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ترین و علمیترین روش به پاسخگویی مطالب بپردازیم برقرار کردن هم پیوندی میان  منطقی

گردشگری با سایر بخشها همراه با توسعه این بخش با ایجاد امکانات جهت رسیدن به تعادل 

ت وتجهیزات اقتصادی و فراهم کردن محیطی برای گذراندن اوقات فراغت با ایجاد تسهیال

 تفریحی از اهداف این تحقیق است  

در رساله جاذبه های گردشگری در روستاهای قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفته وپس از 

 معرقی این جاذبه راهکارهای توسعه این صنعت ارائه شده .

ت با توجه به پتانسیل موجود ازنظر جاذبه توریستی در منطقه می توان گردشگران را به سم

روستاهای دارای جاذبه گردشگری سوق داد تا بتوانند به دور از فعالیت طاقت فرسای زندگی 

 شهری و در جوار منظر طبیعی و تاریخی ارامش را از دست رفته را بازیابند.
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در این تحقیق گردشگری در کنار فعالیت اقتصادی به عنوان منبع تامین معیشت مورد توجه 

گ بخش گردشگری با دیگر بخش ها برقراری هم پیوندی میان این قرار گرفته وتوسعه هماهن

بخش دیگر وشناسایی توان وامکانات بالقوه وقابل توسعه گردشگری در روستاهای بخش با 

 قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

 

 مقدمه 

 -ی  اهمیت روز افزون صنعت تورسیم موجب ان شده است که نظر محققین علوم مختلف انسان

اجتماعی را به خود جلب کند . از این جهت هر یک از انها به طریقی سعی دارند تا بینش های 

علمی خود صنعت تورسیم را تعریف نموده و رهنمود های مناسبی را جهت رشد  توسعه آن 

اجتماعی  –ارائه نمایند . دانش جغرافیا نیز تورسم را در چهار چوب کلی جغرافیایی انسانی 

ررسی قرار می دهد  و این رابطه محیط  طبیعی و انسانی و جاذبه های ان را از جمله مورد ب

عوامالی محسوب می شود که مورد ارزیابی قرارگرفته و هریک به طور نسبی  نقش خود را در 

 توسعه و رونق  این صنعت ایفا می نمایند . 

در هر کشوری به عنوان بخشی انجام فعالیت های توریستی که مشاغل گوناگونی به دنبال دارد 

از فعالیت های اقتصادی و در کنار بخش صنعت و کشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی 

و اقتصادی انان می گردد . برقرار کردن هم پیوند میان گردشگری  با سایر بخش ها همواره با 

ردن محیطی  توسعه این بخش به ایجاد امکانات جهت رسیدن به تعادل اقتصادی و فراهم ک



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

برای گذراندن اوقاتت فراغت  با ایجاد تسیالت و تجهیزات  تفریحی از اهداف این پژوهش می 

باشد . در این جاذبه توریسمی و گردشگری در روستا های قزوین مورد بحث و بررسی قرار 

  گرفته و  پس ا معرفی  این جاذبه ها راهکار های توسعه صنعت ارائه شده سات . پتانسیل های

موجود از نظر جاذبه های توریستی در منطقه  می توان گردشگران را به سمت روستا های 

دارای جاذبه های گردشگری سوق داد تا بتوانند  به هر از فعالیت های اقتصادی به عنوان منبع 

معشیت مورد توجه قرار گرفته و توسعه هماهنگ بخش گردشگری به دیگر بخش و برقراری 

ری درروستا های بخش با بخش دیگر و امکانات بالقوه قابل توسعه  گردشگهم پیوندی این 

 قزوین وجود داشته

 

 

 

 

 

 

 

 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 

 

 پیشینه تحقیق 

توسط  1531در زمینه پیشینه تاریخی تحقیق گفت که مطالعات جهانگردی در یایران در سال 

توان های » سازمان برنامه و بودجه انجام شده  است . در این مطالعات با دیدگاهی  متفاوت 

شناسایی و طبقه بندی شده است . در سطح منطقه ای نیز بعد از « مهم بالفعل تورستی 

ه همت سازمان  برنامه و بودجه و مسئولین استا ها مطالعاتی در مقیاس جامع انقالب اسالمی ب

در چند استان کشور انجام گرفته است  . در زمینه  گردشگری و مطالعات در مورد کم و کیف 

 قابلیت های جاذبه گردشگری استان است . 

 

 

 ضرورت تحقیق 
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ای کشور مسیر غرب به شمال کشور استان قزوین در مسیر یکی از پر رفت و آمد ترین محور ه

و داشتن توان های بالقوه و بالفعل طبیعی و تاریخی بسیاری از مسافران که برای انها ناشناخته 

 تر است . 

روستا های قزوین  با وجود قدمت زیاد و داشتن منابع و ظرفیت ویژه این روستاها جهت 

 گردشگری به نتیجه مطلوب هنوز نرسیده است .

 

 له بیان مسئ

همان طور که می دانیم توسیم در سطح جهان به عنوان یک صنعت شناخته شده ات و اکثر   

کشور ها نیز با برنامه ریز های مدرن که انجام داده اند سهم خود راتا حد  توان افرایش داده اند 

و می دهند تا حد امکان هر روز بر توانایی های خود می افزایند که اکثر به صنعت تورسیم در 

یران نیز نظری بیفکنیم متوجه این واقعیت می شویم که کشور ها با توجه به موقعیت ا

جغرافیایی و تنوع آب  هوای آن  از دریا جنگ های شمالی تا کویر خشک مرکزی جاذبه های 

که در بازار جهانی تورسیم از آن  توریستی فراوانی برای توسعه این صنعت دارد ولی همان طور 

توجه به این مسئله  دقت نظر  و برنامه ریزی  در مورد نقاطی که تعداد و  خود کرده که با

توانایی های   بالقوه و بالفعل فراوانی برای جذب تورسیم دارند بسیاری  ضروری ات . وظیفهع 

تک تک مسئولین این است که با برگزاری  سمینار ها و نمایشگاه های  عکس با مطالعه عمیق 

 هری در توسعه آبادانی این شهر و در مورد جذب تورسیم کوشا باشیم. تر مسادل و مشکالت ش
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 هدف تحقیق  

تقویت مبنا های اقتصادی جوامع روستایی از طریق فعالیت های جنبی در زمینه گردشگری 

 شناخت جاذبه های طبیعی و انسانی و رارئه راهکار های مهم جذب تورسیم /

 سوال 

تا هایقزوین می توان ان را یکی از قطب های جذب تورسیم آیا با توسعه گردشگری در روس

 معرفی کرد ؟ 

 فرضیه 

به نظر می رسد که توسعه گردشگری در روستا های قزوین می توان یکی از توان های بالقوه 

 ناحیه ای در کنار کشاورزی صنعت خدمات .  –توسعه منطقه ای 

به نظر  می رسد که توسعه گردشگری در روستا های قزوین می توان یکی از توان های بالقوه 

 ناحیه ای در کنار کشاورزی ، صنعت ، خدمات .  –توسعه منطقه ای 
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به نظر می رسد که توسعه گردشگری در روستا های قزوین و آشنا کردن گردشگران این ناحیه 

 و مردم بومی ان . 

 

 روش تحقیق 

توصیفی و روش های علوم انسانی از کل به جزء رسیدن است این روش تحقیق روش  روش

 کتاربخانه است . 

 موانع و مشکالت 

 موانعی  که بر سر راه است مالی و یا دیدن ان منطقه که دید میدانی نداریم . 

 به هنر و مسائل اینترنتی نبودن کتاب های 

 ی انسانینبودن مراکز آموزشی الزم برای تربیت نیرو

 نبودن تسهیالت مناسب برای وارد کردن تبجهیزات مورد نیاز موسسات جهانگردی . 

 ریف تورسیم عت

در شناخت  توریست و جهانگرد ) گردشگری ( تعاریف مختلفی از سوی  سازمان ها و افرا د 

 مختلف ارائه شده ات . 
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وازه تورسیم به مجموعه مسافرت هایی گفته می شود که بین مبدا و مقصد با انگیزه های 

استراحتی ، تفریحی ، ورزشی ، دیداری ، تجارتی ، فرهنگی و یا گذراندن اوقات فراغت انجام 

 (  1می گیرد . و در ان شخص تورسیست در مقصد اشتغال و اقامت نارد  ) راهنمایی ، ص 

ازمان ملل بنا بر پیشنهاد کنفرانس بین المللی و جهانگردی آن  سازمان در رم بر اسا تعریف س

 ارائه گردید : 

تورسیت با ابزدید کننده موقت کسی ات که به منظور تفریح و استراحت  گذراندن تعطیالت ، 

بازدید از نقاط ددینی انجام امور پزشکی ، درمانی معالجه ، تجارت وورزش ، زیات دیدار از 

واده ، ماموریت و شرکت در کنفرانسها به کشوری غیر از کشور خود سفر می کند مشروط خان

ماه بیشتر نبوده و کسب و پیشه هم  5ساعت کمتر و از  42بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 

 (  11مد نظر نباشد ) علی اصغر ، رضوانی ، ص 

 پیشینه صنعت تاریخی تورسیم 

در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج  که از دیر باز دیده ای است کهنگردشگری ، پ

و صنعتی کنونی خود  درطی مراحل تاریخی مختلف به موضع فنی ، اقتصادی و اجتماعی 

رسیده ست . گردشگری  بر بنیاد و عامل اساسی سفر و جابه جایی استوار است . در نتیجه 

دگرگونی های ناشی از انگیزه ی سفر و نیز  مختلفی  از قبیل  دگرگونی های آن تابع تغییرات 

وسیله ی حمل و نقل می باشد .  سفر و سرشت امنسان  نهادینه شده است . ا.دمی چنان 

آفریده  شده  و چنان   هستی گرفته است که باید به سفر برود . انسان از درباز برای رهایی از 
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تلف سف ، نیاز روانی بیش از همه بر تنهایی وسعتی و نیز زده است .  در میان انگیزه های مخ

انگیزاننده امواج توده های انسانی و امر مسافرت و جابه جایی  است . بنابراین جهانگری و سفر 

صاحب  از جمله ی عادات قدمیمی طبقه ی  حاکم و ثروتمند جوامع بوده است . در میانی که 

در آمد و گذراندن اوقات فراغت ، مال  و جاه و مقام بودند همواره به منظور  اقامت و کسب 

خانه هایی را در روستا های پیرامونی شهر محل سکونت خود خریداری کرده و مورد استفاده  

 ( 513، ص  1511قرار می دادند . ) درئو ، ماکس ، 

امروزه در سرتا سر کشور های جهان به خصو کشور های در حال توسعه ، به دلیل مختلفی از 

یت ف باال بردن میزان مهاجرت روستائیان به شهر ها و ناتوانی بازار کار در جمله افزایش جمع

 خوب نیروی انسانی ماهر با معضل بیکاری مواجه اند . 

