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برنامه ریزی مشارکتی برای احداث منطقه گردشگری درروستای  

 بادیز کرمان با محوریت ارتقای کیفیت محیط زیست
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برنامه ریزی مشارکتی برای احداث منطقه گردشگری درروستای  بادیز کرمان با "این مقاله برگرفته از پایان نامه با موضوع 

 میباشد."محوریت ارتقای کیفیت محیط زیست 
 

  چكیده

ای نوین برای فعال سازی اقتصاد وحضور مردم دردنیای کنونی است با این روش میتوان مشارکتی یکی از شیوه ه برنامه ریزی    

بخشهای شهری وروستایی درمناطق مختلف راباالبرد. میزان سرمایه گذاری برای ایجاد و گردشگری  اشتغال زایی وتوان اقتصادی 

ست ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد اشتغال، مشارکتی بسیار پائین تر از دیگر صنایع ا برنامه ریزییک فرصت شغلی در 

در نوشتار حاضر با توجه به هدف گذاری های صورت گرفته برای ارتقای سطح  .کاهش بیکاری و افزایش درآمد می شود

بعاد . تنوع ا .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با محوریت ارتقای کیفیت محیط زیست، در روستای بادیز کرمان  گردشگری

ریزی و مدیریت گردشـگری  ای برای برنامه های ویژه گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی، زمین های صـنعت و پیچیدگی

طلبـد . هـرچند توسعه گردشگری در مناطق مختلف راه حل کلی برای همه مسائل نیست، اما راهبردهـای نـوینی  مـی

سعی  رسالهدر این یگذارد، که برای کاهش محرومیت مناطق میتواند مؤثر باشدگیران مرتبط م ریزان و تصمیم پـیشروی برنامه

، عوامل در منطقه روستای بادیز کرمان های آنهابندی ویژگیهای دارای معضل و گونهبر این است تا ضمن شناسایی مکان

ی یراهکارهای احداث منطقه گردشگری براآنها  برنامه ریزی مشارکتی ها شناسایی شده، برای محیطی مؤثر بر ایجاد این مکان

 موجود وضع اطالعات آوری جمع و ای کتابخانه منابع از گیری بوده و با بهره تحلیلی  -روش مورد استفاده، تحقیقی.ارائه شود

 .است میدانی صورت به نظر مورد محدوده
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  مقدمه
دستیابی به رفاه و توسعه هدفی است که تمامی شیو ه های برنامه ریزی در جست وجوی آن هستند. درواقع وجه اشتراك انواع 

برنامه ریزی در همین نکته است و وجه افتراق آنها در ماهیت و ابزارهایی است که برای رسیدن به رفاه و توسعه به کار می 

ین دلیل برخی روش های برنامه ریزی به صورت بلندمدت و برخی کوتا ه مدت اند و برخی نیز موفقیت چندانی به برند. به هم

دست نمی آورند. امروزه متناسب با تغییرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نگرش متفاوتی به مقوله برنامه ریزی ایجاد شده 

چشم گیر بوده است، تا جایی که روش های اوزالید ی و از باال به پایین است . در برنامه ریزی روستایی نیز این تغییر نگرش 

از پیشروترین شیوه های برنامه ریزی که در سال های اخیر در علوم انسانی رواج  جای خود را به روش های مشارکتی داده اند

ی را می توان در هفت بخش دسته در اجتماع محل مشارکتیمراحل اصلی برنامه ریزی . است« مشارکتیبرنامه ریزی » یافته 

 بندی کرد :

 ( کاوش در محیط زیست1 

 محوری موضوعات انتخاب( 2  

 کالن اهداف تدوین( 3 

 بیرونی و درونی عوامل تحلیل( 4  

 زمینه هر در راهبردها و اهداف تدوین( 5 

 مراقبت، اجرایی برنامه تدوین( 6  

 اصالح وپیگیری  (7

 خارجی و داخلی عوامل با راهبردی آن است که نتایج راهبردها را در سازگاری مناسب هدف نهایی در برنامه ریزی 

