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 چکیده

 

رفتهمورد بررسي قرار گ نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستانعوامل مؤثر بر توسعه تحقيق در اين   

گردشگري بازاريابي، ضعف امكانات زيربنايي و خدماتضعف و گيريو چهار عامل تعدد مراكز تصميم    

مرتبط نلرستا پذيرش گردشگر، كه به نظر مي رسيد با توسعه نيافتگي صنعت گردشگري و فقدان فرهنگ  

ي وگير ماين است كه بين تعدد مراكز تصمي مطالعه مبين نتايجد .گرديمطرح موضوع باشند، به عنوان ابعاد    

گريگردش خدمات و ضعف امكانات زيربناي گردشگري استان لرستان و همچنين بين صنعت توسعه نيافتگي   

استانري توسعه نيافتگي صنعت گردشگا  بدر انتها فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر  بازاريابي و و نيز ضعف   

لرستان يك رابطه مستقيم وجود دارد.    
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 مقدمه

 

در سطح دهنده اثرات مهمی است که گردشگری آمارهايی که سازمان جهانی جهانگردی ارائه می دهد نشان  

کل در آمدهای  %1  بر بالغ   8991  در سال اقتصادی دارد در آمد گردشگری بين المللی   برسيستمجهان   

درصدی اين  5تا 4توجه به رشد  با و  داده  صادرات در بخش خدمات را تشکيل  %73 و صادراتی جهان  

اگر رشد گردشگری به همين شکل ادامه يابد در آمد صاحب نظران پيش بينی می نمايند 99صنعت در دهه   

يلياردجهانگردان به بيش از يک م تريليون دالر وتعداد 55/8به بيش از  0989حال از اين صنعت در سال   

 نفر خواهد رسيد

استفاده برای ايجاد يک توسعه پايدار وهمچنين جايگزينی منابع جديد کسب در آمد به جای منابع نفتی نيازمند  

جهانگردی که اقتصاد دانان آن را در اين راستا توسعه صنعت  قابليت ها می باشيم  و از تمامی امکانات   

یاز صنعت نفت و خودرو سازی می دانند به عنوان نيازاساس سومين پديده اقتصادی پويا و روبه رشد پس  

 کشور مطرح می گردد لذا بررسی موانع توسعه اين صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت می يابد از

شده ه توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان پرداخت  اين تحقيق به بررسی وشناسايی موانعدر اين رو  

 است
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قپيشينه تحقي  

به دوران روميان در سطح جهان مطالعات مربوط به گردشگری دارای سابقه طوالنی است وقدمت اين پديده  

لااقتصادی گردشگری در ايران به س-ويونانيان می رسد پرفسور اکارت اهلرزاستاد جغرافيايی و اجتماعی   

ات گردشگر بر رشدساختار دادوستد ميدان توپخانه و اهميت اصفهان را از نظرگردشگری واثر 8931  

ل اصفهان به روش نوين جغرافيايی بررسی می کند ودر مقاله ديگری باعنوان گردشگری در ايران به سا   

در ايران انتشار 8731می پردازد دکتر حسين شکويی نخستين کتاب جغرافيای گردشگری را در سال  8933  

ر در ايران به بعد نظری وجايگاه گذران اوقاتدکتر محمد تقی رهنمايی برای اولين با 09داد در اوايل دهه    

فراغت وگردشگری در جغرافيا به عنوان يکی از نقش های اساسی زندگی انسان در پرتو جغرافيای   

ه اجتماعی در راستای برداشت های مکتب جغرافيايی مونيخ پرداخت ايشان رساله دکترای خويش را دربار   

شهری وروستايی اطراف تهران واقع در دره هایصادی در جوامع اقت -)تغيير وتحوالت ساختار اجتماعی  

جنوبی البرز ارائه داده است در اين تحقيق  از نظرات ومطالب استفاده شده در مقاالتی همچون   

 )مقدمه ای برکاربرد مدل های مديريت بحران در صنعت گردشگری (اثر رسول محمد علی پور و) ارزيابی

استان لرستان (اثر دکتر مهرداد مدهوشی ونادر ناصر پورو)گردشگری جامعهموانع توسعه گردشگری در   

  محوروراهکاری جهت توسعه پايدارگردشگری ايران ( اثر فرشته فاضلی بخش نيز استفاده شده است 
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 ضرورت تحقيق

 

 

یماستفاده از تماباتوجه به محروميت استان لرستان ودرصد باالی بيکاری جوانان اين ناحيه الزم است با   

 امکانات و قابليت ها در جهت رفع محروميت ايجاد اشتغال وکسب در آمد از راههای مختلف اقدام شود 

ت گسترش صنعت جهانگردی به عنوان صنعتی که با حوزه های مختلفی نظيراقتصاد  فرهنگ  محيط زيس  

طق جهان نشان داده است که توسعه وخدمات در تعامل است دارای اهميت فراوانی است وتجربيات ساير منا  

آن ناحيه گرديده است بنابراين می تواند به اجتماعی  –آن در هرمنطقه باعث رشد وپيشرفت اقتصادی   

 عنوان يکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان لرستان مورد توجه قرار گيرد که در ادامه به تاثيرات 

  اقتصادی واجتماعی  وفرهنگی آن اشاره دارد
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قهدف تحقي  

 

ه در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان بوده است کهدف اصلی تحقيق حاضر شناسايی موانع عمده   

 ضمن چند هدف فرعی از جمله شناسايی ضعف های موجود در بخش مديريت صنعت گردشگری  شناسايی 

 موانع زير بنايی وخدماتی شناسايی ضعف های موجود در بخش بازار يابی وشناسايی موانع ومشکالت 

ری استان لرستان مد نطر بوده استفرهنگی و آموزشی مرتبط باصنعت گردشگ  

 

 سواالت

چه عواملی در جذب گردشگر در استان لرستان اهميت دارد ؟  -8  

توسعه  صنعت گردشگری چيست ؟موانع ومشکالت موجود بر سر راه  -0  
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 فرضيه :

يقفرضيه رکن اصلی انجام يک تحقيق است که محقق جهت اثبات آنها تالش می کند ودر اين روند يک تحق  

شکل می گيرد    

رای_ استان لرستان می تواند به عنوان قطب برتر گردشگری ايران معرفی و ظرفيت های قابل استفاده ب8  

از قوه به فعل تبديل کندرادر اين استان  گردشگری   

ن_ ايجاد مسيرها ومحورهای ويژه گردشگری در مرکز تاريخی استان سبب افزايش جذابيت ومطلوبيت اي0  

مراکز برای توسعه گردشگری گردد   

شته_ توسعه گردشگری می تواند سهم قابل توجهی در بازشناسی بافت تاريخی استان وتجديد حيات آن دا7  

د باش   
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 روش تحقيق

 روشن است که يکی از عوامل موفقيت در تحقيق انتخاب روش تحقيق مناسب است اين روش ابزارها و