از قرن نوزدهم به بعد تحوالت و دگرگونی  های وسیعی صورت گرفت . راه اهن احداث شد و 

بزرگی در امر سفر به وجود اورد و  استفاده از ان برنای مسافران مسیر گردید . راه اهن انقالب

آن را نقطه ی عطفی در تاریخ مسافرت محصوب داشت . چرا که از یک سو  می توان پیدایش

سفر را از انحصار تقریبا طبقه ی ثروتمند جوامع خارج نمود و از سوی دیگر نارسای  وسایل 

 حت و مطمئن ساخت . حمل و نقل و نارسایی راه های کاسته شد و جا به جایی هی سریع ، را

پیشرفت حمل و نقل بوده است . ،  در مجموع می توان گفت  توسعه جهان گردی  مدهون 

زیرا تحول حمل و نقل که همرا ه ف با افزایش سرعت وسایل مسافرت ،  و همچنین ارزانی و 
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امد . ) رضوانی ، علی  آسایش نسبی آنها بوده . انقالب بزرگی در صنعت جهانگردی  به وجود

 (  51، ص 1517اصغر ، 

جهانگردی از هران های پیشین در برخی از ممالک رایج بوده و افراد و گرو ه های خاصی با او 

سفر مبارت می ورزیدند در سر زمنی های اروپایی از دیر باز اشکال جهانگردی متداول بوده و 

ه های مختلف حکومتی و نیز زندگی مردمان شهزاه های جوان و اشراف به منظور اشنای با شیو

مختلف مسافرت نموده اند . چنین مسافرت هایی جزئی از برنامه ریز سنتیآموزش و پرورش 

آنان ذا تشکیل می داده که بعضًا تدارک ان توسط سازمان های ویژه ای  که ماموریت تربیت 

 (  25، ص  1551یی ، دادن ان را بر عده داشند انجام می گرفت ) محمد تقی ، راهنما

 

در سرزمین  های روم باستان اشکالی از آنچه که امروزه اوقات قراغت می نامیم و جود داشته 

است به عنوان مثال : می توان از برگزاری مسابقات المپیک یونان باستان نام بد . در ممالک 

طاق بستان در شرقی آثار بر جا مانده از نقاشی ها و سنگ ها بنفشه های تخت جمشید یا 

خصوص شکار سته جمعی در باریان جکایت از وجد نوعی تورسیم و سرگرم کنده و نیز چهره 

شکار  دسته جمعی در باریان حکایت از وجود   اشرافی ایران از پانصد سال پیش در خصوص 

نوعی تورسیم و سرگرم کننده می نمایند و نیز چهره اشرافی ایران  از پانصد سال پیش د 

 ارود های شکار چند هفته ای دسته جمعی داللت بر اشکال جهانگردی  است . خصوص 

 اشکال عمده توریسم 
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با توجه به مدت طول مسافرت ، نوع تاسیساتی که به خدمت گرفته می شود ، فصل چگونگی 

سازمانهدی مسافرت ، همچنین انگیزه های گوناگون که به موجب پیدایش یک جریان 

توریستی  می شوند ، می توان اشکال مختلفی  از جهانگردان را از یکدیگر تمیز داد . لیکن 

اشکال مختلف  جهانگردی مورد استفاده قرار می گیرند یکسان  عوامل  که برای طبقه بند

نیستند . تا قبل از جنگ جهانی اول ، امکان تفکیک اشکال جهانگردی مورد استفاده با طبقات 

اجتماعی وجود نداشت ، در حالی که امروزه باید عواملی را مورد استفاده قرار داد که این عوامل 

 و هدف است .  شامل ، زمان ، مکان و انگیزه

با توج ه به زمان اقام و یا به عبارت دیگر طول مدت مسافرت می توان از جهانگردی کوتاه 

 مدت و جهانگردی دراز مدت  صحبت  نمود  و ان ها را از یکدیگر تفکیک کرد . 

نسل سال  نیز می تواند دو نوع از جهانگردی را که شامل تورسیم زمستانی و تورسیم تابستانی 

 مشخص نمایند . است 

مکان  مسافرت و یا محل اقامتی که تورسیت انتخاب می کند نیز ، شکل معینی را عرضه می 

دارد . اقامت ممکن است در هتل ، ویالی شخصیی ف کمپینگ و یا خانه هی اجاره ای باشد . 

انجام چنین مسافرت هایی معموال توسط وسائط حمل و نقل زمینی ف هوایی و یا دریایی 

ت می گیرد که این عامل نیز خود می تواند شکل خاصی لز جهانگردی را به نام صور

 جهانگردی ، هوایی و یا دریایی به وجود اورد . 

 تورسیم تفریحی و استفاده از تعطیالت 
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این نوع جهانگردی شامل  افراد گرو ههای اتکه جهت استفاده از تعطیالت تفریح ، استراحت ، 

گرمتر یا خنکتر از محل اقامت خود به مسافرت می روند .  میزان هزینه استفاده از آب و هوای 

و مقصد غالباً ازطرف سرپرست خانواده تعیین می شود . نیاز به مسافرت برای تفریح و مسافرت 

مرخصی های سالیانه و تعطیالت معمواًل  با میزران درآمد ، سطوح  اموزشی ،  و استفاده از  

ر نشینی ، طول مدت ، تعطیالت و اوقات فراغت در رابطه  است . در میزان جمعیت ، دصد  شه

رفت و برگشت . هزینه هتل : غذا  نند هزینه اانتخاب شهر و یا کشور محل اقمت نیز عواملی م

 –و نوشیدنی و خرید های اافی ف موثر است . جهانگردی تفریحی توسط آژانس های مسافرتی 

نیز اقدام به انجام ان می « یاتا » کمپانی های مسافرتی  توریستی هر کشور انجام می گیرد و

 نمایند بلیط چنین مسافرت هایی دارای حداقل و حداکثر مدت اعتبار می باشد . 

 توریسم درمانی 

این نوع شامل افراد و گرو هایی هستند که برای استفاده از تغییر آب و هوا استفاده از آبها 

 معدنی گذراندن دوران نقاهت ف معالجه و نظایر ان اقدامبه مسافرت می کنند . 

 توریسم فرهنگی و اموزش 

تاریخی با  این نوع جهانگردی برای آشنایی واریث فرهنگی و هنری و اداب و رسوم بنا های آثار

هدف های آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می گیرد توریست هایی که در این گروه قرار 

 دارند . تورسیت و جهانگرد کاوشگر نامیده می شوند . 
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 توریسم اجتماعی 

 در این نوع جهانگردی عمدتاً هدف های اجتماعی ، مردم شناسیف و امثال ان مورد نظر است . 

 آشنایان ، خویشاوندان  نیز از نوع جهانگردی اجتماعی به شمار می آیند .  دیدار  دوستان ،

 

 

 تورسیم ورزشی 

هر نوع مسافرتی که به منظور فعالیت های ورزشی باشد ، جهانگردی  ورزشی نامیده می شود . 

مانند اسکی پیاده روی ف کوهپیمایی ، کوهنوردی ، دوچرخه  سواری ، شکار ، شنا ف قایرانی 

؛ رکت در مسابقات ورزشی  و تماشای مسابقات و امثال آن اینگونه  مسافرت های ممک ات به 

 رادی و  یا دسته جمعی صورت بگیر د. صورت انف

بسیاری از کشور های  با تاسیسی مجموعه های ورزشی مجهز  و ایجاد تسهیالت در امر ورزش 

 و شکار و  غیره جهانگردان و اغلب به این رشته را جنوب می کنند. 

 تورسیم مذهبی و زیارتی 

ر جهان است . جاذبه های  این نوع جهانگردی  یکی از رایجترین اشکال جهاگردی در سارس

مذهبی ، زیارتگاهی این نوع از جهانگردی  مانند مسافرخانه ها و زائر سرا ها با توجه به بافت 
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اجتماع و فرهنگی و عقیدتی جهانگردان   دارای ویژگیهای خاص خود است  که در هر کشوری 

 از تنوع بسیار زیادی برخوردا است . 

 

 

 

 تورسیم سیاسی 

مسافرت  به منظور شرکت در اجالس و مجاع بین المللی ، کنگره ها و سمنیا رهای سیاسی 

جن های ملی و مذهبی مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران شخصیت های سیاسی ؛  

پیروزی رهبران احزاب  به حکومت رسیدن انها و نظایر ان جهانگردی سیاسی  خوانده می شود 

 . 