 توسعه برای را کاربردی راهبردهایی داردتا سعی «  مشارکتیبرنامه ریزی » پژوهش حاضر با استفاده از روش. دهد توسعه

 کند. استخراج بادیز کرمان گردشگری روستای

 یافته ها وبحث ها

یکی از شیوه های نوین برای فعال سازی اقتصاد وحضور مردم دردنیای کنونی است  زیست محیطیبامحوریت توسعه مشارکتی 

با این روش میتوان اشتغال زایی وتوان اقتصادی بخشهای شهری وروستایی درمناطق مختلف راباالبرد. میزان سرمایه گذاری 

از دیگر صنایع است ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد  برای ایجاد یک فرصت شغلی در توسعه مشارکتی بسیار پائین تر

 با. است دنیا  توسعه حال در های کشور  جزو  ایران از نظر توسعه اقتصادی. اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد می شود

 به نسبت شناخت عدم ،  مناسب های زیرساخت عدم همچون عواملی وجود کشور در موجود های پتانسیل و ها قابلیت وجود

ر صنعت وکشاورزی، و در نتیجه عدم اطالع رسانی در این زمینه توسط رسانه های ام در متخصصین کمبود ،  اقتصادی توان

مولفه هایی چون جاذبه های  .   دیداری و شنیداری و مطبوعات از دالیل عمده عدم مشارکت مردم درتوسعه اقتصادی است

وتاالبها، تنوع زیستی گیاهی وجانوری،تنوع آب وهوا، پوشش جنگلی وراههای ارتباطی مناسب  طبیعی، دریا و دریاچه ها،مرداب

ئیکه  ازآنجا. است اقتصادی وتوسعه مردم مشارکت برای مناسبی بستر ،تنوع کشاورزی صنایع دستی ،صید وصیادی برای 

 این  است  های توسعه مشارکتیتبرای فعالیبه دلیل شرایط خاص طبیعی دارای بستر مناسبی زرند و منطقه بادیز شهرستان 

 مورد مردم مشارکت محوریت با اقتصادی توسعه  را در راستای منطقهانمندی های جغرافیای طبیعی تو تا است بران تحقیق

 ارائه آمیزآن موفقیت اجرای برای راهکارهایی نهایتا و داده قرار واکاوی مورد را آن معرفی چگونگی آنگاه و داده قرار بررسی

گیری تمدن بشری، مسافرت و جهانگردی وجود داشته است. برای بررسی جهانگردی به لحاظ تاریخی،  ز ابتدای شکلا. دهد

توانیم آن را از عهد باستان تا به امروز به چند دوره تقسیم کنیم: عهد باستان، قرون وسطی، رنسانس، انقالب صنعتی،  می

 (.25: 1388جهانگردی نوین )گی و فایوسوال، 
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 اهداف

از آنجا که بقای گردشگری روستایی وابسته به وجود محیط زیست سالم است، ناگفته آشکار است که کسب اطالعات و آگاهی 

از اثرات مثبت و منفی گردشگری اهمیت به سزایی در برنامه ریزی مثبت و موثر در جهت توسعه گردشگری و جلوگیری از 

زیست محیطی دارد.گردشگری روستایی فقط به معنای طبیعت گردی و گردشگری بومی  وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر

نیست؛ بلکه می توان با شناسایی سایر پتانسل های جامعه مقصد )نمونه موردی: روستای پاریز کرمان(، به بهره برداری از سایر 

نقش مثبت گردشگری در فرآیند توسعة  اشکال گردشگری همچون گردشگری تاریخی، مذهبی و... پرداخت. به منظور ایفای

روسـتایی،الزم است مدیریت محیط زیست، مشارکت مردم محلی، قوانین صریح و محکـم، بازاریـابی وبرنامه ریزی واقع بینانه و 

  .سیستمی در زمینة گردشگری روستایی مورد توجـه قـرار گیـرد

 روستایی با توجه به پتانسیل های موجود:ارائه نمونه شکل گیری منطقه گردشگری در نقاط  هدف کلی

