایش فاصله میان سن بازنشســتگی و امید به زندگی کمی ریسک پذیر بوده و قابل 
مالحظه است. از سویی افزایش امید به زندگی، نشان دهنده و باعث نشاط در آن جامعه است. حال 

عکس آن را بررسی می کنیم که آیا نشاط در جامعۀ  سالمندان منجر به بــه صورت 
افزایش امید به زندگی یا همان طول 

عمر خواهد شد یا خیر؟

جامعه ای که توریست پذیر باشد و توریست های ورودی آن بر 
خالف کشور ما دارای نوسان نباشد و همواره مقدار ثابتی باشد، 
دارای نشاط یکسانی است و این حفظ شدگی نشاط در جامعه 

ثابت بودن و صعود فاکتور امید به زندگی را در پی دارد.
دوران سالمندی و بازنشستگی به سبب آزادبودن وقت، دریافت 
حقوق ثابت که از ســوی ارگان مربوطه هر ماه به حساب فرد 
واریز می شود و نیز کم رنگ شــدن دغدغه های جاری زندگی، 
فرصت بســیار خوبی برای مســافرت های این دوران اســت. 
مسافرت و تفریح و درکل گردش هایی که با روحیه، خصوصیات 
خاص سنی و توانایی سالمندان مرتبط باشد می تواند بر یکی 
از گزینه های امید به زندگی، که همان بهبود شــرایط زندگی 
است، تأثیر بگذارد و از آن جایی که همواره جامعۀ  سالمندان و 
بازنشستگان، طیف وسیعی از آحاد مردم را تشکیل می دهند و 
تقریباً این نرخ به صورت ثابت )به گفتۀ عباس رشیدی، مدیرکل 
فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشوری در ایران 
۱۲۲۴۰۰۰ بازنشســته وجود دارد( تکرار می شود، باعث باال 

رفتن امید به زندگی در کل جامعه خواهد شد.
اما همان طور که ذکر شــد، بهبود شــرایط زندگــی یکی از 
فاکتورهای باالرفتن امید به زندگی و یکی از عناوین تأثیرگذار بر 
آن نیز گردشگری مخصوص سالمندان است؛ ولی آیا این شرایط 

برای تمام سالمندان با هر توانایی جسمی و حرکتی مهیاست؟
در ایران گردشگری برای ســالمندان به صورت خاص و مجزا 
تعریف نشده است. به طورمعمول یک بستۀ  گردشگری توسط 
کارشناسان طراحی و تعریف شده و سپس مشتری، مسافر یا 
خواهان خدمت جهت استفاده از آن مراجعه می کند. طراح یا 
مدیر تور، جهت کاهش هزینه هایی که شاید به دلیل درخواست 
خدمات اضافه یا متناسب با سالمند بازنشسته رخ دهد، اقدام 
به طراحی بستۀ انحصاری نمی کند و تنها شاید اندکی راحتی 
وســیلۀ نقلیه، اقامتگاه و وعده های غذایــی را در نظر گرفته و 
متناسب با شرایط موجود تغییر دهد؛ اما نسبت به اصل موضوع 
گردش بی تفاوت خواهد بود. آب درمانی محالت، تورهای زیارتی 
مشهد مقدس و عتبات عالیات و مراسم گالب گیری در کاشان 
و قمصر تنها مقاصدی است که بیشترین مسافر بازنشسته برای 
آن در نظر گرفته می شود؛ ولی آیا تنها مقاصد و مسیرهای فوق 
می تواند جوابی برای روحیات و خصوصیات سالمندان بازنشسته 
باشد؟ این قشر به سبب خستگی روحی ناشی از سی سال کار و 
فعالیت و نیز عدم توانایی تحرکی الزم، همانند قشر و نسل قبل از 
خود، احتیاج به مسیر و مقصدی دارند که بتوانند اندکی آرامش و 
امنیت صوتی و اجتماعی را تجربه کنند. مسیرهایی کوتاه، با ارائه 
سرویس های منظم و به موقع، متناسب با اوضاع فعلی سالمند، 
می تواند روزها یا حتی ماه ها ایشان را بی نیاز از هرگونه بازتوانی 
کند. در این بین هم ســنخی و هم فکری سالمندان از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. شاید بهتر است در میان بازنشستگانی 
که مسیری را می پیمایند از افراد جوان یا جوان تراز خود شرکت 
نکنند یا افرادی هم مسیر شوند که دارای روحیه، توان و خصلت 
جسمی یکسانی باشند؛ مانند کارمندان یک اداره، یک سازمان 
یا یک شرکت. شایسته است جهت وعده های غذایی، اقامۀ  نماز 
و استفاده از سرویس های بهداشــتی یا حتی بازدید از اماکن 
تاریخی و فرهنگی، رعایت زمان و شرایط پرسش و پاسخ ایشان 
در نظر گرفته شــود؛ در این صورت است که می توان به راحتی 
ادعا کرد که مقاصدی برای بازنشستگان سالمند طراحی و اجرا 

شده است.
فراموش نمی کنیم که مسئله رفاه و تأمین اجتماعی به خصوص 
 جهت این قشــر، یکــی از اصول محوری ســنجش توســعۀ 

اقتصادی اجتماعی محسوب می شود.

مسئوالن بخوانند!

گردشگری سالمندان
 سخت؛ اما شدنی
 علی یارمهدی 
کارشناس گردشگری
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گردشگری پایدار به آن معناست که توسعۀ گردشگری با 
استفاده از منابع موجود به گونه ای باشد که ضمن پاسخ 
به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتواند هویت 
فرهنگی، ســالمت محیط زیســت و رفاه مردم محلی را 

تأمین کند.
ویتنام کشوری با 9۲ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص 
ملی بیش از ۲۰۰ میلیون دالر و نرخ رشد اقتصادی 6 تا ۷ 
درصد است که نقطه عطفی روشن برای منطقه آسیای 
جنوب شرقی است. ویتنام کشوری است استوایی که سه 
چهارم زمین های آن را جنگل های اســتوایی و کوه های 
جنگلی و سواحل بکر تشکیل می دهند. جاذبه های تاریخی 
بسیار، سبک معماری، رسوم و ســنن گوناگون همگی 
قسمتی از جاذبه های مورد اســتفاده در بازاریابی توسعۀ 
گردشگری این کشور هستند. ویتنام از کشورهایی است که 
با کشمکش ها و فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده ولی با 
این حال موفق به متحدکردن دو بخش شمالی و جنوبی و 
تشکیل کشور یکپارچه ویتنام شد و پس از آن نیز سعی کرد 
با سازندگی، راه توسعۀ پایدار را پیش بگیرد؛ به طوری که در 
تالش است به کشوری تأثیرگذار در این منطقه تبدیل شود. 
بازیابی منابع و تأمین بودجه برای توریسم، تولیدات توریسم، 
گسترش بازار توریسم، منابع انسانی برای توریسم و مدیریت 
به عنوان عوامل اصلی برای بازسازی ساختار گردشگری این 