 تجاری   تورسیم بازرگانی و 

 مهم ترین مسافرت هایی که تحت  عنوان صورت می گیرد : 

 عبارتند از :  
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سفر هایی که افراد برای شرکت در بازرا های مکاره و نمایشگاه های کاال و صنایع و  یاسر 

 کشی  و بازدید از تاسیسات کارخانه ها و نظایر ان می نمایند . 

امت )  دیبایی ف پروزی ، شناخت  جهانرگدی ، معموالً در مسافرت های بازرگانی  محل اق

1511) 

 

 توریسم طبیعت یا اکوتوریسم  

توریسم طبیعت یا اکوتوریسم نیز از مهمترین جاذبه های بخش گردشگری است وساالنه 

میلیونها نفر به منظور دیدار از مناطق خوش اب و هوایی ویا جوش منظره استراحت استفاده از 

م طبیعت ویا اکوتوریسم میشود .  ی ماجراجویی وغیره جذب توریساب های معدنی ودرمان

 (1551)محمد تقی راهنمایی 

 اهمیت اقتصادی صنهت توریسم 

براساس آخرین آمارهای سازمان جهنی گردشگری تعدادگردشگران در آخرین سالهای هزاره 

بر روی کره  میلیون نفر گذشت . این بدان معناست که از هر نفر جمعیت ساکن53دوم امروز 

 زمین یک نفربه مسافرست توریستی مبادرت می ورزد.

واقیت این است که گردشگری در دنیای امروز یک یک از بزرگترین تحرک اجتماعی واز جمله 

مهمترین وفعالترین بخشهای اقتصادی دنیا بشمار می رود. امروزه اقتصاد ملی برخی کشورها 
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ترکیه فرانسه حتی ایاالت متحده حدود زیادی به اقتصاد مانند یونان اسپانیا اتریش انگلستان 

بخش توریسم وابسته است .از این رو همگان برای جذب بخشی از بازاز به مسابقه ورقابت 

شدیدی کشانده است . در این راستا توسعه صنعت توریسم که اقتصادانان آن را سومین پدیده 

زی میدانند . به عنوان نیاز اساسی کشوری اقتصادی پویا روبه رشد پس از صنعت نفت وخود سا

مانند ایران عالوه برداشتن قابلیتهای ذاتی جذب توریسم از جمعیت جوانبرخودار بوده 

وبامعظالت اجتماعی واقتصادی نظیر بیکاری وتورم مطرح میشود. )سازمان ایرانگردی 

 (3ص1537وجهانگردی 

 شکلگیری بنبادهای توریستی درجهان 

باتشکیل اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی مسافرتی اغاز 1111نگردی ازسالفعالیتهای جها

سازمان جهانگردی به عنوان یک ارگان بین امللی پا به عرصه فعالیت 1513گردید ودرسال 

سازمان فنی موسسه 131عضو رسمی با ملیت های مختلف بوده 15گذاشت . این سازمان دارای

دراختیار این سازمان میباشد . ازجمله کمک هایی که سازمان واتحادیه بین المللی ومنطقهای 

جهانگردی وبرنامی عمران ملل متحد در انجام انها به توافق رسیده عبارتند از از گشف جاذبه 

های باقوه جهانگردی انجام مطالعات مقدماتی برای سرمایه گذاری در امر جهانگردی ودستیابی 

ختار اداری وجهانگردی وشرکت های سهامی توسعه به چهرچوب استانداردبرای تشکیل سا

 تدوین آئین نامه ها و مقررات جهانگردی. 

 موانع اصلی در توسعه جهانگردی در ایران 
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اگر چه توسعه و گسترش ایرانگردی وجهانگردی به منظره استفاده هرچه بیشتر از مزایای 

ودرراه رشدوتوسعه این  جغرافیایی اجتناب ناپذیر است ولیکن مشکالت وتگناهای متعددی

 صنعت را نبایید از نظر دور نگه داشت . 

 

 

 چالش ها وتنگناهای صنعت توریسم 

فقدان یک برنامه جامع در مفاهیم جغرافیایی وهمچنین ومشخص نبودن هدف ها وسیاست 

 های ایرانگردی وجهانگردی در غالب یک برنامه مدون اجرایی. 

 در کشوری بزرگ مثل ایران  فقدان وزارت خانه توریسم وگردشگری

 فقدان نیروی انسانی کارآزموده ومتخصص در امور جهانگردی 

 نبودن امکانات اولیه مثل اقامت گاه ها نبودن سرویس بهداشتی 
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 سومفصل 

 استان قزوین 

 جغرافیای طبیعی استان قزوین و نقش آن در اکو تورسیم 

کیلومتر تقریباً یک درصد از مساحت کل کشور را  13147استان قزوین با مساحتی حدود 

در لبه عرض  55تا   53تشکیل می دهد این استان در شمال غربی در مختصات  جغرافیایی  

 درجه شمال شرقی قرار گرفته است .   37تا  21شمالی  

استان قزوین از شمال به استان های  مازندران و گیالن ، از غرب به استان های زنجان و 

همدان از جنوب به استان مرکزی  و از شرق به استان های تهران محدود شده است . این 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

استان با توجه به موقعیت جغرافیاایی خود ، مانند ، پل ،  پایتخت کشور را به مناطق شمالی و 

ر های قفقاز و اروپا متثل می کند و به دللی موقعیت مناسب ضمن توعه کشاورز و غربی و کشو

 صنعتی   و صنعتی  و خدماتی به یکی از قطب های مهم توسعه کشور تبدیل شده است . 

 

 

 

  ناهمواری :

استان قزوین به دو ناحیه  کوهستانی دشتی تقسیم می شود . منطقه کوهستانی ان در شنال 

د و دهستان های الموت و رود بار و قسمتی از کوهپایه های اقبال را در بر می استان قرا دا

گیرد  در همین ناحیه  بخشی  از  رشته کو ههای البرز را از بخش  شمال غربی و از استان 

گیالن به طرف جنو غربی  از داخل استان قزوین کشیده شده است  . سیاال و الموت دو قله  از 

 هستانی بخش غربی البرز می باشد . قله های معروف کو 

دره های البرز در دامنه های خشک جنوبی به ویزه  قزوین ، باریک .  کم عرض هستند  با 

دیوار های پر شیب کشیده شده اند . آباد ترین و پر جمعیت ترین دره های ان در شاهرود و 

آب دامنه های  جنوبی را به دره های دو شاخه  معروف ان  رود طالقان   و رود الموت   اند که 

 سفید رود می رسانند . 
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متر (   2277کوه های طالقان  ، سیاالن ، الموت ،  تخت سلیمان در غرب  الموت ) با ارتفاع 

( که از قله های قدیمی آتشفشانی  4117در ساحل   چپ سفید رود  با قله دلفج )  با ارتفاع 

 است ،  اتصال یافته اند . 

د کوه های زیاران سبز پوش ، خزران و .... قرار دارند که از زمان های پیشین در جنوب شاهرو

جنوبی قزوین بوده اند که بعضی  از انها در امتداد دره ها تا ساحل  –مسیر های پیاده شمالی 

دریای  خزر امتداد یافته اند .  ارتفاعات دامانه  در جنوب شرقی دهستان زهرا قرار دارد این ار 

 ر قسمت جنوب غربی با کو ههای خرقان  و در گزین استان همدان  پیوند دارد .تفاعات د

به طور ککلی اراضی کوهستانی که فاقد خاک مناسب اند . در زمره اراضی حفاظتی محسو می  

تاکستان  و بوئین زهرا واقع شده اند   –شوند  نواحی دشتی استان قزوین در محدوده قزوین 

هزار هکتار در این محدوده ها  447، زراعت ، بغداری با وسعت برابر  اراضی   دارای  قابلیت

استقرار  یافته اند . این  نواحی دارای زمستان های سرد و تابستان های  معتدل می باشد . در 

ناحیه غربی دشت قزوین یک رشته از تفاعات  مواز ی با نام  چرگر قرار دادر که از جانب شمال 

جاع  استان قزوین را از استان زنجان جدا  می کند . ) حسن زنده دل  به جنوب کشیده شده و

 (  1511سال  42ایرانکردی اتان قزوین ص 

 مناطق ییالقی استان در جنوب تورسیم 

طارم : طارم بین قزوین و دیلمان قرار داد و به دو بخش علیا و سفلی تقسیم می شود طارم 

سفلی از شمال  شمال شرقی ، شمال غربی  به دیلمان  ، از غرب به زنجان ، از جنوب شرقی و 
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شرق به قزوین و از جنوب  و جنوب غربی به تاکستان محدود می شود : این بخش به دلیل هم 

استان  سر سبز گیالن دارای آب و هوای بسیار فرح بخش است . مهم ترین مالقات  مند بودنبا

این منطقه عبارتند : ییالق فردوس و ییالق  سمه دشت سیالنن  برخی از مناطق دیدنی مالرم 

ییالق  فردوس و ییالق سمه دشت  سیالن  برخی از مناطق دیدنی مالرم  سفلی عبارتند از : 

م سمیزان ،  فردوس ، احراکلج  و کلیسای آتیش کش ، دره های عمیق و سفلی   عبارتند : ق

زیبایی کلج ، سنگان سنگانه ، قوچی  و نیز ارتفاعات شاما دشت دارای  چشمه های متعدد و 

آب بسیار گوارا ، رود خانه های قزل ازون و شاهرود درسر شمال منطقه ، همچنین سد سفید 

نی  تند آبی و جاهگیری بسیار مناسب است . آب انبار ها  از رود و برای برگزاری  وزش قایقرا