 : ارائه راهکارهای ایجاد منطقه گردشگری در روستای بادیز کرمانهدف جزئی

 : تدوین الگوی برنامه ی مشارکتی احداث منطقه گردشگری با رویکرد ارتقای کیفیت محیط زیست هدف کاربردی

 

 فرضیه

ادیز کرمان بر اثر احداث منطقه ی گردشگری با رویکرد ارتقای محیط به نظر میرسد تغییراتی در عوامل کالبدی روستای ب-1

 .زیست قابل ارائه است

به نظر میرسد ویژگیهای مورد توجه و برنامه ریزی مشارکتی برای احداث منطقه گردشگری در روستای بادیز کرمان قابل  -2

 .تدوین است

 متغییرهای تحقیق

 

البدی روستای بادیز کرمان به عنوان متغیر اصلی مورد مطالعه قرار میگیرد. در این تحقیق ویژگی های کالبدی وغیر ک

ویژگیهای اقلیمی و طبیعی روستای بادیز کرمان به عنوان متغیر مستقل مطرح می شود و برنامه ریزی مشارکتی مورد تهیه به 

  .عه قرار خواهند گرفتعنوان متغیرهای میانجی و میزان مشارکت مردم به عنوان متغیرمداخله گر مورد مطال

 جامعه آماری

 .جامعه اماری جمعیت ساکن وجمعیت گردشگران است

 نمونه آماری

 پرکردن پرسشنامه تا رسیدن به پاسخ های مشابه )مدل اشباع(

 

 جنبه نوآوری

 به توجه رسد می نظر به کند، می ایجاد زیست محیط برای مواقع از بسیاری در گردشگری مساله که مشکالتی به توجه با

 وابستگی شود توجه آن به باید که مهمی نکته.باشد برخوردار زیادی اهمیت از زیست محیط ارتقا و گردشگری ساماندهی

 این بر.بود خواهد مدیران و بومی اهالی گردشگران، گیرنده بر در مشارکت این. است مردم مشارکت به ها برنامه قبیل همین

 جهت این از و باشد زیربط های گروه همه مشارکت یعنی مساله اصلی وجه به توجه در تحقیق نوآوری رسد می نظر به اساس

 .کرد محسوب آوری نو نوعی به را رویکرد این میتوان
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 روش کار

 با هماهنگی اقلیمی، دالیل به کرمان بادیز روستای در گردشگری منطقه احداث برای مشارکتی ریزی برنامه اهمیت جهت به

 منطقی روندی باید فضایی، و کالبدی نظر از افراد در تعلق حس آوردن بوجود و عمومی مقبولیت عرفی، هنگی،فر دالیل بافت،

 و است کاربردی هدف نظر از پژوهش این در تحقیق نوع بنابراین شد می انجام طرح این مطالعات پیشبرد راستای در علمی و

 است. توصیفی 2و 1 فرض دو هر در روش و ماهیت نظر از

 وش تجزیهر

 .میکنیم استفاده سوات جدول از و است کیفی و کمی ترکیبی فرض دو هر در تحقیق این در اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 موقعیت زمین شناختی

ادامه دارد واقع شده که  تهران های زلزله خیز ایران که از جنوب کشور تا شهراین شهرستان بر روی یکی از خطرناکترین گسل

زلزله مرگبار در آذر  2سال گذشته شاهد  4۴های پی در پی در این شهرستان شده است. بطوریکه در این امر باعث ایجاد زلزله

، روستایی از بادیز .هوئیه و حتکن( بوده است)روستاهای دا 1383)روستاهای گیسک و باب تنگل( و اسفند ماه  1356ماه 

 نیای اصل نام احتماال: گفت دیبا زیباد« هیتسم وجه»ی  دربارهاست. ایران استان کرمان در شهرستان زرند بخش مرکزی توابع

 که ستیطور منطقه« یپوگرافتو» که چرا. آمده در«زیباد» صورت به و شده مختصر زمان مرور به که بوده زیبادخ روستا،

 کوه-گردو کوه« ]هییبادامو» و« هییگردو» کوه رشته دوی ها قله نیبلندتر دامنه در توابع، و زیباد! وزدیم ادیز است،باد زیبادخ

