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هدف اصلي اين پژوهش بررسي روش هاي ايجاد حس گردشگري در باغ شهرهاي ايرانـي (مطالعـه مـوردي شـهر     

بـدين  .توصيفي استفاده خواهد شد -از روش تحليلي به منظور دست يافتن به اهداف اين تحقيق.تويسركان) مي باشد

اين پژوهش پس از پرداختن به مفاهيم مرتبط در اين خصوص ، به ويژگي هاي جغرافيايي باغشـهر تويسـركان   منظور 

ــردهاشــاره  ــه تصويرروشــني ازشــرايط     ك ــه ارائ ــاي اكوتوريســتي ب ــه ه ــي جاذب ــا هــدف شناســايي ومعرف اســت و ب

هـايي اجرائـي در   هاي طبيعي بر توسعه گردشگري، به ارائه راهكـار و تاثير اين توانمندي موجوداكوتوريستي تويسركان

تحليلي اسـتفاده   – جهت انجام اين پژوهش از روش توصيفيجهت توسعه اكوتوريسم در اين شهرستان پرداخته است.

جهـت تـدوين   . وميداني استها وتحليل اطالعات موردنيازبصورت اسنادي،پيمايشي شده است وروش جمع آوري داده

اسـتفاده   SOARها ونتايج قابل انـدازه گيـري ازتكنيـك تحليلـي    ها،آرماناستراتژي توسعه وتشريح نقاط قوت،فرصت

از آنجا كه ذي نفعان نقش مهمي در اين مدل راهبـردي   .باشدمي SWOTشده است كه اين مدل تكامل يافته مدل 

استفاده گرديد. براساس نتايج بدسـت آمـده، بـا توجـه بـه نقـاط قـوت         جهت اولويت بندي آنان AHPدارند از روش 

شناسايي شده از قبيل وجود بخش عظيمي ازفضاي سبزوباغات دراين شهر، داشتن فرهنگ مهمـان نـوازي، دارابـودن    

آب وهوايي مناسب، وجودييالقات روستايي متعدد دراطراف اين شـهر و غيـره، فرصـت هـايي از قبيـل بهبـود نسـبي        

هاي اقتصادي غيرآالينـده، تقويـت سـرمايه هـاي     يت زندگي وافزايش تمايل به سفروتفريح، روي آوردن به فعاليتكيف

اجتماعي، حفظ فرهنگ وآداب ورسوم شهرستان و افزايش اشتغال و توسعه فراهم شده است كه در نهايت با توجه بـه  

يست پايـدار، رسـيدن بـه بـاالترين سـطح رفـاه و       هايي از قبيل دست يافتن به محيط زاين نقاط قوت و فرصت آرمان

رود بـه نتـايجي از قبيـل افـزايش بودجـه گردشـگري       آسايش ، رسيدن به اشتغال كامل و غيره تصور شد و انتظار مي

موجـود،   شهرستان به دوبرابر، مطالعه جامع وگسترده فرهنگ ،آداب و رسوم واقدام بـه فرهنگسـازي وپركـردن خـالء    

هاي صنايع دستي ومحصوالت شهرستان،كمپ تفريحـي درمنطقـه كوهسـتاني تويسركان،نخسـتين     برگزاري نمايشگاه

مركزخانه باغهاي گردشگري سالمت درشهر، معافيت مالياتي براي آندسته ازافرادي كه در راستاي گردشگري طبيعـي  

ايجاد امكانات زيربنـايي و   فعاليت مي كنند دست يافته شود. لذا برنامه ريزي ومديريت موثر فعاليت هاي گردشگري با

 روبنايي مناسب باغشهرها، از ضروريات در اين زمينه به نظر مي رسد.
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه....1111

 يها تياز فعال يبارز و منحصر به فرد،بخش مهم يها يژگيو يو دارا ايپو يبه عنوان صنعت يامروزه صنعت گردشگر

).ازجمله 3,2007:11يونتوو در حال توسعه را به خود اختصاص داده است ( افتهيتوسعه  يكشورها يديو تول ياقتصاد

است  سميو تور يشهر يگسترش است بخش گردشگر بهبالقوه رو  يها تيدر جوامع با قابل رايكه اخ ييها تيفعال

 ،4سميوتوري، ب داريپا سميسبز،تور سمياست.تور عتيطب يوگردشگر سميبر اكوتور ياز آن مبتن يكه بخش قابل توجه

آن محسوب  يشاخه ها ريبه كار برده شده و از ز عتيطب يگردشگر يهستند كه برا يمتنوع يواژه ها 5سمياگروتور

  شوند. يم

محيطي (طبيعت گردي) نام گرفته و پديده اي نسبتا تازه در صنعت اكوتوريسم در ادبيات فارسي، جهانگردي زيست 

بهره  گردشگري است كه شامل فعاليت هايي نظير بازديد از شهرها و روستاهاي دوردست با چشم اندازهاي طبيعي،

مكان دشت ها ، كويرهاست و فعاليت هاي فراغتي انسان را عمدتا در طبيعت ا باغات؛ گيري از كوهستان ها،جلگه ها،

پذير مي سازد و مبتني بر مسافرت هاي هدفمند توام با ديدار جاذبه هاي طبيعي و لذت جويي از پديده هاي متنوع 

در اين نوع فعاليت گردشگران براي بهره گيري از زيبايي هاي طبيعي سفر ميكنند.رويكرد به اكوتوريسم به  است.

  عنوان الگوي فضايي گردشگري در طبيعت،امروزه مورد توجه فراواني قرار گرفته است. 

الگوي فضايي جديدي را  اكوتوريسم مي رود تا در قرن حاضر بسياري از فضاهاي جغرافيايي را تحت تاثير قرار داده و

توسط هكتور السكورن در تشريح سفر به  1983در نواحي مختلف ايجاد نمايد. واژه اكوتوريسم براي اولين بار در سال

 مناطق بكر طبيعي،با هدف طبيعت گردي و با تاكيد بر جنبه هاي آموزشي اين گردش به كار رفت(بيرانوند،

نخستين تعريف خود را از اكوتوريسم اين چنين ارائه  1991در سال)و مجمع بين المللي اكوتوريسم 84:1387

داد:مسافرت به منابع طبيعي كه همراه با مسووليت باشد وموجب حمايت وحفاظت محيط زيست شده،بهبود سطح 

).در واقع در بسياري از مناطق جهان زيبايي هاي 25 ,6,1994زندگي مردم بومي را بدنبال داشته باشد( هاونگراد

يعي و جذابيت هاي زيست محيطي، علت اوليه و اصلي براي جذب توريست ها و توسعه صنعت توريسم بوده اند طب

).لذا بايد در اكوتوريسم كوشش شود با اتخاذ تدابير مديريتي،آثار منفي بر محيط طبيعي به 39:1385(زاهدي ، 

يار ديگر نسل ها قرار داشته به رسميت حداقل برسد و حق برخورداري از همان مقدار سرمايه طبيعي كه در اخت

شناخته شود.گردشگري كشاورزي(اگرو اكوتوريسم) بخشي از طبيعت گردي ويكي از مطلوبيت هاي غير كااليي است 

كه كشاورزي ارائه مي دهد،تامين منظر وچشم انداز و ارائه خدمات و محيطي جهت گذران اوقات تفريحي درون 

هاي طبيعي و اكولوژيكي شكل گرفته و گردشگران را به باغ ها مي كشاند بدون اينكه به  باغات  كه در تعامل با جاذبه

).اين شيوه اي ارتقاء يافته از  505:1386اكوسيستم منطقه يا حاصلخيزي زمين ميزبان لطمه وارد شود (كارگر ،
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اي طبيعت ،رنگ ها؛ اشكال و نمايش باغ مي باشد كه در آن فعاليت فيزيكي بخشي از تفريح است و لذت از زيبايي ه

) وشامل مجموعه وسيعي از فعاليت هاست، ازجمله: بازديدهاي 7،1994:6مخلوقات خداوندي وجود دارد. (توماس

آموزشي، كلبه هاي باغي، خريد مستقيم محصوالت از باغات،گشت در باغات، چيدن ميوه از درختان،و حتي اقامت يا 

انعكاسي از تدارك فرصت هاي جديد در زمينه ايجاد فرصت هاي اقتصادي از  كار در يك باغ.در واقع اين گردشگري

طريق گردشگري در باغات مي باشد و هم افزايي هاي چندگانه باساير كاركردهاي زراعي را افزايش مي دهد.نهايتا 

ي جنبي اعم از اينكه اگرواكوتوريسم اگر چه با يك سفر به طبيعت همراه است اما مي تواند معرف تمامي جاذبه ها

فرهنگ و معيشت،آداب ورسوم،تنوع زيستي و..باشد. با اين تفاسير به منظور تنوع بخشيدن به منابع رشد اقتصادي 

).امروزه  اين 84،1386ودرآمدهاي ارزي، توسعه صنعت گردشگري از اهميت فراواني برخوردار است(طيبي وهمكاران، 

عين حال از عوامل موثر در تبادالت بين كشورهاست و به عنوان گسترده  حرفه در دنيا يكي از منابع مهم درآمد و در

ترين حرفه خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه اي است، لذا بسياري از كشورها در رقابتي نزديك و فشرده، در پي 

ز كشورهاي ).در بسياري ا1:1386افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين المللي هستند(كاظمي،

جهان مانند فرانسه،نروژ،سوئيس،حرفه گردشگري به عنوان منبع مهم براي توسعه سطح اقتصادي و اجتماعي مردم 

).عالوه بر اين، سود صنعت گردشگري صرفا در بهره اقتصادي 18: 1386محسوب مي شود(ماهنامه مناطق آزاد،