وسايل مورد نياز برای شناسايی متغيرهای الزم وشيوه جمع آوری داده های مربوطه را برای محقق تعيين   

وتحصيل هدف ها را تسهيل می نمايد در اين تحقيق محقق برای دستيابی به نتيجه مطلوب به بررسی   

یتحقيق کاربردی واز نوع توصيفروشهای مختلف تحقيق می پردازد ودر نهايت باتوجه به اهداف تحقيق    

حقيقاتنونی که در تانتخاب گرديد تحقيقات کاربردی تحقيقاتی هستند که نظريه ها قانونمندی ها اصول وف   

ثرترين کار می گيرد اين نوع تحقيق بيشتربرمو را برای حل مسائل اجرايی وواقعی به پايه تدوين می شوند    

  ( 3938730)بازرگان وديگران اقدام تاکيد دارد و علت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهد 

زتحليلی "با استفاده ا–ز روش "توصيفی از مهمتردن روش های قابل استفاده در اين پژوهش بهره گيری ا  

و برخی روشهای ميدانی مثل مشاهده است به عبارت ديگر چون تحقيقات ابزارهای رايج کتابخانه ای    

م گيریتوصيفی هم جنبه کاربردی داردو هم جنبه مبنايی ودر بعد کاربردی از نتايج اين تحقيقات در تصمي   

  ( 3138711)حافظ نيا ه ريزی ها استفاده می شود ها وسياست گذاريها وهمچنين برنام  

 

وهدف اصلی تحقيق مذبور نيز کشف وارائه راههای توسعه گردشگری ازطريق شناخت پتانسيل های   

ومحورهای فرهنگی /گردشگری می باشد لذاروش مذبور به عنوان روش اصلی اين تحقيق برگزيده شده   

برای  برای برنامه ريزی بايستی تحقيقات توصيفی انجام شود برنامه ريزیاست همچنين الزم به ذکر است    

نی وبرجغرافيايی پديده ايست که متضمن پيش بي–اموراجتماعی اقتصادی سياسی  اداری امنيتی يافضايی   

آورد است وبا درجه ای ازاحتمال از نظر امکان وقوع همراه است برای پيش بينی و برآورد وضع آتی    

ه موضوع برنامه ريزی است دانستن وضع گذشته و حال آن وشاخص سازی برای برآورد وپيش امری ک  

ای بينی آنها ضرورت دارد دستيابی به اين شاخص ها مستلزم تحقيقات توصيفی است تا بتوان آن را بر  

  (  5938719)حافظ نيا برنامه ريزی تصوير سازی کرد 
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ود از طريق نرم افزارها و مدل های آماری ترسيم وضعيت عالوه بر مطالعات توصيفی تحليل وضع موج  

از بديهيات روش تحقيق است در باب اين موضوع می باشد    GIS  موجودوپيشنهادی بر روی نقشه از طريق 
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 موانع ومشکالت

 هرچند باتوجه به شرايط هر کشور يامنطقه موانع توسعه گردشگری متفاوت است امابه طور کلی موانع 

  عمده در اجرای برنامه های توسعه گردشگری عبارتست از 

نبود يک سازمان يا وزارتخانه مشخص به عنوان متولی صنعت : الف(موانع سازمانی و ساختاری  

باعث ناهماهنگی وتداخل وظايف فراوان می گردد از طرفی وجود زی که در نتيجه وجود سازمان های موا  

  چند سازمان مختلف وعدم تدوين واجرای يک برنامه جامع ويکپارچه برای توسعه گردشگری اين صنعت را

 بامشکالت عديده ای  روبرو می سازد 

 

ت تفاوت های فرهنگی بين مناطق گردشگری وآگاهی کم ميزبانان نسب :ب(موانع فرهنگی اجتماعی   

 به نيازهاوخواسته های گردشگران واز طرف ديگر عدم آگاهی گردشگران از فرهنگ ميزبانان ضمن بروز 

الت عديده مانع عمده ای در گسترش صنعت گردشگری است اغلب در نقاط ومکان های مختلفمشک  

  

وهمچنين تفاوت ساکنان يک محل يا افراد يک جامعه به علت نا آگاهی ياديدن برخی اعمال از جهانگردان   

ی فرهنگی بين ميزبان وگردشگران ازاين صنعت برداشت ناخوشايند ومنفی دارند وياکارکردن در بعض  

بومی حاضربه  مشاغل مربوط به گردشگری از طرف افراد بومی مشاغل  سطح پائين تلقی شده وساکنان  

 کارکردن نر اين مشاغل نيستند

 

عوامل بازار مانند : سطح در آمد هزينه سوخت امنيت شغلی عوامل  ج(موانع موجود در بازار:  

محل يا  فصلی وانگيزه های مسافرت ارتباط مستقيم با صنعت گردشگری دارد بيشتر عوامل بازار از کنترل  

گردشگران خارج است وتوانايی اين محلها درجذب گردشگردربلند مدت نياز به برنامه ريزی و مقصد  

يرد.ی بايد تحقيقات جامعی ازوضع بازار صورت گژانعطاف پذيری دارد بنابراين برای تدوين يک استرات  
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متاسفانه به علت جوان بودن اين صنعت دراغلب  د( موانع آموزشی وکمبود نيروی انسانی:  

شورها ی درحال توسعه نيروی انسانی متخصص مورد نيازکم است حتی مراکز آموزشی برای تربيت ک  

وجود نداشته ويا بسيار محدود است .نيروی انسانی مورد نياز هم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

780( ص 8739سازمان جهانی گردشگری )  

       897-891(ص ص 8733وناصری ) 783-783(ص ص .8733وای گی )     

893(ص8733ناصری )      
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کمبود ونامطلوب بودن وسايل حمل ونقل مسافربری.جاده های بين شهری .مراکز ه(موانع زيربنايی :  

شبکه های آب . برق ومخابرات .فاضالب وبهداشت در مناطق گردشگری يکی از خريد. تاسيسات اقامتی.  

گردشگری نيازمند يک مديريت منسجمصنعت موانع عمده توسعه به حساب می آيد .بنابراين توسعه    

.دی های تدوين شده راداشته باشژوکارآمد بوده که موانع ومشکالت راشناسايی کرده وتوانايی اجرای استرات   
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   دوم فصل                                     

 
 

  مبانی  نظری 
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 مبانی نظری:

 

ميانی کوههای زاگرس است باتوجه به استان زيبا وتاريخی لرستان سرزمينی کوهستانی در محدوده  

 برخورداری از هوای متنوع ورودهای پر آب وخاک آبرفتی حاصلخيزاين استان استعداد ويژه ای در کشت 

م انداز محصوالت کشاورزی دارد واز اين لحاظ بسيار غنی وپر رونق است کوهستان های برف گير چش  

 های بديع طبيعی تاالب ها درياچه های زيبا و مردمی خون گرم وصميمی به عالوه تاريخ وتمدن کهن و 

ی وجود آثار باستانی با ارزش چون قلعه باشکوه فلک االفالک مشتاقان را در طول سال به اين استان فرا م  