دیگر بنا های جالب در این منطقه است که در گذشته ساکنان منطقه جهت تامین آب شرب 

اسنان و دام بخصوص برای فصول خشکسالی ساخته شده اند . صفر هایی  عظیم در بند کلج  

است که با بررسی و شناسایی جامع تر می  از جمله مکان های حیرت انگیز و جالب این منطقه

 15تواند یکی از مکان های ورزشی صخره نوردی استان باشد .  ) سازمان میراث فرهنگی ) ص 

 ،1514  ) 

دامنه های جنوبی سیاالن در شمال شرقی الموت واقع شده و از  "دانشجویی  بی سیاالن 

فع ترین و شمالی ترین آبادی این منطقه ییالق های زیبا و سر سبز استان قزوین ات .. از مرت

هرچه به   سمت شمال  پیش می رویم . هوا خنک تر شده و پوشش گیاهی منطقه تغییر می 

کند . عالوه بر گیاهان  علفی این منطقه دارای پوشش درختان سر و کوهی  نیز هست که 

است . این ییالق در  نشانه نزدیکی این منطقه به استان مازندران و پوشش گیاهی   جنگلی آن
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شمال  گردند کسیاالن با ارتفاع  تقریبی چهار هزار متر منتهی میشود  که مرز طبیعی استان  

 های قزوین و مازندران به حساب می آید  

 (  1417،   35) محمد علی ، حضرتی ، راهنمای گردشگری قزوین ، ص 

واقع  و با رود پر آبی که در آن جاری «  یار «  » هیر » دره نیر رود : این در نزدیکی روستای 

است یکی از مناطق ییالقی و زیابی رود  شهرستان محسوب میشود . دره نیز رود پر از قندق 

زاره های   سر سبز است و قسمت های شمالی مرتفع  ان  دارای مراتع  خوش آب و هوا است 

دره در میان کو ههای خرودشت و   گونه کول قرار داد و در تابستان  پر از  ریواس های  و این

درشت  آب دار است . یکی از قدیمی ترین ان مسیر های آمد و شد بین گیالن و قزوین و از 

 این دره می گذشت . بخش هایی از راه سنگ فرش آن هنوز   سالم بر جا مانده است . 

 .  ن و نقش ان در جذب تورییمغار های استان قزوی

قلعه   غار قلعه کرد : این غار در صد و چهل کیلومتری  جنوب غربی شهر قزوین در روستایی

کرد قرار داد دهانه این غار به شکل نیم دایره و به سمت جنوب شرقی است . و ارتفاع آن 

اهی که عمود برد حدود هشت متر و عرض آن نه متر است . این غار با یک راهرو به دهانه چ

دهیز اصلی است منتهی می شود و پس از  مدخل  این چاه به فضای که دارای ستون های 

قطور استاالکتیت و استاالکمیت در رنگ های مختلف  است می رسد .و تاالر اصلی مار به 

دهلیز های و شاخه های  فرعی  منتهی میشود که خود شاهکاری  از طبیع ت است و آویزه 

ی بعضی ازقسمت های آن  از سقف تا کف نمار کشیده  شده است . در کف غار نیز های اهک
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حوزه هی کوچک آبی تشکیل شده و سنگ های سفید اهکی زیبایی آن توجه هر بیننده ای را 

 به خود جلب می کند . 

 (  25ص  1551، سال  طبیعیانیالو ، حسین  ) جغرافیایی 

: این غار در بخش قاقازان شرقی شصت کیلومتری قزوین  جاده  غار  ولی گشنه  رود

متر و عرض ان  477روستای آلولک گشنه رود قرار دارد . دهانه ان رود به شمال و طول حدود 

نیم متر اس این غار در منطقه ی نسبتًا نیز معتدل و سرد کوهستانی با پوشش گیاهی درختان 

 انسان های اولیه بوده است .  ارس ، واقع شده و ظاهرا   محل  سکونت

: این غار در چهل کیلومتری شمال غرب قزوین در روستای ، دنیک ،  غار یخی انگول

آن به سمت جنوبی   بخش رود بار شهرستان  قرار دارد . این غار از نوع غار های یخی و دهانه 

از دیگر غار های غربی است غار عباس  در بخش مرکزی از دیگر غار های استان قزوین است .  

استان می توان از غار  سمیک آب  غار حاقب  خانه آکوحبان در رود بار شهرستان و غار عباس 

 آباد در آبگرم را نام برد . 

 قله ها  چشم انداز های کوهپایه ای  استان در جنوب تورسیم . 

یک از یکنواختی  عوارض جغرافیایی و پست و بلند  با چشم انداز هایی را به وجود می امد  که 

ارتفاعات ، دره ها موجب محیط   کاسته و جاذبه های دیدنی  را افزونی  می بخشد . کوهها ، 

پیدایش برخی پدیده ها اقلیم های ویژه شرایط  * ، تغییر در مناطق و چشم انداز ها ی طبیع  
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د.  استان میشوند  که هر یک  ویژگی ارزشمندی برای جلب  دیدار کنندگان به شمار می این

 کوهپایه ای  دشتی  است .  –قلمرو متمایز   کوهستانی   5قزوین متشکل از 

فضاهای کوهستانی عمومًا داری روند ی شرقی غربی بوده و از میزان بلندی این ارتفاعات  از 

شمال به جنوب و از غرب به شرق کاسته می شود در حقیقت رتفاعات عمده استان ادامه رشته 

 و جنوبی تصمیم می شود .   -کوهای  البرز و ارتفاعات مرکزی کشور ات که ارتفاعات شمال 

ستان قزوین بلندی ها و کو ههایی که وجود دارند امکانات بالقوه در جهت ورزش در شمال ا

های کوستا نی های زمستان فراهم  آورده اند . ارتفاعات شمالی  بخشی  از کوههای البرز غربی 

رصد از کل وسعات  47می باشند که روند شرقی و غربی دارند . ارتفاعات شمالی استان قریب  

شرقی از حدود  طام  جنوب  –می گیرد . ارتفاعات غربی  با راستای شمال غربی استان را در بر 

شروع شده  تا غرب تاکستان و بوئین زهرا را در بر میگیرد . رشته کوه های جنوبی  و با روند 

غربی  همچون دیواری  استان قزوین و ازز استان همدان و مرکزی جدا می کنند . در  –شرقی 

و کوهپایه ای شمال غربی و شرقی  استان قزوین به دلیل  جود آمده  فضا های  کوهستانی

است و قابلیت های متعدد و مهم  طبیعی و تلفیق این عناصر با یکدیگر  چشم اندازه های 

زیبایی به وجود امده است  که  جوابگویی نیاز های انواع گردشگران ویژه تفریحی و سیاحتی و 

ت که فضاهای مزبور تجهیز شده اند . در پایان خصوصیات ورزش می باشند و این درحالی اس

حلقه مهم که هر یک ویژگی های ارزشمندی  برای جذب  و جلب  دیدار کنندگان به شمار 

 می ایند امده اند . 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

  1511سال  35) پرویز ، ورجاند سیمار تاریخی ف و فرهنگ قزوین ص 

الموت زوار دشت نظاره کرد . زوار  –وین قله خشیچال : این قلعه را می توان از مسیر راه قز

دشت در سمت شمالی دریاچه ادان قرار دارد و برای رسیدن  به قله مرتفع خشچال از کنار 

دریاچه  دو سیر صعود وجود دارد . : مسیر اول از طریق یالی است که از باالی دریاچه به طور 

دشت  تا زیر قله ادامه می یابد .  مستقیم تا قله دوش می رود و مسیر دوم از دورن دره زوار

این مسیر به محله به نام چشم گیری می رسد که عالوه بر چشم دارای پوشش انبوهی  از بوته 

 زار های گلپر نیز است . 

متر   5137قله روا ن : این قله در خط الرس اصلی رشته کوه البرز در شمال رود بار با ارتفاع 

 –وف است . خط راس این کوه در جهت شماب غربی واقع شده و به ختشه چال هم معر

جنوب شرقی است و  قسمتی از مرز طبیعی  زوین و تنکابن به شمار می رود . از جهت جنوب 

غربی و به میله گردنه ی سیاالن به قله ی  سیاالن و از جهت   شمال غربی  به دو قسمت 

زا کوه به قله  مو هاسوس یا سهام شمال و غربی تقسیم می شود . یال شمالی  ان وسیله  قله ب

کوه و یال غربی ان به وسیلهی گردنه بی گرم  کره ، به قله ی چاچ کوه متصل می شد . 

 رودخانه ازگین : سفید آب و آوان که از شاخه های شاهرود 

) سفید رود ( می باشند  از ارتفاعات جنوبی و رود خانه  می چامک رود که پس ا گذشتن از  

از ارتفاعات  دهستان جنب رود بار  و کلیجان  در بند شیرود  به دریای  مازندران  می ریزد . 
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 شمالی این کوه سر چشمه می گیرد . در دامنه جنوبی این کوه دریاچه ای قرار دارد به نام اوان

 (  1511:  51مشهور است ) زنده دل ، حن ، نشر ایران کردی ، ص 

 

: در منطقه قزوین دو نوع باد معروف است که عبارتند از باد گرم و باد سرد ساکنان  اقلیم

منطقه باد گرم  را راز می نامند . زمان وزیدن آن در اوایل بهار و در اواسط تابستان است  و از  

. باد سرد  را با بادجه نیز می خوانند و جهت آن  جانب شمال و جهت جنوب شرقی می وزد 

شمال غربی است و منطقه وسیعی  را در بر میگیرد . این باد در فصل های مختلف  مال به 

 مادر متناوب می وزد و نقش موثری در امر زراعت منطقه بازی می کند .