کشور استفاده می شود.
گردشگری پایدار در ویتنام سه اصل مهم را شامل می شود:

فعالیت های طبیعت دوســتانه )کاهش مصرف، قابلیت 

استفاده مجدد و بازیافت(؛
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی )مرمت بناهای تاریخی 

و حفظ گونه های گیاهی و حیوانی در معرض انقراض(؛
ایجاد منافــع اقتصادی و اجتماعی بــرای جوامع محلی 
)رعایت حقوق کارکنان این حوزه و حمایت از آنان بعد از 

بازنشستگی(.
به تازگی بازاریابان گردشگری در ویتنام به ارزش فرهنگی 
ویرانی های جنگ کشورشان به عنوان یک جاذبۀ گردشگری 
پی برده و آنجا را در مرکز توجه بازدیدکنندگان خارجی قرار 
داده اند. از زمان تأسیس سازمان ملی گردشگری ویتنام، 
گردشــگری جنگ به طورجدی و عملی بخشی از برنامه 

توسعۀ گردشگری را به خود اختصاص داده است.
 APEC ویتنام می خواهد از فرصت ایجاد شده توسط اجالس
برای توســعۀ پایدار جامع جهانی جهت افزایش تجارت 
دو جانبه، گسترش صادرات و جذب سرمایه گذاری های 
خارجی در خاورمیانه و کشورهای سواحل اقیانوس آرام 
استفاده کند. چهار اولویت مطرح شده از سوی ویتنام شامل 
رشد پایدار و نوآوری همه جانبه و تشدید ادغام اقتصادی 
منطقه ای، تقویت رقابت و افزایش امنیت غذا و کشاورزی 
پایدار در پاسخ به تغییرات اقلیمی است. پایان جنگ دوم 
هندوچین منجر به آغاز بازسازی نسبتاً طوالنی در ویتنام 
شد؛ با این حال ویتنام مجبور شد تجارت خود را آزادانه و بر 
پایه اقتصادی متمرکز کند که این به معنای روابط بین الملل 
بهتر با همسایگان در آسیای جنوب شرقی و در خاورمیانه 
بوده است.توجه به گردشگری و توسعۀ صنعت توریسم به 

ویژه در بعضی نقاط ویتنام از برنامه های دولت در سال های 
اخیر بود؛ به طور مثال، سرمایه گذاری برای توسعۀ شهری در 
شهر »هاگیانگ« توسعۀ پایدار اقتصادی و اجتماعی را در بر 
داشت که پیش نیاز توسعۀ منطقه در همه ابعاد بود. هاگیانگ 
دارای طبیعت منحصربه فرد و شــگفت انگیز و طبیعتی 
که قدمت و تاریخ باستانی این منطقه را نمایان می کند، 
جذابیت های زیادی را برای گردشگران به وجود می آورد. 
در این منطقه بسیار زیبا امکانات و تسهیالت ویژه ای برای 
پیاده روی گردشــگران در نظر گرفته شده است؛ ازجمله 
اقامتگاه های زیبا و امن، راهنمای محلی، موتورسیکلت برای 

جابه جایی از هر نقطه به نقطه دیگر و... .
پایتخت ویتنام، شهر هانوی به تنهایی یکی از مهم ترین 
جاذبه  های مهم گردشگری این منطقه است. مهم ترین 
اقدامات در جهت جذب توریسم در این منطقه، غرفه های 
غذاهای ســنتی و بومی با قیمت های مناسب در گوشه و 

کنار شهر است.
ویتنام امروزه به یک قطب گردشــگری تبدیل شده و با 
دارا بودن صنایع دستی همراه با مناطق زیبا و بکر هر ساله 
گردشگران بسیاری را به خود جلب می کند؛ به طوری که 
می توان اعالم کرد در آینده نه چندان دور ویتنام قادر خواهد 
بود ضمن رقابت با دیگر کشورهای این منطقه، به مقصدی 

جذاب برای گردشگران پایدار تبدیل شود.

Insideasiatours.com

37
* اسفند 96 و فروردین 97/ شماره هفدهم *



38
* اسفند 96 و فروردین 97/ شماره هفدهم *

هرازچندگاهی در خبرها می خوانیم که منطقه یا شهری از ورود گردشگران اعالم 
نارضایتی کرده است یا حتی ورود گردشگر و تعداد بازدیدهای بی شمار آنان 
متخصصین زیست محیطی و دوستداران میراث فرهنگی را نگران آسیب های 
وارده به یک جاذبه تاریخی یا طبیعی در منطقه ساخته است. شاید بتوان منشأ 
شــکل گیری تمام رویدادهای این چنینی را در بی توجهی به تعیین ظرفیت 
تحمل دانست. در سال های اخیر، حجم باالی تورهای ورودی به مناطقی چون 
کویر مرنجاب، مصر و... بدون توجه به ظرفیت تحمل این مناطق، آستانه تحمل 
جامعه محلی را پایین آورده تا جایی که موجب رنجش، بی تمایلی و خشونت از 

سوی جامعه میزبان نسبت به گردشگران شده است.

 رضایت جامعه میزبان؛ 
شاه کلید توسعۀ گردشگری

ســازمان جهانــی جهانگــردی، در تعریــف ظرفیــت 
تحمــل، به حداکثــر تعــداد جمعیــت بازدیدکننده از 
یک جاذبه گردشــگری اشــاره می کند که در یک زمان 
معین بدون ایجاد تغییر و آشــفتگی در محیط زیســت 
فیزیکی، اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی، در کیفیت 
 رضایتمنــدی بازدیدکننــدگان کاهــش غیرقابل قبول

 ایجاد نکند.
برای تعیین ظرفیت تحمل یک محیط، باید به دو پرسش 
اصلی پاسخ گفت: اول اینکه، چه میزان تخریب در محیط 

مهریماه یزدانی
کارشناس گردشگری

38
* اسفند 96 و فروردین 97/ شماره هفدهم *



39
* اسفند 96 و فروردین 97/ شماره هفدهم *

Sepahan tourism magazineراهنامی سفر

Sepahan tourism
 m

agazine

Sepahan tourism
 m

agazine

و دوم اینکه، چه میزان تنزل کیفی برای گردشگران 
قابل پذیرش است؟ برای پاسخ گویی به این دو پرسش 
اساســی، باید انواع ظرفیت تحمل مورد مطالعه قرار 

گیرد.
ظرفیت تحمل دارای انواع متفاوتی اســت: ظرفیت 
تحمــل فیزیکــی، بیولوژیــک، زیســت محیطی، 
خدماتــی، روانی )ادراکــی(، اجتماعــی، فرهنگی 
 و اقتصــادی انــواع مختلــف ظرفیــت تحمــل

 هستند.
ظرفیــت تحمــل فیزیکــی، حداکثــر تعــداد 
بازدیدکنندگانی است که در یک مکان و زمان معین 