شناساندن فرهنگ نيز مي توان ارزيابي كرد.البته بايد خالصه نمي شود بلكه اين بهره را از زواياي مختلفي همچون 

توجه داشت كه اگر اين حرفه بدون مالحظات زيست محيطي،اجتماعي و اقتصادي توسعه يابد ممكن است در ابعاد 

مختلف آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري را به وجود آورد.با توجه به اين مسئله ،اصطالح توسعه پايدار مطرح مي 

ه پايدار،توسعه اي است كه تامين مستمر نيازها و رضايتمندي افراد با افزايش كيفيت زندگي انسان شود؛توسع

). اين امر مستلزم اين است كه منابع طبيعي و ساير منابع 126: 1386مدنظرقرار گيرد(ماهنامه مناطق آزاد،

عه داشته باشد.برنامه ريزي گردشگري براي استفاده دائم در آينده حفظ شوند،درعين حال منافعي براي جام

گردشگري به روش توسعه پايدار حائز اهميت است چراكه بيشترين توسعه جهانگردي متكي بر جاذبه ها وفعاليت 

هايي است كه به محيط طبيعي ،ميراث تاريخي مربوط مي شود. اگر اين منابع ضايع يا نابود شوند،مناطق سياحتي 

).از اين رو برنامه ريزي 8،2008:532گردشگري موفق نخواهد بود(هولدننمي توانند گردشگران را جلب كنندو 

،هدايت و توسعه صنعت گردشگري شهري به عنوان يكي از منابع بسيار مهم كه داراي تاثيرات فوق العاده اي نيز مي 

موجود در هر باشد،به عنوان يك نياز مطرح مي شود،اما هدايت اين فرآيند با شناخت علمي قابليت ها و تنگناهاي 

منطقه ميسر است.شناخت قطب هاي گردشگري هرناحيه امري ضروريست چرا كه اغلب طرح هاي توسعه توريسم بر 

اساس جاذبه ها و پتانسيل هاي مرتبط با محيط هاي طبيعي،تاريخي صورت مي گيرد.يكي از راهبردهايي كه براي 

سترش گردشگري در مناطقي است كه داراي پتانسيل تقويت نواحي داراي قابليت توسعه مطرح شده است،توسعه وگ

هاي الزم براي توسعه گردشگري هستند،در اين راستا يكي از راهكارهاي مهم توسعه اي،سرمايه گذاري در مناطق 

داراي پتانسيل گردشگري است كه مي تواند به عنوان ابزاري كارامد در جهت توسعه همه جانبه جوامع ميزبان به كار 

  ).99:1390(تقوايي وهمكاران، گرفته شود
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براي شهري چون تويسركان توسعه صنعت گردشگري مي تواند بسيار راهگشا باشد.اما دستيابي به اين مزايا و 

مطلوبيت ها زماني امكان پذير خواهد بود كه بستر مناسب آن از جمله برنامه ريزي هدفمند وپايدار،تامين زير ساخت 

نيز فراهم شده باشد.شهرستان تويسركان با وجود قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري ها و شناساندن پتانسيل ها 

فراوان به خصوص در وجه گردشگري طبيعت براي گردشگرها ناآشناست.حتي گردشگران داخلي نيز تا اندازه اي با 

ان گرمز،باغات انبوه آن بيگانه اند.اين شهرستان با دارا بودن جاذبه هاي متعدد طبيعي مانند منطقه حفاظت شده خ

گردوي منطقه گزندر،اردوگاه تفريحي باقريه،پارك توريستي كمربسته سركان، باغات گردو درسطح شهرستان،كوه ها، 

تاريخي  - دره ها و دشت هاي سر سبز،چشمه ها، رودخانه ها، اراضي و باغات ميوه و همچنين جاذبه هاي فرهنگي

،آرامگاه مير رضي الدين آرتيماني،خانه هاي تاريخي مثل خانه اقتداري متنوع از قبيل مقبره حضرت حيقوق نبي(ع)

سال قدمت،روستاي  2000وموزه خانه مسعودي،راسته بازار سنتي شهر،حمام سرابي،چنار مسجد باغوار با بيش از 

هره توريستي گشاني،جاده توريستي گنجنامه،امامزادگان متعدد همچنان از مواهب گوناگون صنعت گردشگري بي ب

  مانده است.

به همين جهت و با عنايت به ظرفيت هاي خوب شهرستان تويسركان در ابعاد طبيعي و تاريخي و عدم توسعه 

گردشگري در اين منطقه، الزم است تا به بررسي عوامل مؤثر در توسعه گردشگري اين شهرستان و شناسايي موانع 

جغرافيايي خود در دامنه جنوبي قله الوند و آب و هواي  آن پرداخته شود.شهرستان تويسركان با توجه به موقعيت

مناسب، داراي شرايط طبيعي خوبي است و از سوي ديگري سوابق تاريخي و وجود آثار و ابنيه تاريخي متعدد در اين 

شهرستان، شرايط بالقوه الزم جهت توسعه گردشگري را فراهم نموده است. اما در كنار همين ظرفيت ها، موانعي هم 

براي توسعه گردشگري خود دارد.اين پژوهش بر آن است تا ضمن پاسخ به سواالت تحقيق، وضع موجود و شناخت 

ايجاد حس گردشگري  وتوسعه  ظرفيت شهرستان تويسركان ، به بررسي نقاط مثبت و هم چنين موانع موجود بر

  ا ارائه نمايد.گردشگري اين شهرستان بپردازد و پيشنهادات مؤثر و كارآمد در اين خصوص ر

        وضرورت تحقيقوضرورت تحقيقوضرورت تحقيقوضرورت تحقيق    اهميتاهميتاهميتاهميت....2222

از جمله اقداماتي كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي تحقق توسعه پايدار و كاستن از فشارهاي 

اجتماعي و زيست محيطي انجام مي شود اجراي برنامه هاي توسعه گردشگري در سطوح محلي،ملي و بين  - اقتصادي

عنوان نوعي كاربري و همچنين صنعتي بالنده روز به روز اهميت بيشتري مي يابد،زيرا اول المللي است.گردشگري به 

در بسياري از موارد از جمله سودآورترين انواع كاربري و فعاليت هاست،دوم در شرايط صحيح نه تنها فاقد عواقب 

اشتغالزاست، چهارم در زيست محيطي است،بلكه به حفظ و احياي محيط و منابع زيست نيز منجر مي شود،سوم 

شرايطي كه وضعيت اقتصاد كالن با مشكالتي مواجه است ،محل گرايي و استفاده از توان محيطي مسلط بر توسعه 

).سرمايه گذاري در صنعت گردشگري داراي آثار وتبعات اقتصادي،اجتماعي وحتي كالبدي 54:1382است(بوچاني،

ملي و بين المللي در كسب درآمدهاي ارزي، متعادل كردن توزيع  است كه اثرات اقتصادي آن را مي توان در سطوح

درآمد، جذب سرمايه هاي خصوصي، ايجاد اشتغال، ايجاد امنيت، تحكيم پيوندهاي ملي ومنطقه اي و جهاني،حفظ 

  ميراث هاي فرهنگي، تجديد زير ساخت هاي شهري و....دانست.
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مديريت كالن هر كشور محسوب مي گردد.انباشت رو به  برنامه ريزي تفرجي يكي از جنبه هاي مهم در چارچوب

تزايد جمعيت در شهرها ،تغيير الگوي سكونت،وجود طيف وسيعي از مشكالت زيست محيطي و اجتماعي در شهرها 

وسهم قابل توجه اوقات فراغت در زندگي روزمره از مواردي است كه امر توجه به تفرج و برنامه ريزي آن را در محيط 

طور جدي مطرح مي سازد. در تحقيق حاضر سعي مي شود تا با در نظر گرفتن موارد مذكور و درك اينكه شهري به 

شناخت پتانسيل ها ومحدوديت هاي توريستي باغ شهر تويسركان مي تواند تاثيري سازنده بر برنامه ريزي مناسب 

تانسيل هاي طبيعي چون اراضي باغي گردشگري داشته باشد ، فرآيند برنامه ريزي در گردشگري شهري با تكيه برپ

پيرامون شهرها و نقش آن بر توسعه پايدار گردشگري شهري از منظر تعيين اهداف و خط مشي ها مورد بررسي قرار 

گرفته و ضمن پي جويي توانمندي هاي گردشگري تويسركان و به منظور توسعه اين توانمندي ها، راهكارهاي 

  نحوه پياده نمودن اين صنعت سودآور درباغ شهر تويسركان تبيين گردد. راهبردي در جهت توسعه گردشگري و

لذا براي شهري چون تويسركان توسعه صنعت گردشگري  و ايجاد حس گردشگري مثبت در ميان توريست ها مي 

اسب آن از تواند بسيار راهگشا باشد.اما دستيابي به اين مزايا و مطلوبيت ها زماني امكان پذير خواهد بود كه بستر من

جمله برنامه ريزي هدفمند وپايدار،تامين زير ساخت ها و شناساندن پتانسيل ها نيز فراهم شده باشد.شهرستان 

تويسركان با وجود قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري فراوان به خصوص در وجه گردشگري طبيعت براي گردشگرها 

بيگانه اند.اين شهرستان با دارا بودن جاذبه هاي متعدد طبيعي  ناآشناست.حتي گردشگران داخلي نيز تا اندازه اي با آن

مانند منطقه حفاظت شده خان گرمز،باغات انبوه گردوي منطقه گزندر،اردوگاه تفريحي باقريه،پارك توريستي 

كمربسته سركان، باغات گردو درسطح شهرستان،كوه ها، دره ها و دشت هاي سر سبز،چشمه ها، رودخانه ها، اراضي و 

تاريخي متنوع از قبيل مقبره حضرت حيقوق نبي(ع)،آرامگاه مير رضي  - باغات ميوه و همچنين جاذبه هاي فرهنگي

الدين آرتيماني،خانه هاي تاريخي مثل خانه اقتداري وموزه خانه مسعودي، راسته بازار سنتي شهر، حمام سرابي، چنار 

گشاني،جاده توريستي گنجنامه، امامزادگان متعدد  سال قدمت، روستاي توريستي 2000مسجد باغوار با بيش از 

  همچنان از مواهب گوناگون صنعت گردشگري بي بهره مانده است.

        تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    پيشينهپيشينهپيشينهپيشينه....3333

با بررسي هاي بعمل آمده و جستجو در منابع موجود، مشخص گرديد كه تا كنون مطالعات جامعي در خصوص 

 - برخي كتب مانند: تويسركان از آقاي محمد مقدم وضعيت گردشگري باغشهر تويسركان صورت نگرفته و تنها

شوريدگان و فرهنگ عامه خطه تويسركان از صحبت اله مرادي موجود است كه به تفصيل شرايط و وضع موجود و 

همچنين پيشنهادات و برنامه هاي پيش رو را بررسي نكرده اند. در كنار اين موضوع طرح هاي مطالعاتي مربوط به 

شگري و روستاهاي هدف گردشگري شهرستان تويسركان به سفارش سازمان ميراث فرهنگي استان مناطق نمونه گرد

  همدان انجام شده است.اما آن دست پژوهش هايي كه با عنوان موضوع نزديك است در ذيل اشاراتي كرده ايم:

 پرداختند. نتايج نشان دادكهايراني  باغ ساخت وجودي هاي علت )، در پژوهشي به تحليل1390پورمند و همكارانش(

راه  نيانسان بوده و در ا ييتجو لذ و شيآسا نيتأم يدر راستا يكه همگ يو فاعل يماد يعلتها نيبا توجه به ارتباط ب

لذت  يرانيباغ ا ساخت هياول تيگفت كه غا توانيم نيشده است، بنابرا يريگ و منظم بهر ه يهندس ياز علت صور
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مقدس  بهشت كيبه صورت  يينها تيشده و غا بيترك ييمعنا تيبا گذشت زمان با غا تياغ نيبوده است اما ا ييجو

   است. افتهينمود 

نظريه روانشناختي بو شناختي  براساس ايراني باغ محيط ادراك فرآيند )، در پژوهشي به تحليل1388شاهچراغي(

 استفاده از يافته هاي علم روان شناسي محيط،در اين تحقيق براي تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني با پرداخت. 

باغ  رويكرد سومي مد نظر است كه در آن تأثير متقابل شناسنده و باغ بر يكديگر بررسي شده و فرآيند ادراك محيط

علوم  ايراني با روش تكوين استقرايي و به كارگيري قياسي مقوله ها انجام گرفته اس ت. دراين راستا از نظريه هاي

آن استفاده  و نيز ادراك و شناخت اكولوژيك در فهم چگونگي ادراك محيط باغ و شناخت نظام هاي معنايي رفتاري

 - گسست محيطي" شده است . درنتيجه با تأكيد بر اهميت نظام تمركز حواس در ايجاد خلوت مطلوب، فرآيند ادراكي

  .را در باغ ايراني تبيين ميشود "پيوست معنايي

شهرپرداخته است و در  پژوهشي با عنوان نياسر باغشهر كهن ايران به جنب هاي توريستي اين)، در 1391عباسي (

نظير، ويژگ يهاي محيطي و  زيبا، چش ماندازهاي بي نياسر با شاهكارهاي بشري، طبيعتنتايج بيان كرده است كه 

منطق هاي و ملي و حتي  و محليفراوان دارد تا در عرصة  ياقليمي مطلوب و موقعيت ارتباطي مناسب، توان و ظرفيت

 جهاني به عنوان يك كانون تاريخي، آييني و گردشگري بيانگر گوش هاي از هويت ملي و دربردارندة مجموع هاي از

كه امكانات بالقوه و بالفعل فراواني  )نياسر(شها باشد. اين نوشتار با هدف شناسايي و بررسي كه نترين باغشهر ايران  ارز

  .هاي گردشگري اين شهر دارد، نوشته شده است جاذبه از يبراي معرفي بخش

(نمونه  منظر شهري يدر سامانده يخيباغ هاي تار تينقش واهم)، در پژوهشي به بررسي 1386اسالمي راد و قاسمي(

در  يخيباغهاي تار گاهيو جا تينقش، اهم يشده است با بررس يسعپژوهش  نيدر اپرداختند.  موردي:شهر بهشهر)

و نقش  تياز اهم يكالبدي شهر، شناخت طيمح باسازييو ز تيهو شهري، با زنده سازي داريفضاهاي پا يبخش انتظام

در جهت حفظ و نگهداري از  شتريتوجه ب براي اي نهي. باشد كه زمديمنظر شهري بدست آ يباغ ها در سامانده نيا

  .فراهم گردد يخيو تار بايباغ هاي ز نيا

حفظ و نگهداري فضاي سبز (باغها) شهر جهرم در  يكاربري و چگونگ رييتغ ليتحل)،در پژوهشي به 1392رهنما(

حدود 75- 85دهه ياز آن است كه ط يپژوهش حاك نيدست آمده از ا به جينتا پرداخت. داريپا راستاي توسعه

هكتار از باغات نيز به ساير 8/190هكتار به علت افزايش محدوده شهر به مساحت باغشهر اضافه شده و 36/580

 عمدتاً( اقتصادي عوامل باغات، كاربري تغيير انگيزه ي و دليل مهمترينكاربري هاي شهري تغيير كاربري داده اند.كه 

  است. بوده باغات كاربري تغيير داليل ديگر از شهر محدوده به ودور و كم آبي .است ،)مسكن و زمين افزوده ارزش

        سؤاالت تحقيق:سؤاالت تحقيق:سؤاالت تحقيق:سؤاالت تحقيق:....4444

  آيا شهرستان تويسركان شرايط الزم جهت مبدل شدن به يك باغ شهر گردشگرپذير را دارد؟ .1

  چه عواملي موجب تقويت حس گردشگري در باغ شهرتويسركان خواهد شد؟ .2

طبيعي در شهرستان تويسركان، رشد و توسعه چنداني در زمينه چرا با وجود جاذبه هاي متعدد تاريخي و  .3

 گردشگري اين باغ شهر ديده نمي شود؟
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        هاي تحقيق:هاي تحقيق:هاي تحقيق:هاي تحقيق:    فرضيهفرضيهفرضيهفرضيه....5555

  باغ شهر تويسركان از توان عظيم گردشگري براي جلب گردشگر برخوردار است. .1

توانـد  شناخت پتانسيل هاي گردشگري اين باغ شهر به خصوص در بحث اكوتوريسم(طبيعت گردي) مي  .2

  نقش مهمي در برنامه ريزي جهت جلب گردشگران ايفا نمايد.

درآمدهاي حاصل از گردشگري براي ساكنان اين باغ شـهر توسـعه و شـكوفايي اقتصـادي را بـه ارمغـان        .3

  خواهد آورد و يكي از اركان مهم درآمد اقتصادي مي تواند باشد.

        ::::تويسركانتويسركانتويسركانتويسركان آثار تاريخي و فرهنگيآثار تاريخي و فرهنگيآثار تاريخي و فرهنگيآثار تاريخي و فرهنگي....6666

اثر  186جمله مهم ترين مناطق استان همدان به حساب مي آيد. اين شهرستان داراي تعداد  شهرستان تويسركان از

اثر در ليست آثار اصلي به ثبت رسيده است (ميراث فرهنگي  67تاريخي و فرهنگي است كه از اين تعداد تاكنون 

  ).8، 1392تويسركان،

  

  

        مجموع آثار تاريخي شهرستان تويسركانمجموع آثار تاريخي شهرستان تويسركانمجموع آثار تاريخي شهرستان تويسركانمجموع آثار تاريخي شهرستان تويسركان    1111----1111نمودارنمودارنمودارنمودار

  

  

  

        

        مجموع آثار تاريخي ثبت شده شهرستان تويسركانمجموع آثار تاريخي ثبت شده شهرستان تويسركانمجموع آثار تاريخي ثبت شده شهرستان تويسركانمجموع آثار تاريخي ثبت شده شهرستان تويسركان    2222----1111نمودارنمودارنمودارنمودار

  

  

اثر مجموع كل آثار:  ١٨١  

اثر ١٢٩بخش مركزي:  اثر ٥٧بخش قلقلرود:    

اثر ٦٧تعداد كل آثار ثبت شده:   

اثر ٣٢آثار ثبت شده بخش مركزي:  اثر ٣٥آثار ثبت شده بخش قلقلرود:    
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        آثار تاريخي شهرستان تويسركانآثار تاريخي شهرستان تويسركانآثار تاريخي شهرستان تويسركانآثار تاريخي شهرستان تويسركانجدول تفكيك مجموع جدول تفكيك مجموع جدول تفكيك مجموع جدول تفكيك مجموع     4444----1111جدول جدول جدول جدول 

  تفكيك آثار تاريخي شهرستان تويسركان

تپه 

  ها

80  

  معابر 

23  

  مساجد 

7  

  خانه ها

12  

  قلعه ها

6  

  پل ها

7  

  حمام ها

14  

  كاروانسراها

2  

  بازارها

2  

  كتيبه 

3  

        ]]]]9999، ، ، ، 1392139213921392[ميراث فرهنگي تويسركان،[ميراث فرهنگي تويسركان،[ميراث فرهنگي تويسركان،[ميراث فرهنگي تويسركان،