شمال غرب استان در منطقه   متر می باشد که در 577حداقل ارتفاع استان از سطح دریا  

عللرم مفلی و کناره دریاچه سفید رود واقع شده است سیستم هوای موثر در استان عبارتند از  

سیستم غربی  و مدیترانه ای که بشترین عامل بارندگی استان را تشکیل می دهد . و سیستم 

 پرفشار شمالی که عامل سردی و رطوبت در استان  می باشد . 

نسبت به مشابه  سال قبل و میانگین بلند مدت   15 – 15ندگی یک ماهانه اول سال تحلیل بار

در آماری حاکی از ن است که سال فول نسبت به مدت مشابه  سال قبل  ایستگاه های 

سیفورتپی و اقلیم شناسی و هر دو با توجه به  مقایسه بارندگی سال قبل میانگین بلند مدت 

 ) سازمان هواشناسی استان قزوین ( داشته اند   کاهش چشم گیری
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آب  هوا وضعیت گردشگری استان قزوین : آب  هوا مهم ترین عامل در توسعه صنعت 

گردشگری محسوب میشو مسافرت های گرو هی و دسته جمعی با شرایط آب و هوایی بپیوند 

مین و ارتفاع و اعدال درجه حرارت به همراه مناسب بودن  شکل ظاهری ز می خورند . عامل 

قابلیا دسترسی ان از عوانل محسول می شود که تورسیم زمستانی را به وجود می آورند عالوه 

بر این درجه حرارت و ریزش های جوی نزیر ز جمله عواملی هستند کهبه حرکت های 

تورسیمی شکل  می دهند . مانند ناحیه شمال ایران که به علت همین عوامل که ذکر شده  

مراکز گردشگری در کشور محسوب  می شود . در برنامه ریزی گردشگری یکی از مهم ترین 

تاکید روی کوتاهی فصول و تعیین مدت زمان استفاده از ورزش های هوای آزاد مثل  شنا 

ضروری است . در باران های سنگین  نگهداری و سرعت جاده  های نواحی تورسیمی از 

  ( 1511 11ضروریات است . رضوانی  علیاصغر ، ص 

باغ ها و پردیس های  استان : باغها و پردیس های ایرامی در جهان  کم نظیرند و به عنوان 

یکی از قابلیت های ارزشمند  گردشگری  سطوح جهانی محسوب می شود  چنانکه اسناد 

تاریخی نشان می دهند .  قدمت احداث باغ در ایران زمین به مدان  هخامنشیان می رسد . در 

ه این    باید بوده اند که انسان های بعد از مرگ به صورت و شکل  درخته در آن روزگار مردم ب

می آیند و دارای  زندگی  ابدی خواهد بود . به این اساس درختکاری و ایجاد باغ ها  به عنوان 

یک ارزش و باور مذهبی قرهنگی تعداد  شده ات . باغ های ایرانی مجموعه به هم پیوسته و 

و ترکیب  آب و گیاه  است  نظم  ملسجت  در باغ های ایرانی به نهایت  هماهنگ از  تلفیق 

کمال رسیده است . و هنر احداث  باغ به شیوه ایرانی یکی از میراث ها و ثروت های فرهنگی و 
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هنری جهان شمرده می شود . در استان قزوین  به دلیل قابلیت های آب و خاک و اقلیم 

یار وداع بود و امروزه در نواحی مختلف استان اراضی وسیعی مساعد  احداث باغ آز گذشته  بس

به باغ و کشت انواع درختان میوه  تخصیص  داده شده است  که به طور نمونه می توان ، با 

کیلومتری جاده قزوین بوئین زهرا  و همچنین باغ  5غهای یکدست دیک ، پرسه قیم آباد در 

وت در بسیاری ز آبادی ها  به ویژه در روستای  گاز ها متراکم  با طراوت و زیبایی  ناحه الم

رخان اشاره  کرد . در ناحیه  الموت باغ های عده متشکل از درختان آلبالو ، گیالس ، گردو ، 

 فنقدق ، کشت شده است  . 

 منابع آبی استان در جذب تورسیم : 

  دامنه های شیب رشته کوه های البرز در ناحی شمالی و رشته  کو ه های منفرد  مرکزی و 

دار ان ها در بخش جنوبی استان ، نقش  قابل توجهی د ایجاد جریان آبی زیر زمینی به وود 

امدن سفر های غنی قابل برداشت در نواحی نسبتاً هموار داشته  امکان حفر های چاه های 

چاه حلقه  1171عمیق  ومیر عمیق با آبدهی مناسب را میر ساخته اند . در حال حاضر تعداد 

رشته  قنات در این ساتان وجود دارد . مجموعه  555حلقه چاه سفید عمیق  4535عمیق  

 میلیون متر مکعب می رسد .  1114تخلیه آب آن در سال تقریباً به 

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی درشت قزوین متکی  بر حفر قنات بوده است . دامنه های 

و گسترش مخروطه افکنه در کوهپایه های شمالی دشت  بهره برداری پر شیب جنوب  البرز
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قزوین شرایط مناسبی برای حفر قنات و بهره برداری از آب زیر زمینی  فراهم کرده است . ) 

 (  1511،  211دبیر سیاقی ، محمود ، ص 

میلیون متر مکعب  در رودخانه های  4257وجود سر رود خانه دایمی با حجم آبی به میزان 

میلیون متر مکعب از جمله منابع آبی قابل  توجه دین استان  54د با حجم آب فصلی مقصو

است . همچنین حوزه های آبریز  طالقان رود و الموت رود که  هز بعد از  سر شاخه های رود 

میلیون متر مکعب  از دیگر  157و  257خانه شاهرود هستند به ترتیب با حجم آبی به میزان 

میلیون متر مکعب  از این  117حسوب می شود به در حال حاضر تنها  منابع آبی این استان م

ابها بر داشت میشود و بقیه به دلیل وجود  اختالف ارتفاع بین اراضی و منابع  آبی  متر مکعب 

 اربالی آب و هواشناسی ( هدیگر از این اها را به ورش  مختلف بر داشت کرد . ) آزاد

 

 :  زوینجاذبه های گردشگری آب استان ق 

ذب مسافران کم و کیف رودخانه ها چشم ها ،  تاالبه ها و از مهمترین عناصر طبیعی در ج

دریاچه ها است  . تفریگاه  های آبی استان قزوین بیشتر در پیرامون برخی از رودخانه ها و 

ه ای چشم  سارها که از چشم اندازه های زیبایی برخوردارند . دارند . این عناصر به تنهایی جاذب

ارزشمند و کم نظیر در گردشگری روستایی مصوب  میشود که در شکل بخش به سایر  چشم 

انداز های و تصاویر طبیعی نقش مهمی ایفاد می کند . استان قزوین از این لحاظ به دو  فضای 

شهرستان قزوین و تاکستان  برخوردار از  کامال متمایز تفکیک  می شود قسمت های شمالی 
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صود و استخر ها بوده و   قسمت های مرکزی و جنوبی استان دارای رود خانه رودخانه مق

دایمی قابل توجهی نیست به عبارت دیگر می توان نواحی شمالی استان قزوین را در زمره 

 (  1511،  53قلمرو پر آبیی کشور محسوب کرد ) حسن ، زنده دل ، ص 

: این رود تنها رود خانه دامنه جنوبی البرز است که آب آن به دریای  رود خانه شاهرود

می شود  مازندران می ریز د این رود خانه از دو شاخه  اصلی طالقان رود و الموت رود تشکیل

که در شمال غربی روستای شیر کوه  به هم می پیوندند رود خانه شاهرود  همواره طغیانی 

باطل و  البی فراوان همراه است . طول این رودخانه تا محل ورود است و تا اواخر  بهار آب آن 

 هزار متر است .  5کیلومتر را اختالف ارتفاع رودخانه حدود  111به منجیل حدود 

 

 منابع آبی استان در جذب تورسیم : 

رشته کو ههای  البرز در نواحی شمالی رشته کوه های منفرد  مرکزی و دامنه های شیب دار  

ر بخش جنوبی استان نقش قابل توجهی در ایجاد جریان آبی زیر زمینی  به وجود امدن انها د

سفر های غنی قابل برداشت  در نواحی نسبتاً هموار داشته و امکان حفر های چاه های عمیق  

حلقه  چاه  1171و سفیر  عمیق با آبدهی متناسب  را حسیر یافته اند و. در حال حاضر تعداد 

رشته قنات در این استا وجود دارد مجموعه  5557حلقه  چاه نیمه عمیق  4535های عمیق 

 میلیون متر مکعب می رسد .  1114تخلیه آب ان رادر سال تقریباً 
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بهره برداری از منابع آب زیر زمینی  درشت قزوین متکی بر حفر قنات بوده است و دامنه های 

بهره بردای پر شیب جنوب البرز و گسترش مخروطه افکنصد در کوه پایه های شمالی  دشت 

از آب زیر زمینی فراهم کرده است ) دبیر  قزوین شرابط مناسبی برای حفر قنات و بهره برداری 

 425( وجود سر پود خانه  دایمی  با حجم آبی به میزان  1511،  211محمود ، ص سیاقی ، 

میلیون متر مکعب از جمله منابع آبی قابل  54ب در رود خانه های فعلی متعددبا حجم آب 

توجه به این استان است . همچنین  حوزه های آبریز طالقان   رود و الموت رود که تهر  دو از 

میلیون  157و  257نه شاهرود هستند به ترتیب با حجم آبی به میزان سر شاخه های رود خا

میلیون  117متر مکعب از دیگر  منابع  ابی این استان محسوب می شود  در حال حاضر تنها 

متر مکعب  از این آبها برداشت می شود . و بقیه به دلیل وجود اختالف ارتفاع بین اراضی   

ت . اما بر اساس بر آمد های موجود  هنوز  می توان در صدد منابع آبی غیر قابل برداشت  اس

اربالی آب و  هصد میلیون متر مکعب دیگر از  این ابها را به روش مختلف برداشت کرد .  ) ازاد

 هوا شناسی ( 

: این رودخانه بخشی از رودخانه شاهرود و یکی از سر شاخه های اصلی  رودخانه طالقان

رودخانه شاهرود است . این رودخانه از ارتفاعات شمالی مورد کندوان ، ارتفاعات سبز مرکزی  ا 

متری سر چشم می گیرد . و از طریق دره میشان  273ارفاعات البرزش مرکزی از ارتفاعات 

ی ریزد و پس از پیوستن به الموت رود رودخانه شاهرود را بخش طالقان به منطقه الموت م

غربی  جریان  دارد  –جنوبی  و شرقی  –تشکیل  می دهد . رودخانه طالقان با مسیری شمالی 

. این رود خانه درای رژیمی بر خی بوده و دایمی است . این رود خانه در مسیری خود و 
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وجود امده است  که در صورت تجهیز معرفی انها از درروستا ها مناظر بدیع زیبا و حیر انگیز به 

 جاذبه های مهم کشور محسوب  خواهند شد . 