می توانند حضور فیزیکی داشته باشند.
ظرفیت تحمــل بیولوژیک بیان کننده بیشــترین 
ســطح بازدیدکننــدگان، بدون افــت کیفی منابع 
زیست محیطی مهم منطقه است. برای تعیین ظرفیت 
تحمل بیولوژیک ضروری اســت شــاخص هایی که 
نشــان دهنده افت کیفی محیط طبیعی هســتند، 
تعریف و معرفی شــوند تا بــا اندازه گیــری مداوم 

این شــاخص ها بتــوان در زمان های مناســب از 
تغییرات اطالع حاصل کرد. شــیوه های متداول 
و مناســبی برای تأمین ظرفیت تحمل بیولوژیک 
محیط های طبیعی حفاظت شــده وجود دارد که 
ازجمله آن ها می توان به افزایش آگاهی و آموزش 
طبیعت گردان و گردشگران، تغییر در محل های 
 بازدیــد و نیز حفاظــت برخی مناطق حســاس

 اشاره کرد.
ظرفیت تحمل زیســت محیطی شــامل ظرفیت 
تحمل فیزیکی و بیولوژیکی اســت. این ظرفیت 
تحمل حدی از تغییرات اســت که به واسطه آن 
اکوسیستم ها، زیستگاه ها و چشــم اندازها، بدون 
تخریب امکان هم سازی با تغییرات را پیدا می کنند.

ظرفیت تحمل خدماتی، کیفیت خدمات متناسب با 
گردشگری است که برای تعیین آن یک برنامه ریزی 
و طراحی موفق گردشگری در پهنه ای مشخص و 
توجه به امکانات خدماتی موردنیاز گردشــگران 
ضروری است؛ به عنوان مثال، نیازهای گردشگران 
می تواند مراکز اقامتی )هتل، متل، مســافرخانه،  
آالچیق، اکولوژ، محل برپاکــردن چادر و خدمات 
مرتبطی چون ســرویس بهداشــتی و...(، مرکز 
بازدیدکنندگان، رستوران ها، مراکز خرید، خدمات 
مسافرتی، تفریحات و ســرگرمی ها، سیستم های 

مراقبت از سالمتی و... باشد.
ظرفیت تحمل روانی، کمتریــن درجه مطلوبیت 
و لذتی اســت که کاربــران جدید یــک منطقه 
توســعه یافته، آمــاده پذیــرش آن قبــل از آغاز 
جســت وجو برای یافتن گزینه مکانــی دیگری 

برای همان کاربری باشند. مسلماً ظرفیت تحمل 
طبیعت گردان که به محیط های طبیعی عالقه مند 
هستند، با گردشگرانی که به مراکز خرید، شهرها یا 
تفرجگاه های مجهز می روند، متفاوت است. کیفیت 
موردانتظار گردشگران طبیعت گرد شامل آرامش، 
تراکم اندک سایر افراد، عالیم و نشانه های اندک از 

توسعۀ انسانی است.
ظرفیت تحمل اجتماعی، فرهنگی، سطح تحمل 
جمعیت میزبان در یک ناحیه در حال توسعه، برای 
پذیرش حضور و رفتــار جمعیت کاربران جدید یا 
درجه آمادگی پذیرش تراکم و شلوغی آن هاست؛ 
به عنوان مثال، این ظرفیت می تواند بیان کند که 
چه سطحی از توســعۀ طبیعت گردی و چه تعداد 
طبیعت گرد بر جامعه محلی و شــیوه زندگی آنان 

تأثیر منفی خواهد داشت.
ظرفیــت تحمل اقتصــادی نیــز، توانایی جذب 
و پذیرش فعالیت هــای توســعه ای جدید بدون 
جابه جایی یا مزاحمت در کاربری ها و فعالیت های 
مطلوب محلی اســت. با تمام آنچــه در خصوص 
اهمیت محاســبه ظرفیت تحمل گفته شــد باید 
اضافه کرد؛ حتی اگر این آســتانه های برد تعیین 
شود اما بر اجرای دقیق و رعایت کامل آن ها نظارتی 
صورت نگیرد، بازهم مدیریت توسعۀ گردشگری در 
مناطق حساس با مشکل رو به رو خواهد شد. توسعۀ 
گردشگری کشور همچنان قربانی فقدان مدیریت 
یکپارچه می شــود. آیا وقت آن نرسیده است تا با 
نگاهی جامع تر به برنامه ریزی و مدیریت گردشگری 

کشور بپردازیم؟
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چرا گردشگری موجب توسعۀ 
پایدار می شود؟

اگر بخواهیم تعریفی از توسعۀ پایدار در گردشگری داشته باشیم بهتر است بگوییم عواملی 
است که می تواند رضایت و خوشایندی گردشــگر را در پی داشته باشد و در عین حال 

پیشرفت و ترقی مناطق مورد هدف را دنبال کند.
وقتی برای اولین بار در سال های 194۰ تا 195۰ در غرب  زمزمه گردش و گردشگری عنوان 
شد، تا سال 196۰ به بعد که رسماً بسته های گردشگری عرضه شد کسی باور نداشت که 
گردشگری روزی به یک صنعت و منبع پردرآمد تبدیل یا در بعضی از مناطق دورافتاده و 
متروکه چنان رونقی حاصل شود که انگار از اول این توسعه ها وجود داشته و نه انگار که این 

همه پیشرفت و ترقی در ازای این دید و بازدیدها  به وجود آمده و ایجاد شده است.

رضا یاران
 مدیر فنی گردشگری
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عوامل مؤثر انسانی و طبیعی بر توسعۀ پایدار در صنعت گردشگری:

۱. احترام متقابل به فرهنگ ها از طرف میزبان و میهمان در گردشگری؛
۲. راحتی گردشــگر در محل هدف که خود از عوامل رشــد آن محل 

محسوب می شود؛.
3. تنوع برنامه ها برای انواع گردشگران )داخلی و خارجی( و پرکردن 

اوقات خالی آنان؛
۴. زیرساخت های محل و اماکن توریستی، از قبیل اسکان، غذا، بیتوته، 

خدمات و...؛
5. امنیت که گزینه اول است برای انتخاب هر گردشگری از محل مورد 

نظر سیر و سیاحت؛
6. از آنجا که حتی تجسم سنت های دیرین آبا و نیاکان ما برای بسیاری 
از نسل کنونی دور از ذهن است، احیای بسیاری از آن ها موجب پایندگی 

این صنعت است؛
۷. در اماکن مختلف، احیای سکونتگاه های قدیمی با ساختاری بسیار 
جذاب توانسته سیل گردشــگر را برای بیتوته چند شب به آن اماکن 
گسیل دارد که ازآن نمونه می توان به خانه های کپری کرمان و سیستان 