اچه جانوران آبزی وپرندگان مهاجر است گهر که يکی اززيباترين دريخوانند تاالب های اين استان زيستگاه   

از  های طبيعی ايران است در اين استان واقع شده و منظره دلپذيری را به نمايش گذاشته است استان لرستان  

عددی طبيعتی دلپذير وزيبا وجنگل های ومراتع سرسبز برخوردار است در اين استان ميتوان آثار واشيای مت  

  از تمدن های کاسی بابلی ايالمی ساسانی سلجوقی خوارزمشاهی و.... يافت که گويای قدمت اين منطقه است

ان مهمترين شهرستاستان لرستان از مکان های طبيعی وتاريخی بسياری برخوردار است شهرستان خرم آباد   

است  قديمی ترين مناطق ايران استان لرستان است که مرکز اين استان را در برگرفته است خرم آباد يکی از  

 که تاريخ چندين هزار ساله دارد و از آغازپيدايش خود تاکنون تمدن های متعددی را از جمله کاسی ها بابلی 

 ها ايالمی ها ساسانيان سلجوقيان  خوارزمشاهيان و.... در خود جای داده است نخستين آگاهی ما از شهر 

در جنوب قلعه فلک االفالک در داخل شهر خرم  )پل شاپور خواست( خرم آباد مربوط به دوره ساسانی است  

در شمال باختری شهر خرم آباد از آثار باقی مانده  اين دوره است سيمای خرم آباد در ( سنگی آباد و)گرداب  

 اين دوره هم چون بيش تر شهرهای دوره ساسانی دايره ای شکل بوده است از سقوط  سلسله ساسانی 

شهر خرم آباد مورد توجه ه از شهر خرم آباد تاريخ روشنی در دست نيست ودر دوره صفويه تاظهورصفوي  

 قرارگرفت وتوسعه يافت مسجد جامع کاروان سراها حمام ها باغ ها گردشگاهها وآثار وبناهايی گه در اين 

ی دهد کشاورزی دوره بنا شده وبرخی از آنها تاکنون نيز باقی است  بر تاريخ وقدمت اين منطقه گواهی م  
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دو  ودامداری وصنايع اساس اقتصاد شهرستان خرم آباد را تشکيل می دهدصنايع استان لرستان را ميتوان به  

  دسته صنايع دستی وکارخانه ای تقسيم کرد اين استان به واسطه تاريخ وتمدن کهن خودازدست ساخت های

 فلزی وبرنزهای مشهور برخوردار است دوره مفرغ را دوره طاليی وشکوفايی هنر وتمدن لرستان می نامند 

ازی يرا صنعت کاران مفرغ در اين منطقه با استفاده از ساده ترين شيوه های صنعت ريخته گری قالب سز    

  اند به طوريکه اين آثار زينت و تراشکاری آثار واشيای بسيار ارزشمند وهنرمندانه از خود به جای گذاشته

موزه های بزرگ جهان است انواع مفرغ ها وآثارمکشوفه در اين استان شامل سالح وجنگ افزار  بخش  

ر زين وبرگ اشيای زينتی اشيای نذری وظروف غذاخوری می شوند توسعه صنعتی استان لرستان د قطعات  

  سال های گذشته به علت سياست توجه به نقاط محروم و استقرار و ايجاد کارخانه های صنعتی متعدد روبه

 رو شده است از جمله صنايع راه اندازی شده ميتوان به صنايع ساختمانی فلزی سراميک غذايی پوشاک 

ن ار می آيد از جمله ايشيميايی وصنايع دستی اشاره کرد لرستان از لحاظ معادن طبيعی استان غنی به شم  

 معادن می توان به سنگ تراورتن در )چگنی و کوهدشت(مرمريت )در ازنا اليگودرز و بروجرد (فلدسيات 

 تالک وسيليس )در بروجرد واليگودرز و ازنا(سنگ گچ )در درود و کوهدشت(وسرب وروی )در 

  استاليگودرز(اشاره کرد که بخشی از آنها مورد بهره برداری قرارگرفته 

 

ه استان های مرکزی و همدان از جنوب به استان واز شمال ب باختر ايران واقع شدهاستان لرستان در  

 خوزستان از خاوربه استان اصفهان واز باختر به استان کرمانشاه وايالم محدود می شود اين استان از نظر 

  74دقيقه تا 73درجه و 70دقيقه در ازای خاوری و 7درجه و 59دقيقه تا  58درجه و 44جغرافيايی بين  

متر از سطح  599دقيقه پهنای شمالی قرار گرفته است پست ترين نقطه استان لرستان با ارتفاع 00درجه و  

متر ارتفاع بلندترين  4959ا درجنوبی ترين نقطه آن واقع شده است وقله سن بران اشتران کوه بدريای آزاد   

 نقطه استان لرستان به حساب می آيد که در شرق استان واقع شده است.استان لرستان دارای آب وهوای 

 متنوعی است در زمستان هنگامی که در شمال استان برف وکوالک وسرمای شديد جريان داردقسمت های 

های اقليمی نشان می دهند که خرم آباد زمستانی جنوبی آن از هوای مطبوع وبارانی برخورداراست بررسی   
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يار سرد دارد بروجرد زمستانی سرد وتابستانی معتدل دارد اليگودرز نيز زمستانی بسمعتدل وتابستانی گرم   

نفر بر آورده شده است  8384503جمعيت اين استان  8715وتابستانی معتدل داردبراساس سرشماری سال   

د از :ازنا , اليگودرز , بروجرد ,پل دختر,خرم آباد ,دلفان ,دورود دوره سلسله شهرستان های استان عبارتن  

ازنا اهواز که از شهرستان های -لرستان عبارتند از خط آهن تهران کوهدشت راههای دسترسی به استان   

اه به کيلومتر که با ادامه ر899بروجردبه سوی شمال خاوری به درازای -ودرود نيز می گذرد راه خرم آباد  

کيلومتر به تهران پيوسته است هم  599کيلومترو به اراک وبه درازای  097سوی شمال خاوری به درازای   

کيلومتر به شهر اصفهان  73کيلومتری همين راه از محلی بنام دو راهی به درازای  49چنين خرم آباد از   

    پيوسته است

  

.چارچوب نظری8  

راهبرد توسعه صنعت گردشگری سپس عوامل موثر درمديريت کارآمد ايندربحث ادبيات موضوع ابتدا به   

صنعت وبرخی از موانع توسعه اشاره می شود .   

 

 

 

.راهبردهای توسعه صنعت گردشگری 0  

 راهبردهای توسعه گردشگری مبنای توسعه ومديريت اين صنعت وعنصری اساسی ازبرنامه ريزی ملی 

که در تدوين راهبردها بايد به آنها  موضوعات اساسی.برخی ازی محسوب می شود ومنطقه ای گردشگر  

 توجه نمود به قرار زير است :

ی . ژ_ تعين سياست ها واهدافل توسعه به عنوان نهادهای اوليه برای تدوين استرات  
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عمده جاذبه های گردشگری در هرکشور يا منطقه.گيهای ژتعين نوع موقعيت ووي_   

محلهای اقامت موجود ومحلهای اقامت پيش بينی شده وساير تسهيالت ._  تعيين نوع وموقعيت   

اشت _ بررسی وضعيت وامکانات حمل ونقل وساير تاسيسات زيربنايی نظير شبکه های آب برق تلفن بهد  

 و... درحال وآينده .