: بزرگترین و زیبا ترین دریاچه در منطقه قزوین دریاچه اوالن نام دارد که به  ندریاچه اوال

فجر کنار  روستای  فاصله   هفتاد ئو پنج کیلومتری شهر قزوین در جاده قزوین معلم کالیه 

ک هکتار  دارای آب شیرین است   3/1ان قرار گرفته است  . این دریاچه با مساحتی کمتر از او

متر   و عمق آن  از یک تا بیست متر در  413متر و عرض آن  543. طول ان طویب  ترین   

نوسان است . آب دریاچه  از  طریق چشم های کف دریاچه   چه نیز رود  کوچکی  تشکیل  

مورد  استفاده کشاورزان روستا ی  کای کوشک و آبین است. در تابستان این میشود که آب ان 

دریاچه  محل ماهیگیری آب تنی  وقیق سوری در پاییز  من پرندگان مهجر ، نیز  قو ، مرغابی 

اربابی ،  سطح ان  قابل اسکارنی است ) آزادهو ر زمستان  با توجه به  برودت هوا و یخ زدن 

 (  47، 45، 41تهران ، 

 نی استا ن اچشم های طولی آبگرم  مارکز اب درم 

امروزه یکی از منابع مهم جذب جهانگرد استفاده  و بهره و برداری بهینه از آب های گرم و 

معدنی است تجربه کشور های مانند فرانسه و ژاپن در زمینه بهره برداری از آب های معدنی  

 نشان داده است . 

ا برنامه ریزی درست به طور بهینه سود و بهره برداری قرا گیرد که اگر این منابع طبیعی ب 

عالوه بر ارزش های اقتصادی ، می توانند بخشی از هزینه های  درمان بیماران را کاهش دهند 
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. آب  معدنی  از ویژگی های درمانی گوناگون  برخوردارند و هر یک  بر اندام  و دستگاه  ویژه 

رد . استان قزوین همچون بسیاری از استان های کشور ، چشمه ای در بدن انسان اثر می گذا

 های آب  معدنی  و طبیعی  متعددی کهبه طور سنتی مورد استفاده قرار می گیرد . 

 مهم ترین این چشمه ها که ب هطور کلی در روستا های استان قزوین قرار دارند . عبارتند از : 

ود و پنج جاده قزوین همدان قرار دادر . ابهای چشم آبگرم خرقان : این چشمه در  کیلومتر ن

معدنی خرقان پس از مصرف به رود خانه بهرود که از دین منطقه عبور می کند  میریز د . 

ترکیب آب چشمه خرقان  تشابه ترکیب آب های معدنی موتیه و بود بودن  فرانسه است و در 

مجاری تنفسی ، تورم گلو و حلق  درمان  ورد های عصبی ، سیاتیک ، رماتیسم ،  عفونت های 

و بر نشیت مزمن استنشاق بخار آب موثر می باشد . آشامیدن این آب در درمان بیمار های   

 دستگاه گوارش از قبیل سوء هاضمه ناشی از ضعف قوا  توام با پیوست مفید می باشد . 

چشمه یکه گنبد : این چشمه  در روستای یکه گنبد قاقازان در شمال غربی قزوین قرار دادر  

این چشمه در کف دره ای که از آن  رودخانه کوچکی عبور می کند و به رودخانه شاهرود می 

ریزد از دل زمین بیرون می آید . چشم  دراای چند مفاهر در چند نقطه نزدیک به هم  است و 

حوضچه هایی  جهت استحکام جمع اوری می شوند . آب چشم معدنی یکه گنبد از آب آن در 

دسته آب های بیکربنات  گلیسگ  آهن و گاز دارفیل گرم است . استحکام در ای آب به دلیل 

 وجود گاز  ش ترکب و گرمای آن تسکین دهنده و ضد درد است . 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

ی های عصبی استفاده می شد از این آب برای  درمان بیماری مفصلی ، رماتیسم وبیمار

.آشامیدن ان نیز در دستگاه گارش آلبد و مجاری صفرا و بیمار های معه ای و روده ای و نیز 

 بیماری  تغذیه ای موثر میباشد . 

رشت به نام  -کیلومتری جاده قزوین   23چشم ه های آب معدنی آب ترش و ارزان : در فاصله 

 چند صد متری از یکدیگر قرار گرفته اند . فاصله  های آب ترش و ارزا وجود دارد که به

بلور های کچ در پیرامون چشم وجود دارد . آزمایش  میکربی بر روی آب دین چشمه های 

گونه ای آلودگی با منظا  غیر فرعی را نشان داده است آب هر دو چشم ازگرده های آب های 

 (  1511،  2ده دل  ص سولفاته کلیسک سرد و گاز  دارو اهن  داراست .. حسن زن

 

آوج : این چشمه از مهمترین چشمه های آبگرم استان قزوین  –چشمه ابگرم جاده تاکستان 

است و هر سهله هزاران نفر برای استفاده از خواص درمانی آب به این  حمل مسافرت می کنند 

شم گیری مقدار آب درمانی  و دمای آب این چشمه به طور چ 51. بعد از زمین لرزه خرداد 

 افزایش یافته 

 پوشش گیاهی و جاذبه های گردشگری آن در استان قزوین : 

پوشش گیاهی  طبسی برآیند عملکرد  هوامل اقلیم آب و خاک و ساخت توپوگرافی و همچنین 

تاثیرات  حیات وحش  بر اکوسیستم است . بر این اساس پوشش  گیاهی در شمار مهم ترین و 
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انداز های طبیعی و از جاذبه های طبیعی و از جذبه های کم نظیر   زیبا ترین جلوه ها و چشم

گردشگری و امکانات  مناسب گذراندن ا.قت فراغت  تلقی می شود .  جنگل های استان قزوین 

هکتار  وسعت دارند و عمدتًا در نیحه شمال قزوین و الموت دیده میشوند . این  415حدود 

تمل بر بادام ، کوجه زیتون ، پنبه ، سیب جنگلی ،  جنگل ها  تنگ و پراکنده هستند و مش

دوی جنگلی ، تمشک و زرشک است . در نواحی  جنوب استان قزوین در بوئین   زهرا  نیز گر

فضاهای جنگلی  وسیعی متشکل از درختچه های گردو  وجود دارد با توج  به ویژگی های  

نگل   وباغستان ها روستا های آبب و هوای ، توپوگرافی جود رود خانه  ها و فضاهای ج

کوهستانی به طور کلی قلمرو شمالی قزوین از مناطق ارزشمندی گردشگری به ویژه اگر 

 (  54، منابع طبیعی ص  1511تورسیم در سطح ملی محسول می شود / ) یدالهه ، بغدادی ، 

 زندگی جانوری  مناطق  حیات وحش  جذبه های گردشگری 

پایداری فرآیند اکو لوژیک و حفظ ذخایر ژنتیکی ، انتخاب عرصه هایی به منظور تضمین بقا و 

از طبیعیت   دقت  حفاظت شده ان به وصرت ذخیره گاهی زیستی برای نسل  های امروزه و 

نسل های آینده بهره برداری بهینه و برنامه ریزی شده  از این فضاها سیاست های حفاتی 

عرصه  3این اساس  این طبقه بندی در  استان قزوین گوناگون به کار گرفته  می شوند . بر 

طبیعی تحت عنان ) منطقه  حفاظت شده  با شکل  منطقه شکا ممنوع الموت ، منطقه  

حفاظت شده   طارم  سفلی ، منطقه  زرشک کامان و  اثر طبیعی  ملی دریاچه اوان توسط 

 (  23ص  1515کشاورزی  دسازمان  محیط زیست متمایز و مدریت  میشود . ) سازمان جها
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 منطقه حفاظت شده با شکل : 

هکتار  در هشت کیلومتری شمال  غرب  ئ تاکستان در محدود  4577این منطقه با مساحت 

دهستان قاقازان قرار دارد .  در پست  ترین نقطه یعنی نواحی دشقی ارتفاع آن هزار  متر  از 

 ال این منطقه است . سطح دیا است و بلند ترین  قله وه   پانچال درشم

مهم ترین  کوه های آن  داغ ، کوه سفید کوه ، قزقلعه ، کوه چهل قز کوه داش قاقازان داغ  

است و از مهم ترین منطقه دشتی  قره باغ پسیچانلو ف حسین اباد  ، تالسم آباد شاده کرد . به 

ه ، برای زیست حیات دلیل خالی از سکنه بودن تعداد زیادی از روستا ها این منطقه این ناحی

 وحش بسیار مناسب بوده .  