و در استان خودمان شهرهای کاشان و ورزنه اشاره کرد؛

امروزه حتــی اگــر دور و بر خــود را نگاهی 
بیندازیم خواهیم دید که صنعت گردشگری 
چنان از لحاظ درآمدی و توسعه، رونق یافته 
که توانســته ناممکن ها را ممکــن و عجایب 
چندگانــه جدیــدی را در عصــر حاضر به 
وجود بیــاورد، در آب وهوای گــرم و حدود 
5۰ درجه امارت نشــین دبی بــا درآمدهای 
نفتی گردشــگری را بــه حد اعــالی خود 
رســانده و توانســته از درآمد گردشگری به 
طور مضاعف خــود را به یکــی از موزه های 
گردشگری دنیا برساند، در بیابان گرم و سوزان 
پیست اســکی زیر صفر درجه را ایجاد کرده، 
آســمان خراش های مرتفع جهان را ساخته، 
جزایر مصنوعی و در عین حال زیبا را در دل 
دریا با چشــم انداز هوایی ایجاد کرده و صدها 
اعجوبه دیگر...یعنی چنان بــه نتایج درآمد 
زایی صنعت گردشگری معتقد هستند که با 
درآمد نفتی خود گردشگری را در حد اعالیی 
گسترش و توسعه می دهند واین توسعه ها به 
صورت تصاعدی پیشــرفت ها و منابع درآمد 

زایی را چندین برابر تضمین  می کند.
یا همسایه شمال غربی )ترکیه( که تا حدود 
5۰ سال پیش یکی از کشورهای بسیار ضعیف 
اقتصادی در مقایســه با ایران بود، با درایت 
و برنامه ریــزی چنــان رونقــی را در صنعت 
گردشگری ایجاد کرده که با درآمد حاصل از 
این راه کشورش را به یکی از ممالکی که حرفی 
برای گفتن دارد، تبدیل و با این رویه شاید از 
کشــور ما که مضاف بر دارا بودن بسیاری از 
پتانسیل های گردشــگری اقتصاد مبتنی بر 
نفت هم بهره بردار بوده ممکن است جلو بزند!

به هر حال با مقایسه کشــورهای مختلف در 
این زمینه و برنامه ریزی هــای بلندمدتی که 
درزمینه گردشــگری انجــام داده و االن به 
صورت قطع یقین بهره برداری های هنگفت از 
قبل این امر دارند به این نتیجه می توان دست 
یافت که توســعۀ پایدار در امر گردشگری به 
چند نکته مهم بستگی دارد و نباید به رغم دید 
کوتاه مدت آن این عوامل را نادیده گرفت که 
ممکن است نه تنها جلوی توسعه گرفته شود 

بلکه پسرفت نیز مشاهده شود.
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8. عوامل زیست محیطی بســیار در توسعۀ گردشگری مهم 
است، به قول قدیمی ها نمی توان از رود خانه رد شد و خیس 
نشد! همان گونه که در بند ۱ به فرهنگ اشاره شد یکی از این 
موارد فرهنگ، پاکی وپاکیزگی و پاسداری از طبیعت زیبای 
خدادادی است که با تبلیغ، یادآوری، برنامه های فرهنگی و... 
می توان به این مهم دست یافت و هم تداوم استفاده از طبیعت 

را داشت و هم از آن لذت پایدار برد؛
9. توســعۀ گردشــگری بــر مبنــای نیــاز کــه بســیار 
حائزاهمیــت و می تــوان از آن بــه عنــوان گردشــگری 
موضوعــی نام بــرد، ســالمت، درمــان، تجــارت، زیارت 

وعلــوم و... از این قبیل موضوعاتی هســتند که بر حســب 
 نیاز افــراد به ســفر بــه محــل موردنظــر روی آورده و در
 بلندمدت باعث رشد بیش ازپیش حواشی این موضوعات در 

محل می شوند؛
۱۰. بر خالف دالیل ذکرشــده در اعتالی صنعت گردشگری 
مواردی چون فقر، جمعیت، عوامل و حوادث غیرمترقبه چون 
سیل، زلزله و خشک سالی و... می تواند نتیجه عکس و موجبات 
عدم توسعه را فراهم آورد که با تدبیر و مدیریت صحیح همین 
امور را نیز می توان به فرصت تبدیل کرد وبا اســتفاده بهینه و 
گذر از این اتفاق ها از رکود گردشگری جلوگیری به عمل آورد.
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شهر زیرزمینی کیش )کاریز(

 کاریز کیش با آب شیرین و گوارا حاصل  بارندگی های فصلی با قدمت بیش 
از دوهزارسال در اعماق چهارده متری از جزیره مرجانی کیش در الیه )گل 
مارن( و زیرالیه مرجانی حفرشده است و طول آن به پانزده کیلومتر می رسد. 
کاریز کیش که به همت یک ایرانی وطن دوست، به یک مجموعه کم نظیر 
فرهنگی سیاحتی در جزیره کیش و یک جاذبه منحصربه فرد گردشگری 
در منطقه خلیج فارس تبدیل شــده از بیش از دوهزار سال پیش تاکنون 
منبع اصلی تأمین آب شیرین برای مصارف شرب و کشاورزی بومیان ساکن 
در این جزیره مرجانی و کشتی های عبوری خلیج فارس بوده است. امروزه 
مجموعه قنات با تغییر کاربری به شهرزیرزمینی شگفت انگیز و جالب بدل 
شده است. کاریز کیش به دست ایرانیان باستان به شکل استادانه  ای با شیبی 
مالیم در طول پانزده کیلومتر حفاری شده و با حفر گاوچاه هایی در بعضی 
از نقاط در طول این مسیر ایجاد شــده تا ضمن حرکت نامحسوس آب به 
سوی مظهر بتوانند در طول مســیر از این آب برای آبیاری مزارع دلوهای 
آب را از چاه ها به سطح زمین بکشانند و مورد استفاده قرار دهند. سال های 
پیش این قنات یا کاریز متروکه شده و در دست فراموشی بود؛ اما در سفری 
که مهندس حاجی حسینی، تهرانی مقیم آلمان به کیش داشت، تحول و 
بازسازی عظیمی روی قنات صورت گرفت. مهندس حاجی حسینی در سال 
۱3۷8، این قنات متروکه و مخروبه را در اعماق چهارده متری صخره های 

 در میان آب های نیلگون خلیج همیشه فارس، جزیره ای بی نظیر واقع شده است و آن جزیره  زیبای 
کیش است. جزیره مرجانی کیش عالوه بر اینکه منطقه آزاد اقتصادی شناخته شده است، به عنوان 
مکانی برای گردشگری نیز به شمار می رود. این منطقه توریستی دارای جاذبه های گردشگری، 
تاریخی و تفریحات مختلف و زیباست. جزیره کیش شاید در سال های قبل بیشتر فعالیت و تمرکزش 
بر بازار تجاری بوده است، اما امروزه شاهد این هستیم که جزیره کیش بهترین مقصد گردشگری برای 
خانواده هاست که عالوه بر گشت و گذار در بازارها و پاساژها و خرید کردن می توانند از تفریحات 
آبی این جزیره نیز استفاده کنند. یکی از بهترین زمان های سفر به جزیره کیش ایام نوروز است، 
در این ایام آب و هوای کیش مطبوع و لذت بخش اســت. یکی از دیدنی های جزیره کیش کاریز 
)شهرزیرزمینی کیش( است، یکی از سازه های قدیمی جزیره که سال های دور مدفون بوده، اما امروزه بازدیدکنندگان زیادی بر این شهر 
زیرزمینی قدم می گذارند و شاهد زیبایی های وصف نشدنی این قنات هستند. در این مقاله درباره یکی از جاذبه های گردشگری کیش 

یعنی کاریز کیش می نویسم.