 _  تجزيه وترکيب کلی منطقه از نظر محيطی اجتماعی اقتصادی.

 

مورد استفاده قرار اهبرد توسعه گردشگری که در مناطق مختلف جهان باتوجه به مطالب فوق به چند ر  

 گرفته است اشاره می شود :يکی از انواع راهبردهای توسعه "ايجاد تفريحگاه )استراحتگاه(برای 

امکانات تفريحی واستراحتی را ارايه  جهانگردان"است . يک تفريحگاه معموالً دامنه وسيعی از خدمات و  

از راهبرد  ی مختلفی ازاين نوع راهبرد استفاده نموده اند که از مهمترين آنها می توان می کند.کشورها  

 توسعه تفريحگاه مکزيک نام برد.از ديگرراهبردهای گردشگری می توان به راهبرد توسعه گردشگری 

ل ها شهری اشاره کرد شهرها غالباً گستره وسيعی از جاذبه های تاريخی فرهنگی بازار رستوران ها هت  

 پارک های شهری اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه يافته اند از طرفی شهرها ممکن است دروازه 

برای گردشگرانی که به نواحی ورود وخروج گردشگران به کشور يا منطقه باشد وبه عنوان پايگاهی   

 اطراف شهرها مسافرت می کنند به حساب آيند .اين نوع راهبرد بايد به دقت برنامه ريزی شود واحداث  

 هتل ها وسايرتسهيالت گردشگری وجاذبه ها بايد به دقت عمل شود . امروزه احداث يا عمران مجدد برخی 

ها قرارمی گيرد امری از نواحی شهری که در جهت استفاده جهانگردی واوقات فراغت ساکنان آن ناحيه   

 متداول است .ازديگرراهبردها می توان به راهبرد" توسعه گردشگری روستايی" مانند آنچه که در سنگال 

ی" مانند کشور عربستان اشاره کردوراهبرد "توسعه گردشگری مذهباجرا شده    
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.مديريت گردشگری7  

 

انی دست يابی به توسعه گردشگری به عواملی نظيرساختار مناسب سازمانی برنامه ريزی و آموزش نيروی انس  

  برای ايجاد توسعه پايدار مناسب صنعت گردشگریقوانين ومقررات گردشگری وجذب سرمايه وابسته است 

می باشد .دولت  ز اهميت ولتی وخصوصی بسيار حائوجود يک مديريت توانا ومنسجم وهماهنگی بين بخش د  

تهيه آمار وانجام پژوهش  ،برنامه ريزی،وليت برعهده دارد از جمله : هماهنگی سياست ها ئمعموالًچندين مس  

انجام برخی خدمات بازاريابی  ،تعين استانداردها ومقررات صنعت گردشگری ايجاد انگيزه سرمايه گذاری  

ی ساخت وگسترش تاسيسات زيربنايی . بخش خصوصگری برنامه ريزی وآموزش نيروی انسانی برای گردش  

ول توسعه تجاری واحداث واداره محل اقامت گردشگران وارايه تسهيالت است .باتوجه به آنکه يک ئنيز مس  

 سازمان واحد برای اداره صنعت گردشگری ضروری می باشد. دولت برای انجام وظايفش بايد يک اداره ملی 

ارای ن سازمان يا وزارتخانه برای پاسخگويی به نيازهای صنعت گردشگری بايد دگردشگری  تأسيس کند ، اي  

( نشان داده شده ،باشد8بخش های گوناگونی مانند آنچه که در جدول )  

 

 

 

 

 

. 

 

.78-47ص (،8739.سازمان جهانی جهانگردی )8  
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.49(،ص 8739.سازمان جهانی جهانگردی )0  

 

 

 

 

 

وزارتخانه يا سازمان گردشگریبخش های مختلف  -8جدول   

 خدمات بازاريابی برنامه ريزی وتوسعه

 برنامه ريزی بازاروتبليغات سياست برنامه ريزی توسعه 

 اداره دفاتر گردشگری خارج از کشور هماهنگی اجرای توسعه

ی برقراری واداره استانداردهای تسهيالتی وخدمات  اداره دفاتر محلی اطالعات گردشگری 

وآموزشتحصيل   آماروپژوهش 

 جمع آوری، تهيه وتنظيم گزارشات آماری  برنامه نويسی وبرنامه ريزی نيروی انسانی

 اداره نظام اطالع رسانی گردشگری  برقراری اداره استانداردهای آموزشی

 انجام مطالعات پژوهشی اداره برنامه ها و موسسات آموزشی

    

از بخش های مختلف         استفاده از داده ها واطالعات گوناگون باتوجه به آنکه صنعت گردشگری نيازمند  

 می باشد، بايد از گسترش روز افزون فناوری اطالعات درجهت توسعه استفاده نمايد وچون گردشگری يک 

ی با فعاليت چند بخشی است الزم به ذکراست که حداکثر هماهنگی بايد بين اين سازمان يا وزارتخانه گردشگر  

 ساير سازمان های دولتی وخصوصی وجود داشته باشد. با ايجاد يک کميته مشورتی مرکب از نمايندگان 

 سازمان گردشگری ، نمايندگان ساير سازمان های دولتی وخصوصی مرتبط می توان اين هماهنگی را يجاد 

صر نهادی است عبارت توجه به چند عننمود . با توجه به آنچه گفته شد مديريت کارآمد گردشگری نيازمند   

 است از :

 الف( ايجاد ساختار مناسب سازمانی ، بويژه برای دفاتر گردشگری دولتی واتحاديه های گردشگری بخش 
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 خصوصی براساس شرايط خاص هرکشور يا منطقه.

ها وآژانسهای ب(قوانين ومقررات مربوط به گردشگری ،از قبيل تعيين استانداردها وصدور مجوز برای هتل   

سافرتی وتفريحی.م  

 ج(تدوين برنامه های آموزشی وکارآموزی وايجاد مؤسسات آموزشی جهت آماده نمودن افراد برای کاردرامور 

 گردشگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.48(،ص 8739.سازمان جهانی جانگردی )8  
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 د(فراهم بودن سرمايه مالی به منظور توسعه جاذبه ها ،تسهيالت،خدمات وتأسيسات زيربنايی وايجادسازو 

 کارهايی برای جلب سرمايه گذاری.

خدمات وه(تدوين برنامه های بازاريابی وتبليغاتی جهت شناساندن کشور ومنطقه به گردشگران وايجاد تسهيالت   

گردشگری.اطالع رسانی در مناطق مقصد   

 و(ايجاد تسهيالت مسافرتی )شامل اخذ ويزا(،گمرگ وارائه ديگرخدمات وامکانات در مبادی ورود خروجی 

 کشور.