منطقه حفاظت شده الموت : این منطقه در شمال شرقی قزوین و در روستاهای منطقه الموت 

و ساختارق طبیعی د ر استان  قرار دارد  این منطقه از نظر تنوع حیات وحش بسیار غنی 

ه الموت به دلیل ویژگی متعددی قزوین نیز در  کشور منحصر به فرد است . به طور ملی  منطق

از جمله مزیت های  اب و هوایی  معتدل تابستانی پوشش کم نظیر جنگلی و جود ناهمواری ها 

و ارتفاعا ت جریان  سطحی بسیار خوب انواع ماهیها حیات وحش ارزشمندی در زمره مناطق 

ط  مناسب بسیار مهم کشور محسوب می شود . مزیت های و قابلیت های مزبور از  شرای

 استفاده  اکوتورسیم از منطقه الموت است .

: این منطقه کوهستانی  با وسعت تقریبی چهلو هفت  منطقه حفاظت شده طارم سفلی

هزار هکتار در شمال غربی استان قزوین و همجوار با استان های گیالن و زنجان قرار دارد . 
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منطقه اغلب از انواده گرامینه  مهم ترین   مسیر آن جاده لوشان سیر دان است پوش گیاهی

سال مانند سیر دان ار جمله ویژگی این  177تحالت است . وجود درختان کهن سال با قدمت 

 منطقه است  . 

 

 

 منطقه زرشک وکاهان : 

کیلومتری شمل قزوین در آبگیری با وسعت تقریبی ده الی بیست متر مربع   47این منطقه در 

با  چشم انداز ها و آب و هوای مناسب در دامنه کوه  کافر میدان ، قرار دارد و مکانی برای 

گذراندن اوقات فراغت شهروندان قزوینی به شمار می آیند . خنکی آب و هوا در تابستان و 

ف در زمستان و چشم سار های فروانی  این مکان از ویژگی  این منطقه به شمار  پوشش برص

 می آیند . 

 موانع و محدودیت طبیعی در بخش گردشگری   

در نایحه  شمالی به علت کوهستانی بودن احداث راه دسترسی منابسب با دشواری و صرفه 

فاقد راه های دسترسی مناسب  هزینه زیاد  امکان پذیر است و به دلیل شرایط کنونی نایحه 

 است . 
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این ناحیه به دلیل  زمستان های بسیار سرد و بارش برق  جذب مسافران در فصل زمستان را  

با دشواری  مواجه می کند . در ناحیه جنوبی رود خانه  عمدتًا فصلی بود  و بهره برداری 

 توریسمی از ان ها اماکم پذیر نیستند . 

ی در مقیاسه یکنواختی جذبه ای تورسیستی است از این  رو فضا های وجود عوارض توپوگراف 

کوهستانی شمال و دشتی ماینی از جاذبه های دیدنی استان محسوب می شود . تنوع آب و 

 هوای  و پوشش گیاهی  وموجب  تنوع حیات وحش استان است .  

ر ناحیه شمالی  عوارض تنوع آب و هوایی اقلیمی وجود آب و هوای   و مالیم تابستانی ویژه د

توپورگافی و پستی و بلندی و ریزش  جوی مناسب وجود رود خانه های دایمی در ناحیه 

 شمالی است . 

تنوع  حیات وحش ویژه وجود انواع پستانداران ، آبزیان پرندگان قلمرو های نظر سازمان  

 محیط زیست را به وجود اورد . 

ه حفاظت شده الموت  و با شکل در تاکستان توسعه  به طور کلی فضاهای شمالی به ویزه منطق

 اکوتورسیم و امکان پذیر کرده . 

 صنایع دستی : 

: یکی از صنایع دستی های این استان گلیم است . از مراکز مهم بافت گلیم در  گلیم بافی 

تنوع این استان می توانبه رود بار المو رود بار شهرستان اراداق ،؛  و ضیاء آباد اشاره کرد  
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است گلیم بافی با فصل کار دوستانیان ارتباط   فتوقش گلیم این استان بسیار قابل توجه 

 مستقیم دارند . 

: این هنر در استان قزوین از سابقه طوالنی  برخوردار است در گذشته در  جاجیم بافی 

بیشر روستا ها جاجیم  بافی رایج بوده و مواد ال.یه جاجیم پشم است . که موعموالً توسط زنان 

روستا تهیه می ش.د روستائیان در فصول بیکاری  پاییز و زمستان کارگاه جاجیم را در داخل 

و عشایر از عوایل بهار و اواخر زسمتان در فضای باز به جاجیم بافی می اتاق بر پا می دارن 

 پردازند . 

:  استان قزوین به لحاظ موسیقی در مقیاس  ایران شناخته شده باشند  موسیقی محلی

جایگاهی ندارد . موسیقی محلی  در استان منحصر به فرد و گروه های نوازنده و یا خوانندگان 

 روستایی در جشن ها و اعواد شادی آفرین مجالس هستند بومی محلی در مناطق 

 کاروان سرا ها : 

کا موان سرا خرزان : این کاروان سرا در روستای خرزان شهرستان قزوین در جاده قدمی قرار 

دادر. در اصالح  چهار گانه حطایط مربع کل کاروانسرا  یک ایران و  ایوانچه به چشم می خورد 

 ککه طرح چهار ایوانی کاروانسرا را ارایه می دهند . 

 کروان سرای محمد آباد  
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بوئین زهرا قرار دارد . و از جمله کاروانسرای  دوره  -مد اباد در جاده قزوین  کاروان سرای مح

صفوی است  کاران سرا ها محمد آباد از جمله بنا های جالبی که مطر ح  داخل و خارج  با هم 

اختلف دارند . طرح ایران آن چهار ایوانی است . درست ایران ورودی ده حجره به همراه ایوانچه 

رفته اند . در پشت این حنجره ها و فضای  سقف و سیع برای انبار کاال ها به چشم خود قرار گ

 می خورد  

: این کاروان سرا در شمال غربی روستای هجیب شهر بوئین زهرا واقع  کاران سرای هجیب

ورودی آن د لع جنوبی است . طرح کلی کاروان سرا  ها مربع شکل است و در تقاطع چهار 

برج های صدرو به صورت نیم ستون دیده می شوند . هشت مرودی عارت ضلعی خارجی  آن 

 فضای وسیع است که با سقف  گنبدی شکل  صدوری پوشش  شده است .
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 فصل چهارم 

  قلعه الموت

منطقه الموت قلمورویی کوهستانی است . آب و هوای آن در زمستان سرد و تابستان خنک و 

یاد از این رو  رود خانه های زیادی در این منطقه جریان می یابد . مالیم است  . بارش برف ز

قلعه الموت در شمال غربی استان قزوین در نزدیکی روستای گاز رخازن  قرار دارد . روستای 

گاز خان آباد ترین و مهم تری سکونتگاه در قلمرو الموت است و قلعه  الموت در حدود یک 

شده است . این قلعه بر فراز کوهی  اتس که اطراف ان را کیلومتری شمال این روستا واقع 

پرتگاه عظیم و بریدگی های شگفت فرا گرفته است . قلعه الموت را مردم محل  قلعه حسن  

 می نامند . 
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در روستای گازر خان درختان چنار بسیار قدیمی  و تنومند و همچنین تاچند سال بیش مقبره 

ست . این مقبره در شرایط کنونی به دلیل کاوش ها و ای به نام هجده تن وجود داشته ا

 احداث مسجد تخریب شده است .  همچنین احداث 

ه .ق ذکر شده است که  425سال بنای قلعه الموت در کتاب نهزه القلوب حمد اله مستوفی  

 همزمان  با خالفت  المتوکل عباسی است . ایشان در بیان واژه الموت می گویند . 

در اول آله آموت گفته اند به معنای آشیانه عقاب که بچگان را بر او اموزش کرده و  ان قلعه را 

 به سوی الموت شد . 

به دلیل  حوادث طبیعی و غیر طبیعی  آثار بر جمانده از این قلعه بسیار اندک است . سازمان 

ر این میراث فرهنگی کشور برای رسدن به اطالعات بیشتر درباره الموت به حفاری  علمی د

منطقه مشغول است .  از انجای  که تمام طول سال گروه زیادی در قلعه سکونت داشته و به 

آب نیاز  داشتند . سازندگان قلعه با هنر منذی خاصی  اقدام به ساخا آب  انبار های کرده اند و 

می به کمک آبرو هایی که  در دل سنگ کنده اند از فاصله  هر آب را بر این آب انبار سوار 

 نموده اند . 

در پای کوه الموت در کوشه شمال شرقی ، غار کوچی که ازآب رو های قلعه بود دیده  می 

 شوند .

 آب قلعه از چشم  که در دامنه  کوه شمال  قله قرار دارد تامین م شود . 
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امروزه در دامنه جنوبی کوه هودکان که در شمال کوه قلعه الموت واقع شده است خرابه های 

بسیاری دیده میشود که نشان می دهد  روزگاری  بر جای این خرابه های ، ساختمان بسیاری 

 وجود داشته است . 

گرداگرد آن بین دو قسمت قلعه الموت یعنی قلعه باال و پایین ، میدانگاهی قرار دارد که بر  

دیواری محوطه قلعه را به  قسمت تقسیم کرده ات . در حال حاضر در میان میدان آثار فراوانی 

به صورت توده های سنگ و خاک   مشاهده می شود که بی شک باقی  مانده بنا ها و 

 ساختمان  هایفراوانی است  که در این محل وجود داشته و ویران گشته اند . 

یاری از دیواره های قلعه تخریب شده است . با این حال  اثثرات دیوار در شرایط کنونی بس

هایی که با مالط و سنگ ساخته شده است و دیده می شود علی رغم ارتفاع زیادی قلعه در 

قسمت های زیاد  چاله ها و حوضچه های آب دیده می شود . مدت  حکومت حسن مباح در 

حکومت اسماعیلیان به دست  هالکوخان   مغول سال بوده است و سر انجام  53این قلعه  

 منقرض شد . 