شبنم اربابیان
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مرجانی مورد مطالعه و بررسی قرار داد و این مجموعه را 
که در سه فاز تعریف شده، پایه گذاری و با سنت معماری 
ایرانی طراحی کرد که هم اکنون در نیمه دوم فاز است. این 
مجموعه فرهنگی سیاحتی با سه انگیزه: آب شیرین قنات، 
هوای خنک ومعتدل و بافت فسیلی سنگ های مرجانی 
برای سرمایه گذار، انگیزه ارائه طرح نو شد. مجموعه ا ی که 
مهندس حاجی حسینی با سرمایه گذاری خصوصی، موفق 
به ایجاد آن شده به مراتب فراتر از آن چیزی است که آدمی 
تصور می کرد. ایشان عالوه بر صرف سرمایه هنگفت، تمام 
ذوق و عشق و دلبستگی خود به وطن و کیش را در نهایت 
ظرافت و هنرمندی در طراحی و ســاخت این مجموعه 
دیدنی که شاید می توان آن را یکی از عجایب گردشگری 
جهان دانست به کار برده است. شهر زیرزمینی کیش از چند 
فاز تشکیل شده که تازه ترین فاز این مجموعه دیدنی، موزه 
اسناد تاریخی و نقشه های قدیمی خلیج فارس به همراه 
آزمایش های فسیل هایی اســت که از سقف مرجانی آن 
به دست آمده و در دانشگاه مونیخ آلمان شناسایی و دارای 
شناسنامه اند و قدمتی از 53 تا 5۷۰ میلیون سال دارند. 
جالب است بدانید که فسیل الک پشتی روی سقف کاریز 
باقی مانده که قدمت آن برای 5۷۰ میلیون سال قبل است. 
کارگزاران شهر زیرزمینی کاریز بر این اعتقاد هستند که 
دو ویژگی، کاریز را در فهرست ابنیه جهانی خواهد آورد: 
اول اینکه، کاریز در دل تنها جزیره مرجانی دنیا واقع است 
ودوم آنکه، تنها بنایی است که سقف آن مملو از صدف ها 
و مرجان های طبیعی است، صدف ها و مرجان هایی که 
برای بازدید آن ها دو راه )بازدیــد از موزه های طبیعی یا 
غواصی در آب های آزاد( وجود داشته، اکنون کاریز فصلی 
جدید و استثنایی پیش روی تمامی دوست داران طبیعت 
گشــوده که بی واسطه خواهند توانســت از بزرگ ترین 
مجموعه مرجانــی بازدید کنند. ســقف مرجانی کاریز 
کیش به قطر هفت متر که زمانی بستر دریا بوده، مملو از 
صدف ها و آبزیانی است که هم اکنون به صورت فسیل در 
سقف مرجانی مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی 
کیش قابل مشاهده است. یکی از برنامه های بعدی این 
مجموعه در آینده این است که گردشگران می توانند سوار 
برقایق با داستان هفت خوان رستم فردوسی آشنا شوند. 
فروشگاه های صنایع دستی، عکاسخانه سنتی، چایخانه 
سنتی ورســتوران از بخش های این مجموعه فرهنگی 

سیاحتی است.
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Miracle of Iranian 
 Architecture: Pigeon Tower

Nowadays, it seems many of 
“cultural tourists” wants to be-
come part of the local society 
where they visit and have direct 
communication with daily lives 
of locals; they want to experi-
ence local culture as target peo-
ple of that culture, live with them 
and do recognize real identity of 
places where they visit. Turning 
tourism toward “experience-
based” in destinations can be 
considered as part of evolution 
process of this industry. For 
growth and development this 
kind of tourism requires original 
art and culture of destination. 
Communication between crea-
tive people and artists become 
important in social domains 
when speaking about cultural 
creativity in tourism industry. 
This kind of communication 
has interdisciplinary nature and 
creates creative products in tour-
ism from some dimensions, and 
these products are personlizable 
and demand-driven, and help 
growth and development of des-
tination economy. In addition, 
culture-based creativity in line 
with creating new experience 
enhance consumers’ motiva-
tion to use or buy services, that 
according to studies, this part 
of the economy is expanding at 
faster pace than other European 
economies, and it is kind of in-
novation that benefits cultural 
resources. 
In our modern world, tourism 
happens in a collective way 
and essential value of holidays 
would be equal to “to have” a 
commodity, but evidence sug-
gests that in current ways of 
tourism consumption, the con-
sumption of goods and services 
is aimed at becoming a personal 
experience in tourism, that the 
aim in this kind of tourism is 

“Self-flourishing”. The tourist 
is not a passive consumer in this 
approach. The tourist not only 
use actively from destination 
creativity, but also s/he helps 
to enhance the creativity in the 
destination. 
This nature in a new approach 
of tourism industry is known as 
“creative tourism’ that benefits 
from cultural creativity in many 
destinations. The concept of cre-
ative tourism means cooperation 
between visitors and local peo-
ple in creating new experiences. 
Visitors, service providers, and 
local community exchange their 
ideas and skills in various ways 
and meantime synergistic takes 
place in the field of cultural ex-
changes. This method provides 

a means for attracting tourists 
in creative life of destination, so 
that by using local originality of 
the destination create a means to 
strengthen identity and distinc-
tion, or in other words, a kind of 
self-identity both for the tourist 
for the target community, and 
by blowing creativity in the body 
of destinations create a cultural 
birth. 
By creative tourism it would 
be possible to create a variety 
of experiences in destination 
including learning, tasting, 
sightseeing, shopping in form of 
travel plans, workshops, train-
ing courses, and events at the 
destination. Since sources of 
creative tourism are the original 
culture of destination society in 

form of cultural industries such 
as theater, handicrafts, music, 
etc. it is more permanent than 
cultural tourism which uses 
tangible heritage products. By 
creative tourism approach, from 
a dimension it would be easy to 
add added value to the indus-
try’s services; and from cultural-
social dimension, this approach 
is itself a way of creating values. 
This let destinations to increase 
their competitive values to other 
destinations by innovating new 
products; and since creativity in 
comparison with other tourism 
services does not require time 
consuming and costly subtrac-
tions, it is portable to various ur-
ban areas and it can be available 
based on different needs.  
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The Empty Place of Bearing Capacity in Iran’s 
Tourism Industry

Appearing of blossoms 
in the beginning of 
March, also interest-

ing mood of people for reaching 
Nowruz, many Iranians consider 
a trip and to spend pleasurable 
times with their family. Thus, 
weeks before Nowruz holidays 
travel packages are sold by travel 
agencies and Nowruz Travel 
Headquarters are organized; but 
unfortunately nobody pays any 
attention to effects caused by 
such mass number of passengers 
in distinct routs, especially routes 
of Mashhad, North of Iran, Isfa-
han and Shiraz. Therefore, we 
will see irreparable damages to 
natural and historical touristic 
sites. Though, we are witnessing 
slogans for sustainable develop-
ments, but we completely forget 
about its first step that is bearing 
capacity. 
What does this familiar but for-
gotten concept “bearing capac-
ity” means in Iran’s tourism In-
dustry? Bearing capacity of a 

touristic region is the number of 
visitors that the region can ac-
cept in a time span. This capacity 
must have evaluated in every re-
gion; to achieve this goal cultural, 
natural and social features of the 
region should have checked, 
and based on specified criteria, 
admission capacity determined; 
then, authorities must apply legal 
restrictions. 