        

        

        

        تويسركانتويسركانتويسركانتويسركان    جدول تفكيك مجموع آثار فرهنگي و طبيعي شهرستانجدول تفكيك مجموع آثار فرهنگي و طبيعي شهرستانجدول تفكيك مجموع آثار فرهنگي و طبيعي شهرستانجدول تفكيك مجموع آثار فرهنگي و طبيعي شهرستان    5555----1111جدول جدول جدول جدول 

  تفكيك آثار فرهنگي و طبيعي شهرستان تويسركان

بافت ارزشمند 

  روستايي:

6  

نمادهاي 

تاريخي و 

  طبيعي:

3  

زيستگاه 

حيات 

  وحش:

1  

سراب ها و درختان 

  كهنسال:

6  

  دره ها و قله ها:

9  

  قنوات  

5  

  بستان ها:

2  

        ]]]]10101010، ، ، ، 1392139213921392(ميراث فرهنگي تويسركان،(ميراث فرهنگي تويسركان،(ميراث فرهنگي تويسركان،(ميراث فرهنگي تويسركان،

        تاريخي ثبت شده شهرستان تويسركانتاريخي ثبت شده شهرستان تويسركانتاريخي ثبت شده شهرستان تويسركانتاريخي ثبت شده شهرستان تويسركان    جدول تفكيك مجموع آثارجدول تفكيك مجموع آثارجدول تفكيك مجموع آثارجدول تفكيك مجموع آثار    6666----1111جدول جدول جدول جدول 

  تفكيك آثار فرهنگي و تاريخي ثبت شده شهرستان تويسركان
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  پل ها

33  

خانه هاي 

  قديمي

5  

درختان 

  كهنسال

2  

  مساجد

7  

  امامزاده ها

4  

  قلعه ها

2  

  حمام ها

7  

  كاروانسراها

1  

  قنوات

1  

  بازارها

1  

        ]]]]11111111، ، ، ، 1392139213921392(ميراث فرهنگي تويسركان، (ميراث فرهنگي تويسركان، (ميراث فرهنگي تويسركان، (ميراث فرهنگي تويسركان، 

بناهاي تاريخي شهرستان تويركان عبارتند از: آرامگاه حبقوق نبي (ع)، آرامگاه ميررضي آرتيماني، از جمله مهمترين 

بازار تاريخي تويسركان، كاروانسراي فرسفج، مدرسه شيخ عليخان زنگنه، مساجد تاريخي، حمام هاي تاريخي، خانه 

  خي از آنها پرداخته خواهد شد.دكتر اقتداري، خانه مسعودي و ... كه در ادامه به اختصار به معرفي بر

        تشكيل هسته برنامه ريزي شناسايي ذي نفعانتشكيل هسته برنامه ريزي شناسايي ذي نفعانتشكيل هسته برنامه ريزي شناسايي ذي نفعانتشكيل هسته برنامه ريزي شناسايي ذي نفعان....7777

مي بايست هسته و تيم برنامه ريـزي تشـكيل گـردد. از آنجـا كـه ايـن        SOARدر نخستين گام در تحليل راهبردي 

باشد بر حسب ضرورت امـر تيمـي متشـكل از دانشـجوي مربوطـه و اسـاتيد       پژوهش يك مطالعات و كار اكادميك مي

  راهنما و مشاور تشكيل گرديد.  

اما يكي از مفاهيم بنيادين در اين چارچوب استراتژيك ذي نفعان و شناسايي صحيح آنان اسـت. بـه واقـع ذي نفعـان     

تاثير آنها در كار تـاثير مهمـي دارد. بـر     يكي از اركان اين تحليل استراتژيك است و شناخت صحيح آنان و فهم ميزان

اين اساس در گام نخست اقدام به مطالعه پژوهش هاي ديگران در اين زمينه شد و تيم برنامه ريز بـه دنبـال ايـن امـر     

نفعان چي كساني هستند؟ آنان چه اصولي را براي تعيين و وزن دهـي ذي نفعـان اتخـاذ    بود كه در ساير مطالعات ذي

  باشند.  در اين راستا مطالعات نشان داد كه مهمترين ذي نفعان در مطالعات گردشگري به قرار زير مياند. نموده
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        : مجموعه ذي نفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركان: مجموعه ذي نفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركان: مجموعه ذي نفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركان: مجموعه ذي نفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركان1111----1111شكل شكل شكل شكل 

  

باشند؟ جهت پاسخ نفعان در فرايند توسعه گردشگري محدوده مورد مطالعه نيز داراي تاثير و نقش مياما آيا اين ذي

به همراه با  2- 4ن سوال اقدام به بررسي هاي ميداني گرديد. مطالعات نشان داده تقريبا عوامل ذكر شده در شكل بدي

باشند. از اين روي در گام بعد اقدام به وزن دهي و شاغالن در بخش گردشگري همچون هتل داران ذي نفع مي

) استفاده گرديد. از اين روي پس از AHP( مراتبيتعيين ميزان نقش آنان گرديد. از اين روي از روش تحليل سلسله 

  افزار اقدام به وزن دهي عوامل شد. طي مراحل در محيط نرم

 نفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركاننفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركاننفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركاننفعان در توسعه اكوتوريسم تويسركانبندي و وزن دهي به ذيبندي و وزن دهي به ذيبندي و وزن دهي به ذيبندي و وزن دهي به ذي: رتبه: رتبه: رتبه: رتبه2222----1111شكل شكل شكل شكل 

  

اما كاربرد اين وزن دهي در تعيين ميزان نسبت از مشاركت حجم نمونه در فرايند تصميم گيري است. جهت بدست 

شهر تويسركان جامعه آماري با  103786آوردن حجم نمونه از روش كوكران بهره گرفته شد. با توجه به جمعيت 

  توجه به معادله زير بدست مي آيد: 

ذ� 
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مشخص  321مورد نياز جهت تدوين راهبردهاي توسعه اكوتوريسم تويسركان معادل  كه با توجه به آن حجم نمونه

نفعان، حجم مد نظر براي هر يك از آنها به و مشخص شدن ذي 3- 4شد. در همين راستا با توجه به وزن دهي شكل 

  باشد:شرح زير مي

        : جامعه آماري ذي نفعان: جامعه آماري ذي نفعان: جامعه آماري ذي نفعان: جامعه آماري ذي نفعان    15151515----1111جدول جدول جدول جدول 
  جامعه آماري

  نفر    نفر    نفر    نفر  

  

  ساكنان

  

101  

  

ذي نفعان 

  شهرهاي رقيب

6  

  

مشاغل مرتبط 

  گردشكري

  16  كارفرمايان  33

  75  گردشگران
مديران و مسئول 

  شهرستان

53  

  

فعاالن   22  مشاغل محلي

  اجتماعي

10  

        شناخت و بررسي نقاط مثبت شناخت و بررسي نقاط مثبت شناخت و بررسي نقاط مثبت شناخت و بررسي نقاط مثبت ....8888

اما پس از شناسايي ذي نفعان و فهم ميزان نقش آنان در فرايند توسعه راهبردي اكوتوريسم شهرستان، اقدام به 

برگزاري نشست ها و جلساتي با آنان گرديد. در طي اين جلسات تيم برنامه ريزي تالش نمود تا حول محور سواالت 

  نه اكوتوريسم شهرستان نمايند. جدول دو به بررسي حقايق بيروني و نقاط قوت شهرستان در زمي

        : مجموعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط قوت: مجموعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط قوت: مجموعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط قوت: مجموعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط قوت16161616----1111جدول جدول جدول جدول 
  

 به چه چيزهايي از مجموعه و سازمان خود بايد افتخار كنيم؟ �

  كند؟هاي ما را منعكس ميچگونه اين عوامل بزرگترين قوت �

 توانيم در دنيايمان بهترين باشيم؟ما را  منحصر به فرد ساخته است؟ چگونه ميچه عاملي  �

 آوردمان چه بوده است؟ در يكي دو سال گذشته افتخارآميزترين دست �

 چگونه بايد از نقاط قوتمان استفاده كنيم تا به نتايج مطلوب برسيم؟ �

 راستا سازيم؟ر بخش ديگر) مناسب و همهاي بازار(بازارگردشگري يا هچگونه نقاط قوتمان را با واقعيت �

هاي جهاني و ساير براي جامعه هدف و مشتريان(در اينجا گردشگران) چه كاراهايي  را انجام دهيم كه اين كارها در كالس �

  دهند؟رقباي ما براي آنها انجام مي

ھاقوت تواند ما را ساخته باشد؟چه ويژگی می   
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        هاهاهاهاتصور فرصتتصور فرصتتصور فرصتتصور فرصت....9999

شهرستان در زمينه اكوتوريسم مد نظر بعد از شناسايي نقاط قوت مي بايست فرصت هاي پيش روي در توسعه 

توانند با تكيه بر عوامل موجود باشند يا اينكه بر اساس كشف پتانسيل هاي جديدي مورد قرار بگيرند. فرصتها مي

  اقدام به تحقيق فرصت ها شد.  3ارزيابي قرار گيرند. در اين راستا با سرمشق قرار دادن سواالت و محورهاي  جدول 

موعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط فرصتموعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط فرصتموعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط فرصتموعه سواالت و محورهاي مطرح در شناخت نقاط فرصت: مج: مج: مج: مج    17171717----1111جدول جدول جدول جدول      
 

  