ی هایکینزد از ،یغرب جنوب-یغرب شمال جهت در وستهیپ هم بهی ابر دو همچون کوهها رشته نیا. اند گرفته پناه[ بادامو

 هم از را« زرند» و« رفسنجان» شهر دو که دارندی ا وارهید حالت و ابندی یم ادامه« زدی» استان مرز تا و شده شروع« نیباغ»

 . سازندیم جدا

 

 کوچه های بادیز-1تصویر 

 

 

 

 

 

 نقشه هوایی بادیز-3یر تصوبادیز                                                                            کوچه های-2تصویر 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 روستای بادیزنظام تحلیل ارزیابی توان ها و محدودیت های اقتصادی 

 (s)   نقاط قوت

  توجیه پذیری مكانیزاسیون کشاورزی

  سنتیوجود واحدهای دامپروری - 

  درختان میوهوجود - 

 و امكان استفاده از این قابلیت برای توسعهرودخانه فصلی نزدیكی به - 

  گردشگری

 فعال بودن صنایع تبدیلی و تكمیلی - 

  تولید صنایع دستی- 

 (w)   نقاط ضعف

  سطح سواد بهر ه برداران متوسط بودن

  باالبودن میزان ضایعات محصوالت کشاورزی- 

  ضعف ارتباطی میان مسئوالن و کشاورزان- 

 (T)  تهدید ها

 ساختمانیتخریب -

 با کوهها محدودیت زمین - 

  آلودگی های زیست محیطی- 

  روستای بادیز کرمانساله در  11تبیین اهداف توسعه اقتصادی در چشم انداز 

بهره گیری از روش  اقتصاد پویا و اشتغال سالم با بهره برداری بهینه از ظرفیت ها ی طبیعی، بر پایه مزیت های نسبی و

  های جدید

  ظرفیتهای منطقهپویا یی اقتصاد صنعت گردشگری با استفاده از- 

  افزایش تولیدات کشاورزی- 

  بهره وری بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی- 

  توسعه امكانات زیربنایی مورد نیاز بخش کشاورزی- 

  حفاظت از منابع آب و خاك- 

  بهبود کیفی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی- 

  قهتوسعه دامپروری سازگار با شرایط و قابلیت های منط- 

  حمایت از صنایع دستی منطقه- 

  بهره برداری از ظرفیت های گردشگری منطقه- 

  توسعه امكانات زیربنایی مورد نیاز بخش گردشگری-
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  حل اختالفات میان اهالی روستاها و اداره منابع طبیعی در مورد زمین های مورد مناقشه- 

  مربوط به روستاها افزایش شناخت مسئوالن وکارشناسان از مسائل و مشكالت- 

  شناسایی نقاط مناسب برای ایجاد امكانات اولیه فراغتی و تفریحی- 

  آموزش کشاورزان با تكنولوژی وابزارجدیدکار- 

 رودخانه فصلیآگاه نمودن اهالی ازظرفیت وتوان - 

 نتیجه گیری

چشم اندازِ  پایه و اساس کار در رسیدن به راهبرد مداخله، که درواقع برآیند مطالعات انجام شده در مراحل قبل بوده است،

براساس چارچوب برنامه ریزی  روستای بادیز کرمان ترسیم شده قرار می گیرد. چشم انداز اقتصادی ترسیم شده برای 

بر این اساس، راهبرد اقتصادی . های مردمیتراهبردی، عبارت است از اقتصاد توسعه یافته و محیط زیست بر پایه مشارک

ساله چنین تدوین شد: افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر قابلیت های انسانی و  1۴در افق چشم انداز  بادیز کرمانروستای 

جنبه های مشارکتی منطقه اعم از توسعه مدیریت » طبیعی، توانمندسازی نیروی انسانی ساکن ازطریق بهره گیری از تمامی.