Why should pay any attention 
to bearing capacity? 
Massive number of visitors in a 
region without considering its 
bearing capacity can have nega-
tive effect on nature and cause 
damages such as soil erosion and 
many types of pollution. Such 
natural pollutions are observable 
in coastal areas of the country. 
This kind of ignorance destroys 
natural areas ecosystem includ-
ing transformations in animals’ 
world, animal migration due to 
visitors continuous come and go, 
vegetation destruction, etc. On 

the other hand, historical sites 
ruins and face erosions due to 
massive number of visitors. 

How can we help to this con-
cept?
Perhaps the first important factor 
would be to inform visitors, and 
create a responsible sense for the 
impact they might have on en-
vironment. This can be realized 
through media, travel agencies 
and brochures. In addition, by 
introducing less known sites to 
tourists, it would be possible to re-
duce the massive number of visi-

tors in famous sites. Attention of 
authorities to touristic infrastruc-
ture could be consider as solution 
approaches. Although, the best 
season to travel to Iran is spring, 
but due to massive number of vis-
itors in this time of the year and by 
considering lack of management, 
no attention to bearing capacity, 
not having proper infrastructure 
in these areas, and the lack of ho-
tels and other facilities in these 
areas, neither foreign tourists do 
not attracted to our country, nor 
the satisfaction of domestic tour-
ists not achieve. 
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Nazhvan Forest Park, 
 Toleration or Rejection?

Technique of toleration ca-
pacity or tourism board is 
one of the applicable and 

quantitative techniques in sus-
tainable tourism. Each tourism 
site has its own special priorities 
which are different from other 
ones, hence each site requires its 
own sustainable management. 
Recreational planning is consid-
ered of important aspects in frame 
of macro and regional manage-
ment.  Determining tolerance 
capacity for recreational sites 
of a region not only preserves 
its potential values, but also by 
maintaining the resources of that 
environment leads to an effective 
factor for providing an acceptable 
recreational experience. 
There are new definitions of 
board capacity for protected re-
gions such as wild life regions. 
This capacity is evaluated by 
biophysical resources and social 
situations in terms of natural re-
sources acceptability and human 
effects. Most ways of evaluating 

board capacity are non-quanti-
tative and without any statistical 
analysis. However, when analy-
sis of tolerance capacity is based 
on quantitative ways, decision 
making process would be easier. 
According to International Un-
ion for Conservation of Nature 
(IUCN) in 1991, definition of 
board capacity would be:
“Capacity of an ecosystem that 
has the ability to provide shelter 
for a certain number of living 
creatures, so that their production 
or reproduction capacity, com-
patibility and renewable power 
can be preserved”.
A variety of board capacity in-
cludes following aspects:
*Physical Board Capacity
*Social Board Capacity
*Economic Board Capacity
*Ecologic Board Capacity
*Environmental Boar Capacity
By destroying natural environ-
ment for urban development, the 
need for green spaces for create 
an ecological balance is very im-

portant. As a green space, urban 
forest parks has positive effects 
on urban environmental and eco-
logical features, and by respond-
ing to recreational needs, they 
can have an important impact on 
urban structure and service.
Nazhvan forest park is an urban 
forest park with area of 1200 hec-
tares located in north and south 
banks of Zayandehrud River, 
which is enclosed by agricultural 
farm lands, gardens, and even 
Zayandehrud River and urban 
developments. Due to their green 
vegetation and the river crossing 
through them, Nazhvan farm 
lands have more temperate cli-
mates than the city of Isfahan. 
This tourism site is one of the 
lighthearted and green places in 
banks of Zayandehrud River, and 
most of the streams of the city of 
Isfahan are resourced from this 
region of the town. 
More moisture, local breeze, 
more moderate temperature cre-
ate a more suitable climate in this 

part of the town that with beauti-
ful landscapes provide many 
attractions for citizens in terms 
of spending leisure times, recrea-
tion, walking, and exercising. 
Nazhvan Recreational complex 
is one of the few gardens in Isfa-
han that maintained safe from 
urban development and expan-
sion and delivers a gentle fresh air 
to the town. Under supervision of 
Managing Organizing Plans of 
Nazhvan which is affiliated to the 
Municipality of Isfahan, facilities 
such as chair lifting, sport fields, 
swimming pool, camping area, 
children’s playground, cycling 
area, horse riding area, boat riding 
area, and carriage riding area are 
prepared for public. 
But the point here to be consid-
ered is that, this recreational 
complex that acts as lungs of the 
city of Isfahan in western part 
of the town, what is its tolerance 
capacity in terms of physical and 
ecologic baord? Considering that 
this region has many tourism at-
tractions, and it is visited by many 
visitors and tourists, especially 
during weekends; is appropri-
ate infrastructures prepared in 
there? Does the ecological bal-
ance of this area remain safe and 
untouched? What would be the 
economic board of this recrea-
tional area?
All these questions are arise for 
all urban recreational spaces, and 
their right answer would guaran-
teed sustainable tourism…
Hoping that by employing the 
board capacity technique in all 
tourism areas, researchers will 
bring about a better interaction 
between humans and the environ-
ment…
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holes were designed for water drainage to 
farms and villages. In order to discover the 
exact dates of these structures and describ-
ing their architectures, archaeological 
research are required. Existence of such 
holes refers to reach ancient history of this 
region. The very name of this canyon as 
”Bi-Enteha” which means “Endless” is 
due to its high length, and just by profes-
sional team and technical equipment it 
is possible to reach its end. Local people 
call this canyon as “Bon-Now Canyon”. 
Visitors can go there up to middle of the 
canyon just by high adventurous spirit and 
not much technical equipment; they may 
both enjoy swimming in water ponds, and 
also they can experience seeing unique 
landscapes of the canyon. 
Hot Spring of Genavi
These hot springs located at Dayyer Port 
County and in vicinity of “Suroo” and 
“Genavi” villages. The route from Suroo 
village is suitable for cars, and by Genavi 
village you have to walk or take an animal 
to bring you to the hot springs. These hot 
spring has not any installations, and located 
in a very pure nature. From Suroo village, 
you must park your car somewhere near 
the village and walk through the valley for 
about an hour. But when you arrive there 
exhausted, this doubles the enjoyment 
and pleasure of your spa. You can spend 
some relaxing and tranquil times far from 
daily life occupations and experience an 
indescribable peace of soul at heart of pure 
nature. 
In addition to azure coasts of Persian Gulf, 
Bushehr province has many other wonder-
ful attractions that unfortunately most of 
them remained unknown and neglected, 
that requires investments. In addition to 
Economic and industrial potentials, Bush-
ehr Province has high tourism potential, 
too, that can attract both domestic and 
foreign tourists. But first of all these less 
known tourism potentials must be intro-
duced and by investments and preparing 
touristic facilities, make easier acces-
sibility to them for tourists. However, 
Bushehr Province is a paradise for travelers 
searching adventure and whom wants to 
enjoy and experience visiting regions that 
few people aware of them, but authorities 
should pay more attention to its tourism 
potentials to use them optimally. 
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Whenever a person hear the very 
name of Bushehr, it associated 
with azure coasts of Persian 