  بسازيم؟ خود در را شود مي ايجاد خارجي عوامل توسط كه هايي فرصت درك قدرت چگونه �

  چيست؟ كنيم متمركز آن روي را تالشمان تمام بايد ما كه طاليي فرصت سه �

  يابيم؟ دست گردشگري بخش در شاغل افزاد گردشگران، جامعه، هاي نياز به توانيم مي چگونه �

  باشند؟ ما جديد مشتريان توانند مي هايي گروه چه �

  نماييم؟ ايجاد تفاوت رقبايمان هاي موجوديت و ها توانايي و خودمان بين متمايزي بطور  توانيم مي چگونه �

  چيستند؟ ما جديد احتمالي هاي جاذبه و خدمات ها، نقش �

 شوند؟ ديده ما روي پيش فرصت يك عنوان به كه بسازيم اي بگونه را منفي نقاط و ها چالش توانيم مي چگونه �

  چيست؟ هستند، نياز جلو سمت به بهتر چه هر حركت جهت در كه نويني هاي مهارت �

        

        نوآوري و خلق آرمان ها و نتايج اجرايينوآوري و خلق آرمان ها و نتايج اجرايينوآوري و خلق آرمان ها و نتايج اجرايينوآوري و خلق آرمان ها و نتايج اجرايي....10101010

باشد. در ها و خلق نتايج اجرايي ميتوسعه راهبردي اكوتوريسم شهرستان شامل تصور آرماناين بخش از فرايند 

چارجوبي  4اين راستا همانند دو مرحله قبل اقدام به استخراج اين موارد در طول جلسات و مصاحبه ها گرديد. جدول 

  آورد. را در اين راستا فراهم مي

        مطرح در شناخت آرمان ها و نتايج اجراييمطرح در شناخت آرمان ها و نتايج اجراييمطرح در شناخت آرمان ها و نتايج اجراييمطرح در شناخت آرمان ها و نتايج اجرايي: مجموعه سواالت و محورهاي : مجموعه سواالت و محورهاي : مجموعه سواالت و محورهاي : مجموعه سواالت و محورهاي     18181818----1111جدولجدولجدولجدول
 

        نتايجنتايجنتايجنتايج        آرمان هاآرمان هاآرمان هاآرمان ها

ها و آرزوهايمان زماني كه ما در حال تشخيص آرمان

 "احساسات ما درباره چه مواردي است؟ "هستيم، 

ها، چه كسي هستيم؟ و ها و فرصتدر انعكاس بحث قوت

بايد چه كسي بشويم؟ و در آينده بايد در چه جايگاهي 

 باشيم ؟

تري دارند هايي كه نياز به توجه فوريآن دسته از آرمان

 كدامند؟

- ها، برنامههاي ابتكاري راهبردي (از قبيل پروژهچه طرح

  كنند؟ها و فرايندها)، آرمان هاي ما را پشتيباني مي

ها را بررسي نماييد، چه تدابير ها و آرمانها، فرصتقوت

يابي به حال دست معناداري نشان خواهند داد كه در

 اهدافمان هستيم؟

شاخصي كه يك ارزيابي متوازن بين سه عامل سود،  5تا  3

 كنند چيست؟مردم و سياره زمين را ايجاد مي

هاي حياتي و چه منابعي در جهت اجرايي شدن طرح

 باشند؟ضروري نياز مي

بهترين پاداش براي آنهايي كه ما را در رسيدن به اهدافمان 

  د چيست؟كننياري مي

  

 فرصت ھا گردشگران به دنبال چيستند؟ چه فرصت ھای وجود دارد؟ 
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  را مي توان در شكل زير جاي داد.   SOARدر نهايت مجموعه عوامل چهارگانه مدل 

        

  .مردم سرانه درآمد سطح ايجاد اشتغال وافزايش  .شهر اين در باغات و سبز فضاي از عظيمي بخش وجود

  تفريح و سفر به تمايل افزايش و كيفيت زندگي  نسبي بهبود  نوازي مهمان فرهنگ داشتن

  معرفي فرهنگ و آداب رسوم مردم شهرستان  وجود جاذبه هاي مذهبي در كنار جاذبه هاي طبيعي گردشگري

  استان مردم فرهنگ سطح باالبردن  .خيرخواهانه امور در غيررسمي مشاركت از مردم از بااليي سطح برخورداري

  هاي اقتصادي غيرآاليندهروي آوردن به فعاليت  .استان مركز به نزديكي

  گردشگري زمينه در علمي مراكز و دانشگاهها وجود  .اكوتوريسم بخش در گذاريسرمايه بودن ترهزينه كم

 خارج از كشور. شناساندن شهر تويسركان به مردمان داخل و  مناسب هوايي و آب بودن دارا

  تقويت سرمايه هاي اجتماعي  آن وبازاريابي اكوتوريسم يتوسعه بخش در گذاري سرمايه منابع رشد روبه روند

  ايجاد محيط زيست سالم و افزايش سرانه فضاي سبز.  .شهر اين اطراف در متعدد ييالقات روستايي وجود

  حفظ محيط زيست شهرستانكمك به   .شهر اين در تاريخي و فرهنگي هاي جاذبه وجود

  بومي. غير و بومي گذاران سرمايه جذب  .شهر در كرده تحصيل و ماهر نيروهاي وجود

S pportunities    
هاهاهاهافرصتفرصتفرصتفرصت     

O trengths    
هاهاهاهاقوتقوتقوتقوت     ٢ ١ 
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  معرفي محصوالت وتوليدات شهر و بازاريابي اين محصوالت.  قرارگيري يك چهارم از جاذبه هاي گردشگري استان همدان در اين شهرستان

  هاي زيبا و ايجاد گردشگري باغباني.ها و باغچهايجاد باغ  .شهر اين در گردشگري باالي پتانسيل وجود

  شهر. تاسيسات و ها زيرساخت بهبود  هاي الزم براي توسعه گردشگريبرخورداري از حداقل زيرساخت

  حفظ فرهنگ و آداب و رسوم شهرستان  شهر. در باغات و سبز فضاي همراه به فرد به منحصر و زيبا اندازهايچشم وجود

  جلوگيري از مهاجرت جوانان و طبقه خالق شهر  صنايع دستي متعدد در شهرستانوجود 

ها در بخش گردشگري شهر تويسركان به اين در ادامه اين فرايند پس رسيدن به يك سري از نقاط قوت و فرصت 

توجه به اين  ها و آرزوهاي ما در بخش گردشگري شهر تويسركان چيست؟ در پايان باشود كه آرمانبحث پرداخته مي

ها، تقويت نقاط قوت و تبديل نقاط ضعف و تهديد به فرصت و موارد به يك سري از نتايج در جهت تحقق آرمان

  ها رسيده شد.استفاده از فرصت

        تويسركان.تويسركان.تويسركان.تويسركان.    شهرشهرشهرشهر    در جهت رونق گردشگريدر جهت رونق گردشگريدر جهت رونق گردشگريدر جهت رونق گردشگري    ها و نتايج ها و نتايج ها و نتايج ها و نتايج آرمانآرمانآرمانآرمان    مجموعهمجموعهمجموعهمجموعه: : : : 19191919----4444جدولجدولجدولجدول
      

  اكوتوريسم همدان.تويسركان، به عنوان قطب  

  تويسركان، به عنوان باغ شهري با محيط زيست و آب و هواي سالم .

 منطقه در ابعاد تمامي در پايداري به رسيدن

  اشتغال همه افراد جوياي كار در شهر.

  مطرح شدن شهر تويسركان به عنوان شهر نمونه گردشگر.

 مناطق ساير براي الگو و نمونه فرهنگ يك عنوان به تويسركان مردمان فرهنگ

  .كشور

  .ممكن كيفيت باالترين به شهرستان خدمات و ها زيرساخت سطح رسيدن

ھاآرمان  ٣ 
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        اتاتاتاتآزمون فرضيآزمون فرضيآزمون فرضيآزمون فرضي....11111111

 پژوهش اهداف به رسيدن  جهت در اساسي شرط كه طوري به است استوار فرضيه پايه بر پژوهشي هر اساس و بنيان

-پيش پژوهش اين انجام براي. باشدنمي  جدا اصل اين از نيز حاضر پژوهش. ميباشد فرضيات چارچوب در حركت

  :از عبارتند فرض پيش اين. گرفت انجام  الزم هايبررسي و مطالعه آنها اساس بر و انتخاب فرضي

  فرضيه اول:فرضيه اول:فرضيه اول:فرضيه اول:    

  رسد شهرستان تويسركان از توان بااليي در جلب گردشگر برخوردار است.  به نظر مي
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ها و جاذبه به واقع مطالعات انجام شده در اين پايان نامه نشان مي دهد كه شهرستان و بويژه شهر تويسركان داراي توان

باشد. شمار و متعددي در زمينه هاي مختلف گردشگري از جمله طبيعي،تاريخي وفرهنگي مي هاي متوع قابل قبول

باشد. در بااليي از جاذبه هاي مورد شناسايي در فصل چهارم و اشاره به توان باال در جمع نقاط قوت بيانگر اين موضوع مي

  گردد. نتيجه اين فرضيه تاييد مي

 فرضيه دوم: فرضيه دوم: فرضيه دوم: فرضيه دوم: 

تواند نقش مهمي در پتانسيل هاي گردشگري اين شهرستان به خصوص در بحث اكوتوريسم ميبه نظر مي رسد شناخت 

طبيعت گردي(اكوتوريسم) مي تواند به عنوان يك عامل مهم در رونق  (برنامه ريزي جهت جلب گردشگري ايفا نمايد.

 )گردشگري شهرستان تويسركان مؤثر باشد.