  -مديريت آن بايد به شرايط اجتماعیالزم به ذکر است درتدوين استراتژی برای توسعه پايدار اين صنعت و

اقتصادی هرمنطقه توجه نمود. -فرهنگی  

 

 

یتاثيرات اقتصاد -1  

 

                                                                                              

 

و سيا آ منطقه از نفر ميليون 079 از بيش 0989 سال در جهانگردی جهانی سازمان بينی پيش به باتوجه   

%5 اتنه بتواند خويش فراوان های وپتانسيل ها قابليت به باتوجه ايران کشور اگر مينمايند ديدن اقيانوسيه   

2.kerr &Barron &wood(1999)، p.649 

3.connelland Reynolds(1999) ، p.501. 
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حدود در چيزی مبلغ اين که بود خواهد دالر ميليارد1/80بر بالغ ايران آمد در نمايد ب جذ را مسافران اين   

ميليون991/8 فقط8999 سال در که حالی در باشد می سال يک طول در نفت فروش از حاصل آمد در   

کشور های استان ترين قديمی از يکی که لرستان استان ميان اين ودر اند نموده ديدن ايران از جهانگرد   

8 از کمتر دارد اختيار در جهانگردی صنعت توسعه راجهت الزم های جاذبه و ها قابليت تمامی و است  

% کند می ايجاد شغل0تا8 بين هرجهانگرد جهانگردی سازمان آمار طبق اند کرده ديدن ايرانی جهانگردان   

تاثيرات کنار در است صنعتی کشورهای از مساعدتر توسعه حال در کشورهای در جهانگردی بخش   

ادبرايج وعالوه يافته وگسترش رشد..... و گيوه نمد جاجيم قاليچه قالی نظير دستی صنايع فوق اقتصادی   

گردد می جلوگيری صنايع اين ونابودی فراموشی از محلی افراد برای آمد در وکسب اشتغال  

  

-5                    واجتماعی فرهنگی تاثيرات         

 

تخريب حال در ونگهداری مرمت جهت الزم اعتبارات ونبود توجهی کم علت به باستانی و تاريخی اماکن   

آثار تخريب از که داشت انتطار توان می گردشگری صنعت توسعه صورت در باشند می شدن ونابود   

افزايش با ضمنا  کرد پيدا اقتصادی توجيه آن مرمت برای بودجه اختصاص و شده جلوگيری تاريخی   

وشناخت آشناشده يکديگر ورسوم عادات بافرهنگ طرفين مختلف ومسافران بومی افراد ميان مراودات   

شود واقع مفيد بشر زندگی برای آرام و امن محيط يک ايجاد در تواند می مختلف های فرهنگ  

 

 

 الگوی مفهومی 

الگوی مفهومی مبنای روابط تئوريک ميان تعدادی از عوامل است که در مورد مساله پژوهش    

 با اهميت تشخيص داده شده اند در بررسی های اوليه ومطالعات صنعت گردشگری در کشورهای 
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ديگر خصوصا کشورهايی که در اين زمينه موفقيت هايی کسب نموده اند مشخص گرديد که    

ثر بر توسعه اين صنعت در هر کشور وجود يک سازمان قوی ومتمرکزيکی از عوامل مو  

عتمی باشد که دارای اختيارات کافی بوده وبتواند در مورد زمينه های مختلف مرتبط با اين صن   

ايرتصميم گيری نموده وبرای توسعه آن به تدوين برنامه های بلند مدت وکوتاه مدت بپردازد و س  

شگری با هماهنگی با اين سازمان ودر جهت برنامه های تدوين شده سازمان های مرتبط با گرد  

نظير سازمانبه اجرای برنامه های خود بپردازندامادر کشور ما چندين سازمان ومرکز مختلف   

ايرانگردی وجهانگردی )به عنوان مدعی اصلی اداره اين صنعت سازمان ميراث فرهنگی    

نياد مستضعفان وجانبازان و شهرداريها در مورد اين محيط زيست سازمان حج و اوقاف ب سازمان  

 صنعت تصميم گيری می نمايند همچنين تجربيات ساير کشورها نشان می دهد که بين ميزان 

 دسترسی ووجود امکانات زير بنايی نظير جاده ها سيستم های ارتباطی و اطالعات شبکه های 

هتفريحی و آژانسهای مسافرتی در جاذبآب و برق وبهداشتی وخدمات گردشگری نظير تورها ی   

گردشگری با توسعه اين صنعت در آن مناطق رابطه وجود دارد يعنی هرچند وجود جاذبه  های   

ان وقابليت های گردشگری وتفريحی شرط الزم مسافرت گردشگران به يک منطقه است ولی امک  

محل از عوامل بسيار مهم دسترسی آسان به اين جاذبه ها وتسهيالت رفاهی وخدماتی موجود در  

همين طور درکشورهای موفق در زمينه  جذب گردشگر به يک منطقه محسوب می شود  

 گردشگری جو وفضای فرهنگی بوجود آمده است که علی رغم برخی مخالفت ها با برخی

   سياست های جهانگردی با اصل صنعت به عنوان يک صنعت در آمدزا که موجب پيشرفت 

  ناحيه می گردد عیواجتما اقتصادی
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(   810،813،صص 8739، )بازرگانان وهمکاران  اساس روش تحقيق پيمايشی-8  

(،ص 8719سکاران )-0  

18 

 

ور درکشمخالف نبوده ونسبت به سياست های توسعه ، اقبال عمومی وجوددارد،ولی متأسفانه 

 يک ناآگاهیايران بطورعموم ودر استان لرستان بطور اخص نسبت به مزايای گردشگری 

ا عمومی وجوددادرد. براساس تحقيقات انجام شده ومطالعات کتابخانه ای ومصاحبه های اوليه ب

ستان لرستان کارشناسان،چهار عامل عمده که می تواندبا متغيرتوسعه نيافتگی صنعتی گردشگری ا

. عوامل مورد نظرعبارتنداز : مرتبط باشدشناسايی شدند  

،فقدان بازاريابی،ضعف امکانات زيربنايی وخدمات گردشگریتعدادمراکزتصميم گيری،ضعف 

ن "الگوی مفهومی ايفرهنگ پذيرش گردشگری،فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر. نمودارذيل

 پژوهش"رانشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 فقدان فرهنگ پذيرش

 گردشگر

یتوسعه نيافتگی صنعت گردشگر   

 استان لرستان

یبازاريابضعف    

  

 

 ضعف امکانات زيربنايی وخدمات

 گردشگری

 تعدادمراکز تصميم گيری
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الگوی مفهومی پژوهشی     -8نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرستان خرم آباد
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خرم آباد :      

 
در گويش لری خرم آباد مرکز شهرستان خرم آباد ونيز مرکز استان لرستان است خرم آباد را  