Gulf and commercial and industrial ports 
such as Asaluyeh. But this land has many 
other unknown beauties that makes the trip 
in there memorable even in hot seasons. 
There are fresh water springs stream down 
from mountains heart, and creates water 
ponds that have a pleasurable coolness 
in winter and even in scorchingly hot and 
humid weather of south of Iran creates a joy-
ful coolness for swimming in those ponds. 
Even there are some less known Islands in 
Bushehr Province. 
A Paradise For Birds, Nakhiloo Island
This Island is one of the uninhabited is-

lands of Persian Gulf and it is one of the 
most unique islands in the Middle-East 
and a paradise for birds. This fascinating 
island is located at Nakhiloo protected 
area, Dayyer Port County in Bushehr 
Province; with a little distance from 
coast line and altitude of utmost 3 me-
ters, an oval shape island with area of 
about 32 hectares. There is the habitat of 
birds such as Marine Swallow Birds, big 
and small Canary Swallows, and some 
other species of Swallows, and there 
is specially a safe habitat for Persian 
Gulf turtles. A trip to this island requires 
an authorization license from Natural 
Resources Organization of Bushehr 
Province. 

Bi-Enteha Canyon (Endless Canyon)
In 20km northwest distance from ancient 
port of Siraf and somewhere at heart of 
Zagrous Mountain Chains, there is a can-
yon that makes swimming pleasurable 
for every visitor in every season, even in 
schorchingly hot humid summer of South 
of Iran. At time of entrance to this canyon, 
seeing such a place full of water at heart of 
this dry land would be so wonderful. Ac-
companying of a local guide is required 
for a trip to this canyon. In addition to 
enjoyable swimming in ponds of this 
canyon, if you look at rocky walls, some 
handmade holes will attract your atten-
tion. In ancient times there were some dam 
in order to keep water in hot seasons and 

A Land of Unknown Beauties, 
Bushehr
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Dating back to more than two thousand years 
ago, Kariz have been excavated in 14 meter 
depth of Kish Coral Island in a layer of coral 
with 15 km length, and it was the resource of 
fresh water from seasonal rainfalls. By efforts 
of an Iranian patriotic, Kariz become a unique 
cultural tourism complex in Kish Island and 
Persian Gulf. For more than two thousand 
years, Kariz was the main fresh water source for 
drinking and agricultural usage for locals of this 
coral island and ships passing though Persian 
Gulf. Nowadays, by change of usage, Kariz 
complex became a fascinating and wonderful 
underground city. Kish Kariz were profes-
sionally excavated by ancient Iranian in a mild 
slope in a 15 km length. Inside the Kariz there 
are some Gav Chah (kind of well found in Iran 
that people use bulls to bring high volume of 

water in big buckets from a well) to bring water 
in the land surface for agricultural irrigation. 
Many years ago, this Kariz were deserted and 
forgotten, but in travel taken by Haji Hosseini 
to Kish, he decided to restore and apply some 
evolution. In 1999, Haji Hosseini studied this 
deserted qanat in depth of 14 meters at heart of 
coral reefs, and in three defined phase designed 
this Kariz based on Iranian traditional architec-
ture. Currently, this project is in the middle of 
its second phase. This cultural tourism complex 
new design were based on three element: qanat 
fresh water, cool and temperate weather, fossil 
tissues in coral reefs. 
This tourism complex was done by personal 
investments of Haji Hosseine. Even though 
he spent considerably high cost to restore this 
underground city, he spend all his love and 

passion for his homeland and 
represent it in this wonderful tour-
ism attraction, which is one the 
tourism wonders of the universe. 
Kish Underground City consists 
of some phases, that its newest 
phase is Historical Museum of 
Documents and Maps of Persian 
Gulf, and fossils found in coral 
reefs of Kariz which were identi-
fied in University of Munich in 
Germany and they all are regis-
tered  and documented and dates 
back to 53 to 570 million years 
ago. It’s interesting to know that, 
turtle fossils remain on the ceil-
ing of the Kariz is dating back to 
570 million years ago. Executers 
of Kariz project believe that two 
features will bring this ancient 
underground city to world herit-
age list: first, Kariz is located at 
heart of only coral Island of the 
world; second, it is the only build-
ing that its ceiling is full of natural 
shells and coral reefs. There are 
only two ways to visit natural 
shells and coral reefs; visiting mu-
seums of natural history or div-
ing through open seas; but now 
Kariz is a new and exceptional 
season for all nature lovers who 
will immediately be able to visit 
directly the largest coral complex 
without requiring any media-
tion. Some million years ago, the 
coral 7 meters diameter ceiling of 
Kariz was the sea bed, so it is full 
of shells and aquatic creatures 
which are now visible as fossils 
in the ceiling of Cultural Tourism 
Complex of Kariz Underground 
City. One of the future planning 
of this complex is that visitors 
will get familiar with the myth 
of Rostam’s Seven Labors of 
Ferdowsi Shahnameh while they 
are riding on a boat. Handicraft 
sores, traditional photography 
studio, traditional teahouse and 
restaurant are other parts of this 
cultural tourism complex. 
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Kariz Underground City
Introduction: among azure blue Persian Gulf located a unique island, that is the beautiful Kish Island. Although 