بيعي و اقليمي مناسب با آب و هواي معتدل كوهستاني است و اين شهرستان تويسركان داراي خصوصيات و شرايط ط

ويژگي ها همگي نشأت گرفته از موقعيت جغرافيايي اين شهرستان در دامنه جنوبي الوند و همچنين جريان رودخانه هاي 

آيد كه به  محلي در اين منطقه است. اين شرايط باعث شده است تا مناظر و جاذبه هاي طبيعي جذابي در منطقه بوجود

برخي از آنها اشاره شد. اكثر جاذبه هاي طبيعي اين شهرستان در استان و حتي در منطقه منحصر به فرد هستند و در 

مناطق مجاور ديده نمي شوند. دره ها و مناطق طبيعي متعدد ، مناطق حفاظت شده، پوشش گياهي ، آب و هواي 

ماي هواي مناسب در فصول مختلف سال، از جمله مهمترين ظرفيت مناسب، دارا بودن ميزان ساعات آفتابي مناسب و د

هاي طبيعي موجود در اين شهرستان هستند كه مي توانند زمينه گسترش طبيعت گردي را در آن فراهم آورند. البته 

تغييرات آب و هوايي اخير و خشكسالي هاي اخير كشور كه در اين شهرستان هم مشاهده مي شوند به عنوان عامل 

هديد كننده و تضعيف كننده اين ظرفيت شناخته مي شوند. اين موضوع با نگاهي به ميزان بارش در سال هاي گذشته ت

        به خوبي قابل مشاهده است:
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 1391139113911391تا تا تا تا     1383138313831383ميزان بارش در شهرستان تويسركان از سال ميزان بارش در شهرستان تويسركان از سال ميزان بارش در شهرستان تويسركان از سال ميزان بارش در شهرستان تويسركان از سال     1111----1111نمودارنمودارنمودارنمودار

بـه شـدت رو بـه     1391تـا سـال    1389مالحظه مي شود كه ميزان بارش ها مخصوصا در سه سال گذشته يعني از سال 

كاهش است و اين موضوع مي تواند تهديد جدي براي طبيعت و موقعيت طبيعي اين شهرستان باشد. كاهش شديد سطح 

شت تويسركان) تهديد ديگـري اسـت. تبلـور    متري سطح سفره هاي زير زميني در د 7آب سفره هاي زير زميني (كاهش 

  اين موضوع در از بين رفته بسياري از باغات گردو، مراتع و چمن زارها نمايان است. 

با وجود چنين شرايطي و تدوام اين موضوعات و غلبه تهديدات بر شرايط و ظرفيـت هـاي طبيعـي موجـود در شهرسـتان      

  را در توسعه گردشگري اين شهرستان تداوم بخشيد:تويسركان، با رعايت نكاتي مي توان اين موضوع 

 اعمال مديريتي واحد بر موضوع جهت حصول نتيجه. •

 حفاظت از محيط زيست و عدم تخريب در طبيعت. •

 بهره گيري از روان آب هاي منطقه به شيو هاي اصولي. •

 عدم بهره برداري غير اصولي از سفره هاي زيرزميني. •

 مديريت بر برداشت از معادن. •

  باشد.  هاو نتايج اجرايي در اين پايان نامه در نتيجه شناسايي وضع موجود و در ارتباط با اين عوامل ميائه راهكارار

  گردد.  در نتيجه اين فرضيه تاييد مي

        فرضيه سوم:فرضيه سوم:فرضيه سوم:فرضيه سوم:    

هـد  رسد درآمدهاي حاصل از گردشگري براي ساكنان اين منطقه توسعه و شكوفايي اقتصادي را به ارمغـان خوا به نظر مي

  آورد و يكي از اركان مهم درآمد اقتصادي مي تواند باشد.

بر اساس نتايج اجرايي ارائه شده به صورت شاخص هاي مطرح شده، ركن اقتصاد يكـي از اركـان بسـيار مهـم در توسـعه      

و نتـايج  باشد. بر اساس نتايج اين پژوهش رسيدن به سطح بااليي از اشتغال يكـي از آرمـان هـا    اوكوتوريسم تويسركان مي

  باشد.  قابل انتظار در صورت توسعه اكوتوريسم در تويسركان مي

        جمع بندي نتيجه گيري جمع بندي نتيجه گيري جمع بندي نتيجه گيري جمع بندي نتيجه گيري ....12121212

صنعت در دنيا به حساب مي آيد. بسـياري از كشـورها ايـن     ترينو متنوع  ترينبه عنوان بزرگ   گردشگريصنعت امروزه 

درايـن   مي داننـد.  زيربنايي را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال زايي، رشد بخش خصوصي وتوسعه ساختار پوياصنعت 

بين كشور ما نيز از توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري برخوردار است وبا عنايت به اهميت گردشگري 

در ايران ضروري به نظر مـي رسـد. يكـي از عوامـل مـوثر      اجتماعي، توجه به اين بخش  _در اقتصاد وعرصه هاي فرهنگي
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براي توسعه گردشگري نوين برخورداري از انواع جاذبه هاي گردشگري است و يكي از اقسام آن باغشهرها مي باشـند كـه   

بحث گردشگري اكوتوريسم يا طبيعت گردي در آنها مطـرح مـي باشـد و در صـورت برنامـه ريـزي مناسـب مـي تواننـد          

اي ايده آلي براي بشر باشند كه عالوه بر ميسر ساختن شرايط زندگي وفعاليت، براي گردش وتفرج نيـز مقصـد   آرمانشهره

سـال  20طبيعـي درطـي   گردشـگري  سـريع است كه همزمان بـا رشـد    مفهومياكوتوريسم، بسيار مناسبي به شمار روند. 

  . است يافتهحفاظت شده، تكامل  مناطق در اطرافساكن  و مردمگذشته درميان مجامع مسئول حفاظت از محيط 

باغشهرها به معنايي كه در سنت برنامه ريزي وطراحي شهري به كار مي رود از ابداعات ابنزر هاوارد است ولـي در معنـاي   

). نقطه اوج تصويري كه از بهشت در قرآن كريم اشـاره شـده ((   90،1382كلي آن همواره وجود داشته اند(پاپلي و رجبي،

من َتحت أألنهار)) مي باشد كه به معني بوستان هايي است كه از زير درختـان وقصـرهاي آن، جريـان هـاي     جنات تَجري 

). از ايـن وعـده الهـي چنـين     21،1385آيه از قران كريم به كار رفته اسـت(نعيما،  35آب جاريست. اين تركيب كالمي در 

ن دليل انسان در دنيا با عالقه باغات را شكل مـي دهـد   استنباط مي شود كه بهترين جايگاه براي انسان باغ است، به همي

  وبه محلي براي كسب روزي وآسايش وفراغت تبديل مي كند.

با اينكه در حال حاضر در بسياري از نقاط كشورمان شاهد كاهش ارتباط ساختاري باغ ها بـا شـهرها هسـتيم و لـيكن در     

مون شهرها، پرداخته شده است كه نشانه نگرشي مجدد به پيونـد  سالهاي اخير به نقش واهميت وجود آنها در پيكره و پيرا

باغ وشهر درشهرهاي ايراني است و اين موضوع به لحاظ گردشگري نيز حائز اهميـت اسـت. در ايـن ميـان تويسـركان بـا       

باغات درون شهري وپيراشهري آن وموقعيت ممتاز طبيعي،تاريخي وفرهنگي، يكي از باغ شهرهاي مناسب جهـت توسـعه   

گردشگري نوين و پايدار است كه نمادي از محيطي غني براي توسعه گردشگري را در كشور نشان مي دهـد كـه در حـال    

حاضر در ابتداي راه قرار دارد.گردشگري اكنون اغلب به شكل محلي در باغات آن صورت مي گيرد در حالي كه با توجه به 

  و ملي نيز فعاليت نمايد. ظرفيت و توانايي هايش مي تواند در سطوح فرامنطقه اي

امروزه ثابت شده است چنانچه كشورها بدون برنامه ريزي اقدام به توسعه گردشگري بزنند، در طوالني مدت ضـررهاي آن  

بيشتر از فوائد آن خواهد بود و داشتن يك برنامه مدون و راهبردي در فرايند توسعه گردشگري ضروري مي باشد. از ايـن  

مي باشد.   SOARنويني كه در عرصه برنامه ريزي استراتژيك مطرح شده است مدل استراتژيك  رو يكي از تكنيك هاي

نظريـه    SWOTمي باشـد، در واقـع پـس از سـالها اسـتفاده از مـدل         SWOTاين مدل جايگزين مناسبي براي مدل 

پردازان به اين نتيجه رسيده اند كه توجه به نقاط ضعف و تهديد باعث جهت گيري انسان به سـمت نقـاط منفـي و عـدم     

مـدل جديـد و مثبـت شـناس      SWOTتوجه به نقاط مثبت خواهد شد. از اين رو با تركيب نظريه مثبت شناسي و مدل 

SOAR   .ايجاد شد  

يي مي باشد كه با استفاده از اين مدل به برنامه ريزي و تدوين راهبرد در زمينه اين پژوهش به عنوان نخستين پژوهش ها

گردشگري پرداخته است. بر اساس روند كلي كار در اين مدل در گام نخست تيم و هسته اصلي برنامـه ريـزي متشـكل از    

وتوريسـم شهرسـتان شناسـايي    نويسنده و اساتيد اين پژوهش تشكيل شد. در گام بعد افراد ذي نفع و دخيل در توسعه اك

شدند. اين افراد حقيقي و حقوقي شامل ساكنان شهرستان، گردشگران، فرمانداري شهرسـتان ، شـهرداري ، هتـل داران و     