مرکز آمار ايران بابر با 8713جمعيت خرم آباد طبق سرشماری سال خورمووه تلفظ می کنند   

  1 \8813نفر می باشند شهر در ارتفاع  308\901نفروجمعيت شهرستان خرم آباد  701\311

  199متری از سطح دريا ودر ميان دره های زاگرس قرار دارد فاصله خرم آباد تا تهران 

خوزستان قرار گرفته و -آباد برسر شاهراه تهرانکيلومتر است خرم  799کيلومتر وتا اهواز   

 دارای اهميت ارتباطی وراهبردی است

 

: تاريخ سکونت در خرم آباد  

 

 شهری که امروزه به نام خرم آباد نام برده شده است از نخستين سکونت گاههای مردم ايران 

 به شمار می رود غارهای مسکونی دره خرم آباد که از آن جمله می توان به غارهای کنجی 
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رهيافته پاسنگر گراجنه و اشکفت قمری نام برد که حاوی آثار زندگی انسان غارنشين در دو  

نهای موسترين بارادوستی وزارزی بوده است بنابرتاريخ گذاريهای از راه آزمايش راديو کرب  

گزارشهزارسال پيش است 39تا 19ازره خرم آباد قدمت آثارآن متجاوزاقع در ددرغارکنجی و  

  ونتيجه پژوهش وبررسی های دکتر فرانک هو استاد دانشگاه رايس آمريکا و همکارش فالنری

خورشيدی در لرستان انجام  8717و8710وديگر پژوهشگران همراه ايشان است که در سالهای   

ا منتشر شد در بردارنده اطالعات ارزشمندی از دوره پيش از در امريک 8903گرديدوبه سال   

خرم آباد است تاريخ  

 

 تاريخ خرم آباد :

 

 به نظر بسياری از محققان شهر خرم آباد فعلی زمانی شهر مهم عيالمی يعنی خايدالو برجای 

 آن قرار داشته است همچنين بسياری از محققان براين عقيده هستند که شهر قديمی شاپور 

 خواست در دوره ساسانی وقرن نخست هجری که دارای اهميت بسيار بوده در مکان شهر

قديمی خايدالوومکان فعلی شهر خرم آبادقرار داشته است هنوز بقايايی از ديوارهای بزرگ و   

 پهن که از سنگ ومالط به سبک دوره ساسانی ازمکان کنونی شهر تا روستای تيربازار وجود

ی شود در اواخر قرن ششم خاندان اتابک لر کوچک شهر خرم آباد رابه داشته است ديده م   

احتماال در اثر حمله مغول بخشعنوان مرکز حکومت خود انتخاب کرده و آن را توسعه دادند   

  عمده ای از شهر ويران شده است
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 خرم آباد در دوره های مختلف حکومتی :

 

  سلسله اتابکان لرستان اهميت خودراحفظ خرم آباد در زمان حکومت صفويان وپس از اتقراض

 کرد صفويان در دوره حکومت خود به ابادانی خرم آباد اهميت دادند از جمله اقدامات مهم می

به احداث پلی مهم در خرم آباد اشاره کرد که به نام پل صفوی مشهور است اين پل نزد توان    

فوی شرق خرم آبادرا به غرب و خرم اباد به پيل گپ )پل بزرگ ( مشهور است پل ص مردم  

متر وارتفاع آن  139متر پهنای آن  739قلعه فلک االفالک متصل می کند طول اين بيش از   

متر است بخش ميانی پل و شاه نشين پل  1پل متر وارتفاع آن از کف رودخانه تا روگذر 1\3  

 خواجودر اصفهان دارد که در اثر سيل تخردب شده و مجددا با سيمان مرمت شده است مصالح 

 به کاررفته در قسمت پايه ها از سنگ های تراشيده شده با مالت آهک وگچ وپايه های چشمه

طاقها ازاجر ساخته شده است در قسمت شمالی پل کتيبه های سنگی نصب شده است که با    

شده وبه عنوان طلسم معروف است اين پل در دوره قاجاريه به پل  حروف مقطعه نوشته  

 محسنيه معروف گشت هم اکنون عبور ومرور خودروهای سبک وسنگين از روی اين پل و 

ساحلی خطر بزرگی برای قسمت هايی از اين پل محسوب گذرخودرو از زير پل وخيابانهای   

در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيده است  0731می شود پل صفوی به شماره   

 مسجد جامع :

هجری  939در دوره حکومتصفويان مسجد جامع خرم آباد نيزساخته شد اين مسجد در سال   

قمری به دستور سلطان حسين  8889قمری وبه دستور شاه پرور سلطان ساخته شد ودر سال   

به حوزه علميه تبديل 8700زند مرمت شد اين مسجد جامع پس از سال ودر دوره کريم خان   
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شد   

 

 خرم آباد در دوره قاجاريه :

 

 خرم آباد در دوره قاجاريه به محله های اطراف قلعه فلک االفالک محدود بوده است محله 

پشت بازار درب دالکان ودرب باباطاهر از جمله معروف ترين محالت شهر در  هايی مانند  

 زمان قاجار محسوب می شدند بازار اصلی شهر در محله پشت بازار واقع بوده وشهر از لحاظ 

 رشد ورونق در کسب وکار وضعيت نسبتا خوبی داشته است اين دوره رامی توان آغاز

مهاجرت از شهرهای کوچک استان لرستان لرستان وروستاهای اطراف شهر به خرم آباد    

بردن جمعيت شهر باعث به وجود آمدن محله های جديد وتوسعه دانست مهاجرت عالوه بر باال  

 محله های قديمی شد

 

 خرم آباد در دوره پهلوی )تاسيس شهرداری (:

 

زمان با ورود نيروهای نظامی به شهر وشکست  وهم 8790شهرداری خرم آباد در زمستان   

نفر تشکيل شد 3متشکل از  8790شد ونخستين انجمن شهر نيز در سال حصر عشاير تشکيل   

 

:ساختمانهای دوره پهلوی   
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 مير مالث 

ساختمان وبه منظور استقرار شهرداری خرم آباد ساخته شد اين  8781ساختمان مير مالث در سال 

 در

های یکارگيری نقاش شهر ودر دامنه ای باشيب نسبتا زياد ساخته شد دليل نامگذاری آن به شمال   

داریميرمالث پس از جابجايی شهربدست آمده از غاری در نزديکی خرم آبادباهمين نام بود ساختمان   

در  تحويل شد وپس از مرمت  نگارخانه ای خرم آباد به ساختمان ديگری به وزارت فرهنک پهلوی   

درفهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيد 8719در آن برپاشد اين ساختمان در در سال   

 

تاريخی خرم آباد  آثار   

 قلعه فلک االفالک

  گردديقلعه باستانی فلک االفالک يادژشاپورخواست که تاريخ ساخت آن به زمان ساسانيان بر م

نقطه اززمان قاجار به بعد به اين نام خوانده می شود فلک االفالک بر فراز تپه ای در بلندترين   