Kish coral island is a free economic zone, it is considered as a tourism island, too. This tourism area has a variety 
of touristic, historical, and recreational attractions. May be in previous years, Kish Island focused on its com-

mercial activities, but nowadays it is the best place for family tourism; that families in addition to surfing markets 
and malls, they can enjoy recreational facilities. One of the best times to travel to Kish is during Nowruz. In Nowruz 
Kish has nice and pleasant weather. One of the attractions of Kish is Kariz (Kish Underground City). It is one of the 
ancient places were buried for many years, but nowadays many visitors go there and see the indescribable beau-
ties of this Kariz (Qanat). In this article I am going to write about one of the attractions of Kish Island, that is Kariz 
Underground City.
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World Tourism Organization defines 
board capacity as the maximum number 
of visitors visiting a tourism site in a de-
termined time span and without creating 
any change or chaos in environment, 
economic and culture, and even do not 
significantly reduce visitors’ satisfaction. 
Therefore, in order to preserve quality of 
environment in long term run, gaining 
visitors’ satisfaction in visiting a tourism 
site requires determining board capacity, 
that Neyasar Waterfall is one of such natu-
ral treasures.
Neyasar Waterfall, located in a town with 
the same name in 30km northwestern 
distance of Kashan, and it is one of the 
famous tourism attractions of Iran that 
face a overcrowd of visitors, especially 
in spring. Simultaneously with opening 
Rose Water Extraction Festival in Kashan 
County, in this ancient Iranian garden, 
Niasar, face overcrowd of visitors. Such 
overcrowd of visitors is at its peak in May 
and June, especially during weekends and 
holidays, such that it causes a heavy traffic 
in access roads to Niasar, and often roads 
are completely close till other visitors 
leave the town. On the other hand, regard-
ing water consumptions, if visitors that 
their population reaches to more than 500 
thousands at the first week of the Festival, 
consume just some liters of water, and by 
regarding the lack of fresh water in Kashan 
region, water supply capacity of Niasar 
would have many disorders; and based on 
local people of Niasar, in time of crowded 
times even in case of sanitary facilities 
there are many problems for visitors to 

find sanitary facility, because the number 
of sanitary facilities are not match for high 
number of visitors. 
At peak times of visit, Niasar face the dan-
ger of environmental pollution and gar-
bage accumulation. Definitely, such high 
number of visitors left many wastes. Many 
other visitors have acknowledged the high 
accumulated wastes in different part of the 
town in high season. This environmental 
pollution effects Skandereh Springs, a 
spring that Niasar owes its age and civili-
zation to. One third volume of this spring 
streams through Now Neighborhood and 
the other to third volume streams through 
the waterfall and then goes toward Niasar 
plains and irrigate agricultural products. 
Even imagining contamination of agricul-
tural products which are going to consume 
by people is horrifying!
If we ignore the case of employment and 
profitability of tourism for local people of 
Niasar, such high crowd of visitors which 
is beyond board capacity of this town, will 
affect local people peac and tranquility 
and decrease satisfaction level of visitors.
Whatever mentioned so far are outcomes 
of not determining board capacity in a 
tourism site. Accordingly, as World Tour-
ism Organization states, to preserve natu-
ral and tourism resources and to permanent 
usage in future and of course profitability 
for host community in line with keep visi-
tors and local people satisfaction in high 
level, evaluating board tourism (specially 
environmental board capacity) is highly 
important and it is an essential for sustain-
able tourism.
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Sepahan tourism magazine

Tourism
at the End of Its Rope
Which has long been done with various goals and motives, tourism always has had economic, socio-

cultural, political, and of course environmental outcome, as with any other phenomenon; such out-
comes could be either positive or negative. Meanwhile, according to World Tourism Organization 

announcement, since tourism and environment are interdependence, sustainable is achieved when management 
and tourism developments are consisted with environment. Therefore, tourism experts and related authorities must 
devise strategies to reduce negative impact of tourism. One of such strategies could be considering and determining 
“board capacity” of a tourism sites.
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حدس می زنی
 اینجا کجاست؟
جواب خود را به شماره زیر ارسال کنید

 تا یکی از برندگان اشتراک یک ساله 
مجله گردشگری سپاهان )کوله(  باشید.

3000483020
www.sepahantourism.ir

مســابقه  جواب 
می زنی  حــدس 
اینجا کجاســت؟ 

)شماره 16(
تاالر آینــه کاخ 

گلستان
تاالر آینه یکی از 
اتاق های زیبای کاخ گلستان تهران است که در سمت 
غربی مجموعه و باالی سردرب ورودی عمارت اصلی 
و در غرب تاالر سالم واقع شده است. این تاالر به همراه 
تاالر سالم در سال 1۲5۳ شمسی توسط صنیع الملک 
)معمار باشی عهد ناصرالدین شاه( ساخته شد و اتمام 
تزئینات آن تا سال 1۲61 شمسی طول کشید. بیشترین 
شهرت این تاالر به دلیل نقاشی کمال الملک از آن است 
که به مدت پنج سال روی این اثر کار کرد و در آن نقاشی، 

ناصر الدین شاه در تاالر دیده می شود.

برندگان مجله شماره شانزدهم:   مریم طباطبائی، 
امیر قربانی

ریختنی مترجم
ورزشکار

نام این همسایهسد جنوبی
آرامگاه مکانپیله دندان برجی در 

پیش شمارهمحصول آتشترش روییبی اساسشهر بردسکن

تکان

آتشدان
مناره ای دیدار

در سبزوار زمستان

ای دل هیزم
شاعرانه

سنگ 
ترازو دودمان

آینده
شهری در
این استان
و پایتخت

آلوی ایران

ره آورد 
این استان

از 
شهرهای 
این استان

واحد طول 
دستی

نت چهارمسنگ ریزهطمع

پنج آذریاستوارحّداد خیابان

تقویت چیزنمونیلوفر هندی
امواج 

رادیویی
روستا

پول نقرهقمر زمیننابودی
مرکز این چله کمان

استان
تلخ عرب

واحد
گشودهشمارش شتر کافی
شهری در 

طریقهجنوب استان
و مشی کشور برج نل

بلدرچین

مسیب اقرلوجدول گردشگری شماره 11 ویژه استان خراسان رضوی طراح



لیست منوی رستوران آرین:
◄  شیشلیک

◄ چلو کباب کوبیده
◄ چلو جوجه کباب ممتاز

◄ چلو جوجه کباب معمولی
◄ چلو کباب میکس

◄ چلو جوجه کباب بختیاری
◄ زرشک پلو با مرغ

◄ چلو ماهی
◄ خورشت قیمه

◄ خورشت سبزی
◄ استامبولی

در میهمانــی هــای خــاص، جشــن هــای بــه یــاد ماندنــی) عقد، 
عروســی، تولــد و ...( در فضایــی ویــژه بــا غذاهــای متنــوع و با 
کیفیــت عالــی بــه صــورت یکســره از 1۰ صبــح الــی 1۲ شــب 

آمــاده پذیرایــی از شــما عزیــزان مــی باشــد.

تنها کافی است یکبار امتحان کنید 
ما به کار خود اطمینان داریم  آدرس: شاهین شهر

  خیابان شریعتی)ژاندارمری(
 روبروی کالنتری 11
 داخل زیر زمین
تلفن: ۰91۳۸۸4۳6۲۲ 
۰916۲۸۰5659 
 با مدیریت حسین پور
45۲۸۰91۳

 غذای سالم و با کیفیت متفاوت 
را با ما تجربه کنید

 آماده عقد قرارداد با شرکت ها 
 و ارگان های دولتی و خصوصی 

و دانشگاه ها

با پیک رایگان

رستـوران آرین