 بخش در ویژه به  با توجه به قابلیت های اقتصادی. جتماعی زنانامروزین روستایی، گسترش تعاونیها و تأمین حضور ا

قه می بایست با اولویت بهره گیری از امکانات کشاورزی و توسعه گردشگری منط اقتصادی توسعه که گفت توان می  کشاورزی

زمینه مسائل اقتصادی  وصنایع همراه باشد . در این مرحله، پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مطرح در

ماتریس برنامه با مقایسه  . در منطقة مورد مطالعه، ماتریس راهبردهای اقتصادی براساس اهداف تعریف شده، استخراج شد

نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها، چهار نوع راهبرد ارائه می کند راهبردهای ، ، استخراج راهبردهای ممکن، ازطریق 

ارائه شده  4بل و تعامل عوامل درونی و بیرونی شکل می یابد. صورت می گیرد این ماتریس در جدول ماتریسی که از تقا

ستفاده شد . برای ارزیابی همه ا« روش ارزیابی گولر » در این بخش، به منظور اولویت بندی راهبردهای تدوین شده، از . است

تصادی وپشتیبان اق خدمات و اقتصادی فرهنگی، جمعیتی، یک، اکولوژ  جانبة راهبردها، با در نظر گرفتن الزامات محیطی

تولید؛ اصول رویکرد حاکم بر طرح؛ ارزش ها و مؤلفه های توسعه مطلوب و اثربخشی راهبردها در کوتاه مدت،میان مدت و 

 . ددرازمدت در ابعاد مختلف مورد انتظار، به ارزیابی راهبردهای مختلف در بخش های مختلف مطالعه پرداخته ش

 راهكارها

توان گفت جهت جلوگیری از تداخل وظایف دستگاههای اجرایی پیرامون صنعت گردشگری روستایی یک با استناد به نتایج می

های مختلف را هماهنگ نماید پل ارتباطی را بین این سازمانها ایفا نماید کمیته هماهنگی تشکیل شود که تصمیمات سازمان

زمینه فعالیت بخش خصوصی را با انعکاس مشکالت این بخش به بخش دولتی فراهم سازد. هم  تواندالبته کمیته مزبور می

سازی کارکردهای گردشگری روستایی هماهنگی های مختلف مرتبط، به منظور یکپارچهتوان بین نهادها و بخشچنین می

وستایی یکی از موانع موثر در توسعه های تحقیق نشان داد که نبود طرحهای جامع گردشگری رایجاد کرد. هم چنین یافته

نگر توسعه گردشگری گردشگری روستایی بود لذا شایسته است با هم فکری صاحبنظران و محققان یک تحقیق جامع و کل

روستایی تدوین گردد. هم چنین با توجه نقش عامل زیر بنایی در توسعه گردشگری بایستی سیستم ارتباطی و اطالعاتی 

نات رفاهی و خدماتی گسترش یابد و به احداث جاده و راههای ارتباطی در راستای توسعه منطقه و متعاقب تقویت شود و امکا

را به ایجاد، نصب عالیم، بادیزآن توسعه گردشگری عنایت گردد. عالوه بر این، مطلوب است مسیرهای توریستی دهستان 

گردشگران و آموزش آنها تجهیز کرد.مضاف بر این، به دلیل  ها و تدوین دفترچه راهنما برایقوانین و مقررات در این مکان

باشد لذا توصیه های روستاییان نسبت به مزایای گردشگری میفقدان فرهنگ پذیرش گردشگر که ناشی از پایین بودن آگاهی

د شود و عالوه بر هایی در راستای مزایای گردشگری روستایی و پخش آن از صدا و سیمای استان تهیه و تولیشود برنامهمی
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های رودررو در مورد محاسنات و فواید گردشگری روستایی به روستاییان اطالع رسانی این، مروجین کشاورزی به هنگام تماس

کنند. هم چنین بایستی به آموزش و اطالع رسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر و گردشگری در نواحی روستایی 

های خاص و سایر از تعارض بین روستاییان و گردشگران در زمینه فرهنگ و آداب و رسوم، مکانسردابه، به منظور جلوگیری 

سازی افراد بومی به مشارکت در جهت توسعه زیر ساختارها، تجهیزات و تسهیالت موارد آموزش داده شود. عالوه بر این، زمینه

های الزم در جهت توسعه گردشگری ریزی برنامه محلی و ملی سطح در شودمی پیشنهاد نهایت، در توریستی صورت گیرد. 