خواست بوده وبنای آن به دوره ساسانيان آباد واقع شده است نام قديم آن دژ شاپور شهرخرم   

در قسمتبرج بوده است  80برج است ولی در گذشته دارای  0می رسد اين قلعه اکنون دارای   

قلعه از چاهیشمالی زير قلعه چشمه ای به نام بنام گلستان جاری است ولی آب مورد نياز خود   

شهر خرم آباد قلعه فلک االفالک برمتر که درميان قلعه وجود دارد تامين می شود  19به عمق   

نسبتاً  تاالربه چهارمترمربع است فضای داخل آن  3799ومساحت آن در حدود کامال مشرف است   

مرمت قاجار فتحعليشاه عهد در بنا اين.استشده تقسيم اتاق و تاالر تعدادی و حياط دو حول بزرگ  

.استشده خوانده االفالکفلک پس آن از و شده افزوده آن به مرتفعی برج و گرديده   
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آجری مناره  

 
  حدود در قدمتی با بنا اين. باشدآباد میخرم شهر ارزشمند باستانی آثار از يکی آجری مناره

 

برپا سنگی پايه روی بر شاپورخواست قديمی شهر کناره در و آبادخرم جنوب در سال 999  

 

پله 09 پيمودن با و است متر 3/3 آن تحتانی سطح قطر. دارد ارتفاع متر 79 حدود و شده   

 

  به که هايیکاروان هدايت برای آن از ظاهراً . نمود صعود مناره بام به توانمی دورانی 

 

.استشده استفاده اندآمدهمی شاپورخواست باستانی شهر سمت  

 

 

 

نبشته سنگ  
 

  قرار آبادخرم شهر جنوبی قسمت در استشده حک آن روی بر کوفی خط که نبشته سنگ اين

 

  چرای مالکيت سند به راجع آن روی در و استتراشيده مربع يک بصورت سنگ اين دارد

 

که استشده ساخته ایگونه به نبشته سنگ اين. استشده حک زمان آن در موجود دامهای  

 

  حوض و االفالک فلک آجری، مناره شکسته، پل باستانی آثار سوی به آن گوشه چهار 

 

اربلو توسعه علت به اخير سال چند در و دارد کوه در ريشه سنگ اين.استرفته نشانه موسی  
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.استشده جابجا و داده برش آبادخرم شريعتی   

 

 

شکسته پل  
 

 

  دوره معماری شاهکارهای از يکی ا شک َسه پيل طاق   لری گويش به يا شاپوری پل يا شکسته لپ 

 

  اناست در آبادخرم جنوبشهر در افالک فلک قلعه جنوبی ضلع در و شودمی محسوب ساسانيان

 

  از و شرق با( طرهان) لرستان استان غرب ارتباط عامل شاپوری پل. استشده واقع لرستان

 

  نيست شبي ایويرانه اکنون هم پل اين.استبوده( ساسانيان پايتخت)تيسفون و خوزستان به آنجا

 

  حساب به معماری کارهای شاه از خود زمان در پل اين قراردارد آبادخرم غربی درجنوب که

 

  پل.استمانده جای به آن طاق 0 تنها امروز اما استبوده دهانه يا طاق 01 دارای و آمدهمی

 

  موج پرطاق ودردهانه استشده ساخته متر 80 ارتفاع با شرقی- غربی راستای در شاپوری

 

. استشده تعبيه سيل تخريب کاهش برای شکل لوزی شکنهايی  

 

               پل شاپوری 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shapori_Bridge_2.JPG
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سنگی گرداب  

ردآو لری گويش به يا سنگی گرداب   اسانيانس دوره از مانده جای بر تاريخی آثار از يکی َبرديَنه، گ 

رکنا در شهر قديمی بافت ميان در و آبادخرم شهر مرکز در سنگی گرداب. است آبادخرم شهر در  

از تفادهاس با ای چشمه دور به و است شکل ای دايره سنگی گرداب بنای. است شده واقع تختی ميدان   

  طريق از سپس و کرده ساماندهی را چشمه از شده خارج آب تا است شده ساخته ساروج و سنگ 

کند. منتقل شاپورخواست باستانی شهر مختلف نقاط به را چشمه آب انالک  

  

شناسی مردم   

جمعيت و نفر 191،718 با برابر ايران آمار مرکز8713 سال سرشماری طبق آبادخرم شهر جمعيت  

آيند می شمار به لر مردم از جزئی آبادخرم اهالی.باشدمی نفر 901،308 با برابر آبادخرم شهرستان   

.کنندمی زندگی ايران باختری جنوب و باختر در که است ايرانی قومی نام لر    

  

آبادیخرم گويش   

ايیتوان گويش اين هایويژگی از. است آبادیخرم لری آن اطراف روستاهای و آبادیخرم مردم گويش  

ریل گويش دو به فارسی زبان بر عالوه آبادخرم مردم.است موسيقی و سرودها اشعار، ساخت در آن   

  در.کنند می صحبت لری گويش با آبادخرم مناطق اغلب ساکنين. کنند می گفتگو يکديگر با لکی و 

اکنون هم آباد،خرم شهر به عشاير و روستائيان باالی مهاجرت علت به 33 انقالب از بعد هایسال  

محاوره لکی زبان با کنند می زندگی آبادخرم شمالی مناطق در بيشتر که شهر مردم از ایعده   

.نمايند می   
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مذهبی هایاقليت   

  يهوديان

  8011 سال از قبل. گرددمی باز قمری هجری 199 سال به آبادخرم شهر به يهوديان ورود

  79 تعداد اين از که بوده عدد دو و هفتاد شهر اين مهم هایخانه و نفر هزار 83 آبادخرم جمعيت

  جمعيت 8799 دهه در.است داشته اختصاص شهر اين يهوديان به مهم هایعمارت از دستگاه

  خلع از قبل تا. است شده گفته نفر هزار يهوديان تعداد تقريباً  دوره اين در يافت کاهش يهوديان

  بازار پشت های،نام به بزرگ محله دو دارای آبادخرم شهر آرا، رزم علی دست به لرستان سالح

  يهوديان کوچه به که ایکوچه در و دالکاندرب محله در آبادخرم يهوديان بود، دالکان درب و

تطباب و زرگری باغداری، بزازی، آباد،خرم در يهوديان عمده مشاغل. اندبوده ساکن داشته شهرت  

وضح کنار در( جهودها -گورستان) گورج ی نام به ایمنطقه در آبادخرم گورستانيهوديان. است بوده  

شده لتبدي فلسطين کوی نام به مسکونی ایمحله به امروز گورستان اين است، داشته قرار موسی  

  نچندي دارای آبادخرم در يهوديان. است بوده آبادیخرم لری گويش آباد،خرم يهوديان گويش.است 

اند.بوده مستقل عمومی حمام يک و مدرسه کنيسه،   

  

وهواآب و جغرافيا  

سلسله، شهرستان به شمال از شهرستان اين.است لرستان استان و آبادخرم شهرستان مرکز آبادخرم شهر  