امروزه این قلعه به دلیل ویژگی  های تاریخی  و مقاومت های زیادی اسماعیلیان از جاذبه  

های مهم گردشگری استان قزوین محسوب میشود و شتاقان  زیادی را از سراسر کشور و سایر 

و سازمان  مهاد پلکانی به صورت سنگفرش به کشو ها پذیراست  به  سازمان میراث فرهنگی 

متر احداث گردیده است ک ه دستیابی به قلعه را تسهیل می کند . همچنین به  177طول 

خان یک  مهمانپذیر کوچک 4دلیل مافران زیادی به این منطقه سفر می کنند در روستای گازر
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بر قلعه الموت این ناحیهع به و با حد اقل امکانات پذیرای مسافران و گردشگران است . عالوه 

دلیل آب و هوای سر سبزی و مفرحی ، باغستان های متعدد با وجود انوع میوه های مرغوب و 

رود خانه های آشار های دایمی ای ییالقات مهم در منطقه قزوین  محسوب می شود . ) 

 (  1511،  25گردشگری قزوین ، 

 طرح های تجهیز قطب گردشگری الموت 

ییالقی و چشم انداز های کوهستانی و کوهپایه ای الموت ، ییالق کگاه تفریحگاهی  قلمرو های

مناسب برای گروهی از مردمان ساکن در فضی دشتی  استان قزوین و همچنین شهر های دور 

و نزدیم از استان های تهران و نواحی شمالی کشور است . ناحیه الموت از قابلیت های   و 

گردشگری زایرتی  در توسعه گردشگری  با اتکا ء  به کو تورسیم مزیت ها ی ارزش مندی  

که مهترین قابلیت های و تان مندی ان عبارتند از : دهکده ÷گردشگی ورزشی  رخوردا  است 

های ویزه ) گازر خامن ، زراباد و کوچنان ( رود خانه های داتوم باشیب مطلوب برای برگزاری 

ری  حیات و وحش تنوع حیات جانوری دریاچه اوان قلعه ورزش های قایقرانی به ویژه ماهیگی

الموت باویژگی منحصر به فرد و  سطح جهانی به امامزاده علی اصغر درروستای زر اباد آب و 

 هوای مناسب  تابستانی باغهای میوه و درختان جنگلی و چشم نداز های کوهستانی . 

رسیتی ،  اکوتوریستی ، زایرتی فرهنگی و تلفیق و پیوند توانمندی های مزبور و بهره برداری تو

تاریخی از عناصر با توسعه و تجهیز زیر بنا ها و احداث تاسیسات و تسهیالت توریستی  امکان 
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پذیر است . بر این اساس برای تجهیز این قطب توریستی با عملکرد منطقه ای و بین المللی 

 اقدامات  زیر پیشنهاد می گردد: 

 میل راه های جدید و بهسازی و ترمیم راه های دسترسی تسریع در احداث و تک  -

 احداث راه دسترسی مناسب به قلعه الموت  -

 احداث هتل در نزدیکی قلعه الموت  -

 احداث کمپنیک و پالژ در نزدیکی دریاچه لوان  -

 احداث رستوران و چایخانه  -

 چاپ بروشور  و عرض قلعه الموت  -

 طرح های اکوتوریسم  -

از قابلیت های اکولوژیکی و طبیعی در قالب  اکوتورسیم به عنوان امروزه بهره برداری  -

یک از بخش های عمده صنعت گردشگری  در جهان تلقی می شود  اکوتورسیم عالقه 

مندان سفر  به نواحی طبیعی بوده و هدفشان  لذت بردن از مناظر و چشم  اندازه های  

 گیاهی و جانوری این منطقه است . 

این گونه نواح طبیعی با ارزش ، ضمن  بهره برداری از زیبایی های اکوتورسیم ها  د  -

طبیعت به  عکاسی استفاده غری مصرفی  از حات وحش مطالعات میدانی روی گونه 

های گیاهی و جانوری می پردازند . باتوجه به قابلیت های طبیعی و اکوتورسیمی بر 

ستیو بلندی ها زیاد دریاچه خوردار از تنوع گیاهی و جانوری آبزیان توپوگرافی و پ
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هکتار تحت  113777طبیعی اوان و دیگر قابیلت  اکولوژیکی د عره ای به وسعت 

 عنوان منطقه شکار ممنوع الموت و اثر طبیعی دریاچه امکان پذیر است .  

بررسی مقدماتی نشان می دهد  که واگذارینقش تورسیمی با مشتریان ملی و جهانی  -

ارد . بهر برداری  اکوسیستم عالوه بر ایجاد در امد ارزی توسعه برای این قلمرو وجود د

 پایدار حفاظت  خاک و حفظ محیط زیست را به همراه خواهد داشت. 

رودخانه الموت : این رود از کوه های هفت خوانی در ارتفاعات البرز و کوه دنده  رود سر  -

ورت  یک رودخانه  چشمه می گیرد و سپس از دریافت آباد پانزده رود دیگر  به ص

بزرگی  و پر آب  به نام الموت جریان  می یابد .  در جنوب  صائین کالیه  اندبر رود نز 

به ان می پیوندند  رودخانه الموت یکی از دوشاخه اصلی شاهرود است . این رود خانه 

در تمامی فصال سال دراای آب قابل توجهی است و بهره برداری از آن در فصول گرم 

و برنامه  عاتای مند شهای قایقرانی و ماهیگیری امکان پذیر است . )  مطالسال بر

 (   1511،  44قزوی ،  ص  نریزی استا

بسیار هد واع بود و امروزه در نواحی مختلف استان اراضی وسیعی به باغ و کشت و انواع 

درختان میوه  تخصیص   داده شده است که به طور نمونه می توان به باغ های یک 

دست   دیک ، قدیم اباد در آلپیوستری جاده قزوین بوئین زهرا و همچنین باغ ها 

الموت در بسیاری از آبادی ها به یزه  روستا ی متراکم با طراوت  و زیبای ناحیه 

گازرخان اشاره کرد . در ناحیه الموت بغ های عده متشکل از درختان البالو ، گیالس 

 گردو ، فندق کشف شده است .
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 نتیجه گیری وپیشنهادات و راهکارها 

 نتیجه گیری 

استان قزوین با داشتن حدود هزار اثر تاریخی ثبپ شده در فهرست آثار ملی کشور که 

درصد از آثارثبت شده در کشور را 14اکثر این آثار درمناطق روستایی استان قرار دارد 

 به خود اختصاص داده وازنظر رتبه اول را در کشور دارااست . 

نین وجود مراکز اقامتی وپذیرایی در قطب هابه دلیل مزیتهای مکانی وارتباطی وهمچ

اورده است . مهمترین مزیتها وقابلیت بستر مناسبی را برای توسعه گردشکری به وجود 

ها این قطب گردشگری مزیتهای اقلیمی دسترسی ارتباطی وخود تاسیسات وتجهیزات 

اقامتی وپذیرایی توزیع مناسب تاسیسات وتجهیزات گردشگری وجود آثار تاریخی و 

ی مزیتهای تولیدات کشاورزی وصنایع دستی امکان پذیری تنوع بخشی اماکن فرهنگ

 زیارتی سیاحتی وتفریحی

 

 

 پیشنهادات :

قلمرو میانی وجنوبی استان قزوین جاذبه های توریستی متنوعی اعم از آثار و یادمانهای 

منطقه حفاظت شده  –باستانی تاریخی مذهبی وفرهنگی وجود دارد چشم یک گنبد 

روستای باراجین بررسی نشان می دهد  –امامزاده اسمایل  –برجهای خرقان  –باشگل 
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که علی رغم تنوع این جاذبه ها در شرایط کنونی بهره برداری هایب بایسته ای از این 

جاذبه انجام نگرفته اند که مهمترین دلیل آن در وهله اول نبود برنامه های از بیش 

و مرحله بعدی عدم معرفی و شناسای و عدم تجهیز جاذبه های مزبور  سنجیده شده

است به منظور بهره برداری بهینه از جاذبه های توریستی زیارتی فرهنگی استان طرح 

 های ارائه شده است.

 راهکارهای ارائه شده :

 موسسات گردشگری باید در منطقه تاسیس یا در زمینه گردشگری فعال شود 

 در مناطق روستای ایجاد شود و مخابراتی در منطقه به خصوص راهای ارتباطی

 خدماتی که به گردشگری ارتباط پیدا می کند مورد توجه قرار گیرد

تشکیل تور های مسافرتی هم در جابجای مسافران داخلی و خارجی و هم در ارائه 

 خدمات به گردشگران نقش عمده ایفا می کند

جهت معرفی جاذبه گردشگری استان بخصوص برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای 

 مناطق روستای جهت جذب توریست 

 .طرح واگذاری مهمانسراهای دولتی به سایر بخش ها
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 0531سازمان ایرانگردی و جهانگردی 

 0530درئو,ماکس 

 0530علی اصغر رضوانی 

 0531محمد تقی راهنمای 

 0530 پیروز دیبای شناخت جهانگردی

 0530حسن زنده دل ایرانگردی 

 0531سازمان میراث فرهنگی 

 محمد علی حضرتی راهنمای گردشگری 

 0530حسین ایرانلو جغرافیای طبیعی 

 0531یداهلل بغدادی 

 0530سازملن جهاد کشاورزی 

 آزاده اربابی آب و هوا شناسی 
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 0531مطالعات و برنامه نویسی استان قزوین 

 0533تاریخی و فرهنگ استان قزوین پرویز روجانت سیمای 