های باالی های گردشگری نواحی روستایی که از قابلیتروستایی صورت گیرد. تبلیغات و اطالع رسانی در زمینه جاذبه

 تواند در زمینه توسعه گردشگری موثر باشد.گردشگری برخوردار هستند نیز تا حدودی می

 نتایج

با تکیه بر « تدوین پر وژه » تا« ترسیم چشم انداز » یعنی حرکت از مشارکتیروش شناسی برنامه ریزی این مطالعه در مسیر 

، نشان داد که با مشارکت مردم می توان برنامه گردشگری برپایه زیست محیطی،ارزش های پژوهشی مشارکتی و با رویکرد 

ش نشان می دهد که بسیاری از نظرها و راهبردهای کارشناسی دقیقی رابرای یک ناحیه جغرافیایی تدوین کرد . نتایج این پژوه

پس از ارائه به مردم و کسب نظر آنها تصحیح می شود و یا به کلی تغییر می یابد. ایجاد ارتباط عمیق و پایداری با مردم محلی، 

،انعطاف پذیری، ساده  مستلزم داشتن مهارت های خاصی است که تنها با معلومات کارشناسی عادی حاصل نمی شود . صداقت

حرف زدن، توانایی جلب اطمینان و اعتماد روستاییان و تواضع و بر دباری از ویژگی های الزم برای ایجاد ارتباطی موفق و 

تفاوت این مطالعه با مطالعات کارشناس محور آن است که عالوه بر آنکه نظر مردم را در تدوین راهبردها . ثمربخش است

ة جلب همکاری آنان در اجرای پروژه های توسعه ای را نیز به صورتی تأثیرگذار فراهم خواهد کرد، زیرا با دریافت کرده، زمین

این شیوه نیازهای مردم محلی به درستی شناسایی شده است و در پاسخگویی به این نیازها خود آنها پیش قدم خواهند شد و 

رتیب با تأکید بر مشارکت مردم در پژوهش، توجه اساسی معطوف به بدین ت«برنامه ریزی با مردم و برای مردم » این یعنی 

 . واگذاری مسئولیت ها به مردم از طریق افزایش مشارکت مدنی و نیز از طریق واگذاری به بخش خصوصی است

  : پیشنهادات

ا رفع مشکالت موجود از این قابلیت های الزم جهت توسعه اقتصادی را دارد الزم است ب روستای بادیز کرمان با توجه به اینکه 

  نمود استفاده  قابلیتها

  . به جهت رفع مشکالت پیشنهادات زیر ارائه می گردد -1

  ساخت مکانهای اقامتی با قیمت مناسب -2

 محلیایجاد و احداث مکانهای برای اجرای ورزشهای - -3

  باال بردن کیفیت راههای ارتباطی و بهبود زیر ساختها- -4

  محلی توسعه وایجاد کارگاههای- -5

 ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی- -6

  مکانیزه کردن کشاورزی  -7

  حمایت ازصنایع دستی وبومی ومحلی   -8

 مراجع

، ترجمه ناصر برك پور، مجله شهری نواحی توسعه و ریزی طرح در شهروندان مشارکت اوست هویی زن، اندریاس،  .1

 1377٫،  4۴و  48معماری و شهرسازی، شماره 
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 برنامه ریزی تعاملی. ترجمة سهراب خلیلی شورینی. تهران: نشر مرکز.  (،1384ایکاف، راسل ) .2

(،بررسی امکان برنامه ریزی گ ردشـگری روسـتایی در روسـتاهای شهرستان اردبیل )مورد 1387بخشیزاده، حسن ) .3

 ة علوم اجتماعی. پایـان نامـة کارشناسـیارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکد»(. سردابه«مطالعه : روستای وکیل آباد 

 سمت(،گردشگری )ماهیت و مفـاه یم(. تهـران : 1385پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهـدی ) .4

 مدیریت در شهروندان مشارکت بر موثر عوامل سنجش بر تحلیلی تقوایی، مسعود؛ بابا نسب، رسول؛ موسوی، چمران، .5