فروشندگان مرتبط با امر گردشگري و صاحب نظران و نخبگان ، سرمايه گذاران مي شود. در طي جلسات و نشست هـايي  



 

19 

 

در مورد توسعه اكوتوريسم پرداخته شد و در نهايت نقاط و فرصت و در گام بعد آرمـان هـا و    با برخي از اين افراد به بحث

نتايج شناسايي شدند. با نگاهي گذرا و آشنايي با ظرفيت هاي متفاوت شهرسـتان تويسـركان در زمينـه گردشـگري، چـه      

ستان را به عنوان يكـي از منـاطق   تاريخي ، مي توان اين شهر _ظرفيت هاي طبيعي و چه ظرفيت هاي انساني و فرهنگي

مستعد جهت توسعه گردشگري در كشور شناخت. كه البته رونق گردشگري در اين شهرستان با اجراي برخي برنامه هـا و  

اقدامات توسط بخش هاي دولتي و خصوصي، در سال هاي اخير در اين شهرستان قابل مشاهده است.  لكن هنوز به نقطه 

يده . بايد ذكر نمود كه گردشگري در اين باغشهر در عين حال كـه داراي قابليـت هـا ومزايـاي     ايده آل و حد مطلوب نرس

زيادي است، داراي نقاط ضعفي نيز هست كه در برخي از موارد امكان بهره گيري از توانمندي هاي آن را غير مقـدور مـي   

اه هـاي مناسـب اطـراق گردشـگران و...،     سازد.كمبود زيرساخت، به ويژه راه مناسـب، هتـل ومسـافرخانه،پاركينگ، جايگـ    

همچنين عدم معرفي مناسب از جمله اين موارد مي باشد. لذا باتوجه به اين مطالب برنامه ريزي مناسب توريسـم وتوجـه   

به امكانات و زيرساخت هاي گردشـگري در آن بـه همـراه توسـعه پايـدار كشـاورزي از ملزومـات طـرح هـاي توسـعه در           

به اينكه گردشگري به عنوان محور توسعه در شهرستان تويسركان در نظر گرفته شده اسـت، مـي   شهرستان است.با توجه 

طلبد تا با توجه بيشتري به اين حوزه و برنامه ريزي هاي مدون و صحيح و اعمال مديريتي جامع و همه جانبه در راستاي 

رداشت.  فرهنگـي سـازي، آمـوزش، تـامين     تحقق توسعه گردشگري، با استفاده از ظرفيت هاي موجود در شهرستان گام ب

زير ساخت هاي الزم (از جمله مراكز اقامتي بيشتر، مراكز تفريحي و گردشگري متنوع تر و ...)برنامه ريـزي جهـت مرتفـع    

نمودن مشكالت تردد، تبليغات و اطالع رساني، تدوين برنامه هاي همه جانبه كلي به صورت ميـان مـدت و بلنـد مـدت و     

اي سرمايه گذاري در منطقه مي تواند در توسعه پايدار گردشگري در اين منطقه مـوثر باشـد. شـايد اصـلي     ايجاد مشوق ه

ترين عامل توسعه گردشگري در ميان تمامي عوامل موثر، آشنايي مردم بـا مقولـه گردشـگري و خواسـت جمعـي جهـت       

  است.تحقق اين موضوع باشد كه نياز به فرهنگي سازي و تالش مستمر و با برنامه 

زيسـت ،   اجتمـاعي، محـيط   و گردشـگري، فرهنگـي   نـواحي  و از مهم ترين نتايجي كه در پايان در پنج بخـش منـابع  

  خدمات بدست آمد به شرح زير است:  و ساخت و زير اقتصادي

  پيشنهادات اجرايي پيشنهادات اجرايي پيشنهادات اجرايي پيشنهادات اجرايي ....13131313

اكوتوريسـم تويسـركان را    تـوان مجموعـه اي از راهبردهـاي توسـعه    هاي ارائه شده در اين پايان نامه مـي بر اساس تحليل

تـري  مشاهده نمود. بر اين اساس جهت اجرايي نمودن اين راهبردها بصورت تفضيلي چند نمونه از آنها بـه طـور تفضـيلي   

  شرح داده خواهند شد. 

تدوين برنامه مدون و جامع توسعه گردشگري شهرستان تويسركان جهت حركت كليـه دسـتگاه هـاي     •

 رنامه و قرار گرفتن كليه اقدامات در چارچوب آن.اجرايي مربوطه در مسير آن ب

 اعمال مديريتي واحد بر برنامه ريزي و اقدامات حوزه گردشگري. •

برگزاري دوره هاي آموزشي و فرهنگ سازي اجتماعي براي اهالي و شهروندان جهت آشنايي بـا مقولـه    •

 گردشگري و فوايد آن.
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مكانات و وسايل ارتباط جمعي جهت معرفي ظرفيت هاي انجام تبليغات گسترده و به روز با استفاده از ا •

 گردشگري شهرستان.

اختصاص اعتبارت عمراني الزم براي احداث و راه اندازي مجموعه هاي گردشگري و مرمت و نگهـداري   •

 وبهره برداري از بناهاي تاريخي شهرستان.

 ران در شهرستان.تسهيل در امور سرمايه گذاري حوزه گردشگري در شهرستان براي سرمايه گذا •

 ايجاد مشوق هاي مناسب جهت حضور سرمايه گذاران بخش گردشگري. •

 پيش بيني توسعه گردشگري در طرح هاي تفضيلي و جامع شهرهاي شهرستان. •

تقويت زيرساخت هاي موجود در حوزه بهداشت و امنيت و رفاه عمومي توسـط دسـتگاه هـاي اجرايـي      •

 مربوطه.

 كارشناسان مجرب و آشنا با مقوله گردشگري در مديريت شهرستان.بهره گيري از مديران و  •

توجه زياد به حفظ منابع طبيعي و محيط زيست و جلوگيري از تخريب عرصه هاي طبيعي موجـود در   •

 شهرستان.

مديريت بر منابع آب هاي سطحي و زير زميني شهرستان جهت تداوم و حفظ شرايط طبيعـي موجـود    •

 در شهرستان.

دوبرابر: به واقع امروزه سرمايه به عنوان روح دمنـده در توسـعه    به شهرستان گردشگري هبودج افزايش •

ي اكوتوريسم در تويسركان ميسر نيست مگـر اينكـه ابـزار مـالي و     هر بخش و منطقه محسوب نمي شود. توسعه

ده و مطمـئن  گـذاري زود بـاز  اجرايي آن نيز فراهم گردد. البته اختصاص بودجه در بخش گردشگري يك سرمايه

شود. تـاكنون بودجـه درخـوري جهـت توسـعه گردشـگري بـه ويـژه اكوتوريسـم در          براي دولت ها محسوب مي

  شود:تويسركان اختصاص نيافته است. در اين راستا پيشنهاد مي

و  رايزني با مسولين استان وشهرستان وشناساندن امر مهم گردشگري براي رونق بخشـيدن بـه اقتصـاد    •

 زايي   اشتغال و در آمد

استفاده از پتانسيل ها براي شناساندن شهر وجذب گردشگر وبه تبع آن پويا نشان دادن اين امر بعنوان  •

يك صنعت به صاحبان امر  كه بايد بيشتر به آن توجه شده وسرمايه گذاري كرد تا بـازده وخروجـي خـوبي داده     

 وجبران مالي كند

رد وميزباني خوب كه خـودآن يـك تبليـغ اسـت و     توجيه كردن مردم وفرهنگ سازي بيشتر براي برخو •

 .تعداد گردشگران را بيشتر و به تبع تقاضا زيادتر وبودجه درخواستي ومصرفي براي پاسخگويي بيشتر مي شود

ايجاد اشتغال در مناطق گردشگر پذير از طريق ايجاد فروشگاه: به واقع اشتغال زايي يكـي از اهـداف محـوري و اساسـي و     

هـاي گردشـگري   باشد. يكـي از كمبودهـاي اساسـي در جاذبـه    ترين نتايج توسعه گردشگري در جوامع مييكي از مطلوب
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باشد. از طرفي بر اساس مشاهدات ميداني محقق در ضمن كـم بـودن ايـن مراكـز بسـيار      تويسركان كمبود اين اماكن مي

هـا و ادارات  يـن امـر تسـهيل شـود و نهـاد     باشند. از اين روي ضرورت دارد تا زيرساخت هاي الزم جهـت ا پراكنده نيز مي

شود بدين مراكز بيشتر مـد  هاي الزم را جهت تحقق اين امر انجام دهند.  پيشنهاد مياجرايي همچون شهرداري مساعدت

  نظر قرار گيرند:

  فروش مستقل خشكبار ومحصوالتي مثل عسل طبيعي.شيره انگور •

  هاي خشك يا پره هاي ميوه فروش محصوالت باغي مثل گردو.بادام.مغز گردو.ميوه •

نمايشگاه وفروشگاه محصوالت دستي چوبي مثل مبل ومنبت..ملزومـات تزيينـي منبتـي مثـل اشـكال       •

  تراشيده حيوانات از چوب

  كافي شاپ مناسب •

  غذاخوري يا ساندويچي يا پيتزا فروشي مناسب •

  يك سفره خانه سنتي خوب با غذاهاي محلي •

-كلوچـه سـنتي   -غاتي هـاي تويسـركان مثـل نقـل ونبـات     يك فروشگاه قنادي مناسب با فـروش سـو   •

 پشمك.آب نبات

بطـور كـل       ::::ايجاد  نمايشگاه هاي  صنايع دستي توسط سـازمان ميـراث فرهنگـي در منـاطق طبيعـي      •

 بصـورت  اشـعار .احاديـث .آيات نوشتن(كاري معرق -فرش-ومنبت مجموعه صنايع دستي تويسركان شامل مبل