های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره دوم، پاییز  ، مطالعات و پژوهشتبریز شهر 4 منطقه موردی؛ مطالعه شهری؛

1388٫ 

، نشریه هنرهای ایران شرایط در نظری کاوشی ؛ مشارکتی شهرسازی حبیبی، سید محسن؛ سعیدی رضوانی، هادی، .6

 1384٫، زمستان 24زیبا، شماره 

انتشارات سخن گستر،  ،شهری فرسوده های بافت بازسازی و نوسازی در مردمی پایدار مشارکت حسینی، سید جواد، .7

وزارت مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران شرکت عمران و مسکن سازان منطقه 

 . 1387شرق ، 

، (آن پذیری مشارکت قابلیت بر تاکید با) ایران در شهری توسعه مدیریت و ریزی برنامه نظام بررسی حناچی، سیمین، .8

شهرسازی ایران، جلد سوم، نظام برنامه ریزی، دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری، مجموعه مقاالت همایش مسائل 

1383٫ 

(،ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران . پایاننامة دکتریجغرافیا و برنامه  ریزی 1383حیدری چیانه، رحیم ) .۴

 عی.  شهری. تبریز: دانـشگاه تبریـز، دانـشکدة علـوم انـسانی و علـوماجتما

 قابل دسترسی در:  ». 2۴۴5آمار گردشگران در پایان سال « (، 1385خبرگزاری میراث فرهنگی ) .1۴

(،درسـنامة برنامـه ریـزی  توسـعة روستایی. تهران: 1377دیاس، ه یران دی. و و یکرامانایاك، بـی. دبل یـو. ای. ) .11

 وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.  

 ٫1377، انتشارات روزنه، 13، جلد لغت فرهنگ خدا، علی اکبر،ده .12

 گردشگری خانههای دوم و اثرات آن بر نواحی «(، 1384رضوانی، محمد رضا و صفایی، جواد ) .13

 . 54پـژوهش هـای جغرافیایی. شمارة ». روستایی: فرصت یا تهدیـد )مـورد : نـواحی روسـتایی شـمال تهـران .14

 ،دیدمان مشارکت. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.  (1385هللا )رهنمود، فرج ا .15

زاده. هللا(، برنامه ریزی توریسم در سطح ملـ ی و منطقـه ای. ترجمـةمحمود عبدا137۴) سازمان جهانی گردشگری .16

 تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.  

، نشریه هنرهای مشهد آبکوه قلعه نمونه ایران؛ طشرای در مشارکتی شهرسازی کردن عملیاتی سعیدی رضوانی، هادی، .17

 1385٫، زمستان 28زیبا، شماره 

، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره توسعه ریزی برنامه و مردمی مشارکت سیف الدینی، فرانک، .18

 1376٫دوازدهم، شماره دوم، بهار 

، فصلنامه شهری توسعه طرحهای ی تهیه در وندانشهر مشارکت کارهای سازو شکوئی، حسین؛ حسینی، سید علی، .1۴

 1383٫، بهار 1، شماره 8مدرس علوم انسانی، دوره 

ترویجی -، دو فصلنامه علمیشهر امور اداره در شهروندان مشارکت بر موثر عوامل شریف زاده، فتاح؛ صدقی، جواد، .2۴

 . 88و بهار  87، زمستان 5۴، شماره 1۴مطالعات مدیریت، سال 

 ٫1377، انتشارات نشر کلمه،  امروز فارسی فرهنگ ، غالمحسین؛ حکمی، نسرین؛ حکمی، نسترن،صدری افشار .21

، انتشارات دانشگاه شهید شهری ریزی برنامه بر ویژه تاکید با ریزی برنامه های نظریه بر درآمدی عبدی دانشپور، زهره، .22

 1387بهشتی، 
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 ٫137۴ بیر،امیرک انتشارات ،، جلد دومعمید فارسی فرهنگ عمید، حسن، .23

 ٫137۴، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر،  فارسی فرهنگ معین، محمد، .24

 
 