 توسـركان ..سـنگ اسـت   روي حكاكي و بافي ، جاجيم)كردن وقاب اره با آنها دراوردن و چوب روي خوشنويسي

  باشد.معدني مي بخش در هست هم گرانيت سنگ از خوبي منابع

  بر اين اساس مبل و منبت و فرش بيشترين پتانسيل را جهت ايجاد نمايشكاه برخوار هستند.    •

 باشد.  نوروز و تابستان مي بهترين زمان براي برپايي اين نمايشگاه در زمان اوج بازديد هاي •

شناسايي و پتانسيل سنجي  غذاهاي محلي كه پتانسيل خوبي در جذب گردشگر دارد: غـذاهاي محلـي    •

تويسركان و اسـتان همـدان شـامل انـواع آشـها مثـل آش دوغ، آش سـماغ، آش كـاچي؛ آش بادمجـان، آش          

هـاي محلـي بيشـتر مـورد     ال آشباشند. بر اساس تجربه سـالهاي قبـل معمـو   كشك.آش قمري ، آش رشته مي

توان با توجه به استقبال گردشگران از ديـزي وجـود   گيرند. همچنين مياستقبال و پذيرش گردشگران قرار مي

  در همدان از اين غذا نيز جهت ارائه در مراكز اكوتوريستي بهره گرفت.
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ش آن از شـبكه هـاي   ايجاد تيزرها و تبليغات رسانه اي از جاذبه هـاي اكوتوريسـمي تويسـركان و بخـ     •

استاني و رايزني در جهت بخش در شبكه سراسري: تاكنون چند كليپ از جاذبه هاي تاريخي فرهنگي وديـدني  

پخش شده است ولي در آنها بطور كلي درباره طبيعت صحبت شده ونه اختصاصي اكوتوريسم يا باغـات. يعنـي   

باي گردو وميوه در دامان جنوبي كـوه الونـد   بصورت كليشه اي گفته شده است كه شهري با باغات سرسبز وزي

حتي روي منطقه حفاظت شده خانگرمز نيز زياد مانوري نشده با اينكه دربرگيرنده گونه هاي جانوري وپوشـش  

باشد.به طور مثال يك نماهنگ از خانه موزه مسعودي و اقتـداري، آرامگـاه حيقـوق نبـي     گياهي خاص خود مي

كاروانسراي فرسفج،پل فرسفج پخش شده.اينها هم مقطعي پخش ميشوند مثل وميررضي الدين آرتيماني شاعر؛

        عيد نوروز

بيشتر كساني كه به  تويسركان مي آيند اصالتا تويسركاني هستند كه به شهرهاي ديگر مهاجرت كـرده   •

شـوند. عمومـا گردشـگران از شـهرهايي مثـل      اند بـه عنـوان يكـي از عمـده گردشـگران شـهر محسـوب مـي        

مالير(از شهرهاي استان همدان)، همدان، اهواز،كرمانشاه.كنگاور(كرمانشاه)، قـم،  اراك ميـان. البتـه    تهران.كرج.

كنند. مسافرين عبوري وغير بومي زيادي  هم وجود دارند كه اصالتا تويسركاني نيستند و از اين شهر بازديد مي

مانشاه، لرستان، مركزي، ايالم، زنجان، قزوين  هاي تهران، كراي به استانتوان در آينده نگاه ويژهاز اين روي مي

  داشت و در مراكز استاني آنها بخش تيزر و تبليغات نمود. 

 توان تاكيد بر طبيعت باغي؛ تاريخ، فرهنگ، زيارت، صنايع دستي تويسركان نمود. در تيزرها مي •

  

  

        منابعمنابعمنابعمنابع.14

  

گردشـگري روسـتايي بـا اسـتفاده از مـدل سوات(لواسـان       ).راهكارهاي توسعه 1385افتخاري،ركن الدين،مهدوي، داود.( -

  ،تابستان.2،شماره11كوچك).فصلنامه مدرس علوم انساني،دوره

).نقـــش گردشـــگري روســـتايي در توســـعه روستايي.فصـــلنامه     1381افتخـــاري،ركن الدين،قادري،اســـماعيل.(  -

  ،دانشگاه تربيت مدرس.2،شماره6مدرس،دوره

 توسعه پايدار روستايي.تهران: چاپ اول،انتشارات اطالعات.).1387ازكيا،مصطفي،ايماني،علي.( -

  ).مباني گردشگري روستايي.انتشارات دانشگاه تهران.1387اردستاني،محسن.( -

  ).فرهنگ اصطالحات صنعت گردشگري وهتل ذلري.موسسه فرهنگي انتشاراتي سگال،مشهد.1382آسيايي،مهدي.( -
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  .90به هاي اقتصادي آن.مجله تازه هاي اقتصاد، شماره).صنعت گردشگري وجن1379استادحسين، رضا.( -

). اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي. دانشـگاه ازاد اسـالمي واحـد شـهر     1382آسايش،حسين،استعالجي، عليرضا.( -

  ري.

  ).جزوه درسي تكنيك ها ومدل هاي برنامه ريزي توريسم.1386آسايش،حسين.( -

  ). فرايند مديريت جهانگردي.تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول.1385الواني،مهدي،پيروزبخت،معصومه.( -

  ).اصول ومباني جهانگردي.تهران: انتشارات بنياد مستضعفان.1373الواني، مهدي،دهدشتي شاهرخ،زهره.( -

ري ).مديريت توريسم.ترجمه دكتر مهدي جمشـيديان واكبـر مهـدي پور،انتشـارات مـاني بـا همكـا       1379اليوت،جيمز.( -

  سازمان مديريت وبرنامه ريزي اصفهان.

  ).1390آمار نامه جمعيت استان همدان.( -

  ). دفتر برنامه ريزي استانداري همدان.1380آمارنامه استان همدان.( -

  ،تهران.55، شماره5).آبشارياسوج سرچشمه توسعه.مجله شهرداري ها،سال1382بوچاني،محمدحسين.( -

). تحليـل فضـايي جاذبـه هـاي اكوتوريسـم شهرسـتان خـرم آبـاد (پايـان نامـه كارشناسـي            1387بيرانوند، اسـماعيل.(  -

  ارشد).دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان.  

).گردشگري درمحيط روستا ونقش آن درتوسعه پايـدار روسـتايي.اولين همـايش ملـي گردشـگري      1391باقري،رحمان.( -

  وطبيعت گردي.

).تاثير اكوتوريسم برتوسعه پايدار شهري.مجموعه مقاالت همايش ملي گردشگري وطبيعت گـردي  1391شته.(بصيري،فر -

  ايران زمين،همدان.

).همــه بســيج شــويم بــراي نجــات مــاهي ســياه كوچولــو وبــاهوش تــرين صــيادش(متني دربــاره 1379بصــيرت،آرش.( -

  ريه حيات نو.باغشهرها،باغ راه ها ونسبت آنها باحمل و نقل ومحيط زيست).نش

).توريسم روسـتايي منبـع درامـدي بـراي خانوارهـاي روسـتايي.ماهنامه توسـعه        1384بقايي،مسيب ،فرهاديان،همايون.( -

  ، تهران:مجله جهاد.267روستايي وترويج كشاورزي،شماره

  پ اول.).گردشگري.تهران: انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي،چا1385پاپلي يزدي،محمدحسين،سقايي،مهدي.( -

  ).گردشگري،ماهيت ومفاهيم.تهران: انتشارات سمت.1386پاپلي يزدي،محمدحسين.( -
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  ).نظريه هاي شهر وپيرامون.انتشارات سمت،چاپ اول.1382پاپلي يزدي،محمدحسين،رجبي سناجرودي،حسين.( -

ده.مجموعه ).شاخص هاي توسعه گردشگري طبيعـي در منـاطق حفاظـت شـ    1386پوراصغرسنگاچين،فرزام وهمكاران.( -

  مقاالت همايش منطقه اي جغرافياي گردشگري وتوسعه پايدار،دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر.

).فراتحليلي از ارزيابي رويكردهاي توسعه گردشـگري  1391پورجعفر،محمدرضا،محمودي نژاد،هادي وعاقبت بخير،حامد.( -

وژي محــــيط زيســــت، روســــتايي بــــا تاكيــــد برتحليــــل عوامــــل راهبــــردي سوات.نشــــريه علــــوم وتكنولــــ

  ،تهران:دفترپژوهش هاي فرهنگي.2،شماره14دوره

).تهـران:  1388).گردشگري بين المللي وبرنامه ريزي.ترجمه:عليرضـا سـلطاني وحيـدر لطفـي(    2001تيموتي،دالن جي.( -

  انتشارات قومس.

  ).مروري بر صنعت گردشگري.نشر دانشگاه تربيت معلم تهران،چاپ اول.1386تواليي،سيمين.( -

).مكـان يـابي دهكـده هـاي گردشـگري بـا اسـتفاده از        1390تقوايي،مسعود،تقي زاده ،محمدمهدي وكيومرثي،حسـين.(  -

(نمونه موردي:ساحل درياچه كافتر). مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطـي.   SWOTسيستم اطالعات جغرافيايي و مدل 

  .  42، شماره22سال

  وصنعت فراغت.ترجمه: مرتضي احمدي وديگران، نشر انجم ايران.).بررسي صنعت جهانگردي 1378تريك،پگر.( -

).نقش گردشگري درتوسعه منطقه اي با تاكيد بر مديريت روسـتايي.مجله جغرافياوتوسـعه   1385جوان،جعفر وهمكاران.( -

  .2ناحيه اي،شماره

  

  