  به جنوب از اليگودرز، و دورود هایشهرستان به شرق از بروجرد، شهرستان به شرق شمال از 

  محدود پلدختر و دوره کوهدشت، هایشهرستان به غرب جنوب و غرب از و انديمشک شهرستان
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از متری 8813/1 ارتفاع در و شرقی درجه 73311 و شمالی 11377 مختصات در آبادخرم.شودمی  

زير هایآب منابع وجود است، مرطوب نيمه و معتدل هوايی و آب دارای آبادخرم.دارد قرار دريا سطح   

.است آبادخرم شهر جغرافيای در توجه قابل نکات از شهر درون هایچشمه و زمينی   

 

 

 

(زالخرم آزادراه )ارتباطی هایراه  

 

سال از آن ساخت عمليات و شود می شناخته نيز زال پل - آبادخرم راهآزاد نام با که زالخرم آزادراه  

گرفته قرار کيلومتر 891 طول به انديمشک و آبادخرم شهر دو فاصل حد در بود شده آغاز 8711   

  جويی صرفه همچنين و سفر زمان کاهش تصادفات، کاهش آزادراه اين ساخت اهداف جمله از.است 

  قديمی مسير به نسبت راه آزاد طول کيلومتری 09 کاهش سوخت، مصرف در لایر ميليارد 199 ساالنه

 دهش عنوان محور اين در مطمئن سرعت افزايش و ترافيکی بار کاهش انديمشک، -پلدختر - آبادخرم

.است  

 

 

طبيعت به خسارت  

  راهآزاد.است برده بين از را لرستان استان طبيعی های عرصه از هکتار دوهزار راهآزاد اين احداث

است کرده عبور لرستان جنوب بلوط هایجنگل و بکر نقاط از زال خرم  
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هفرودگا  

است. شده واقع شهر جنوب در آبادخرم فرودگاه. است فرودگاه دارای آبادخرم  

 

آهن راه  

  87999 ایبودجه اختصاص با است گرديده مطرح نژاد احمدی محمود دولت در که طرحی طی

  کوهدشت، آباد،خرم شهرهای و بروجرد شهر به دورود شهر از سراسری آهن راه ريالی ميليارد

  معاون و گرديده افتتاح نژاد احمدی محمود توسط پروژه اين. شودمی متصل انديمشک و پلدختر

  را طرح اين در ساخت سرعت ايران شهرسازی و راه وزارت آهن راه و راهها توسعه و ساخت

.است کرده عنوان ساعت در کيلومتر 899  

 

هاجاده  

  شاهراه سر بر آبادخرم. است کيلومتر 799 اهواز تا و کيلومتر 199 تهران تا آبادخرم فاصله

  73 و 73 شماره هایجاده.است راهبردی و ارتباطی اهميت دارای و گرفته قرار خوزستان-تهران

  آبادخرم از کنندمی متصل خوزستان استان و جنوب به را ايران غرب و شمال مناطق که

:از عبارتند آبادخرم به دسترسی مسيرهای.گذرندمی  

کيلومتر 739 طول به و شرق سمت بهاصفهان : -خرم آباد  

کيلومتر 733 طول به جنوب سمت به:  اهواز - آبادخرم  

کيلومتر 199 طول به شرق شمال سمت به:  تهران - آبادخرم  

کيلومتر 709 طول به غرب شمال سمت به:  کرمانشاه - آبادخرم  
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ديدنی هایجای  

  و فراوان هایچشمه وجود. استگرفته قرار آب پر و هوا و آب خوش ایدره در آبادخرم شهر

  شهر در تاريخی و طبيعی هایديدنی از ایمجموعه آمدن وجود به باعث متعدد تاريخی آثار

  فلک قلعه مانند تاريخی آثار کنار در هاچشمه و هاسراب کيو، درياچه وجود.استشده آبادخرم

  آثار از ایمجموعه خود که سنگی گرداب و نبشته سنگ آجری، مناره شاپوری، پل افالک،

  شهر اطراف در.استداده تشکيل آبادخرم شهر در را نظير بی ایمجموعه است طبيعی و تاريخی

جنوب در شوراب جنگلی پارک آنها جمله از که دارد وجود بسياری هایگردشگاه نيز آبادخرم  

ایشهره از يکی توانمی را آبادخرم.برد نام توانمی را شمالشهر در کوهمخمل جنگلی پارک و شهر  

.دانست ايران توريستی  

 

 

ملل سازمان از جهانی آدرس دريافت  

  گریگردش نمونه شهر يک عنوان به متحد ملل سازمان بشر اسکان ای منطقه دفتر سوی از آبادخرم

.است گردشگری مبنای بر شهری پايدار توسعه طرح اجرای منظور به انتخاب اين.است شده انتخاب  

رحط همچنين و قلعه اين اطراف فضای ساماندهی و است االفالک فلک قلعه طرح اين اجرای محور   

. شود می محسوب طرح اين جزء نيز آبادخرم شهر سطح باستانی آثار ساير از حفاظت و مرمت   

بشر ناسکا ای منطقه دفتر سوی از طرح اين اجرای منظور به ايران شهر نخستين عنوان به آبادخرم  

.است شده اعالم دالر هزار 399 نيز طرح اين اجرای هزينه و گرديده انتخاب متحد ملل سازمان   
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نمونه شهر عنوان به متحد ملل سازمان بشر اسکان ای منطقه دفتر سوی از اکنون هم آبادخرم  

.است شده انتخاب گردشگری   
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 فصل چهارم

 

 

 فلک االفالک
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االفالک َفلَک  

 

. است لرستان استان در آبادخرم شهر مرکز در تاريخی ایقلعه[ 8]شاپورخواست دژ   يا االفالکَفلَک  

به مشرف ایتپه فراز بر االفالکفلک قلعه. شودمی شناخته هم برجی دوازده قلعه نام با االفالکفلک  

  دشگریگر و تاريخی اثر گيرترينچشم و گرفته قرار آبادخرم رودخانه نزديکی در و آبادخرم شهر 

.است ساسانيان دوره   به مربوط بنا اين.است آبادخرم شهر درون  

  قهمنط حدود در شاپورخواست نام با شهری ساسانيان. رساندمی ساسانيان دوره به قلعه اين قدمت

  بنا نآ جای به فعلی آبادخرم هجری هفتم سده حدود در و شد ويران بعدها که ساختند آبادخرم کنونی

  ربردکا ساسانی دوره در که باشد شاپورخواست دژ همان االفالکفلک قلعه که رودمی گمان. گرديد

نی هقلع اين آبادخرم جديد شهر شدن ساخته از پس هجری ششم قرن از.استداشته نظامی و حکومتی  

.استشده اطالق آن به قاجار دوره در االفالکفلک نام احتماال و شد معروف آبادخرم بنام ز  

 

قلعه کاربری  

 

  لآ حکومت مقر عنوان به قمری هجری چهارم قرن در خود استراتژيکی موقعيت لحاظ به قلعه اين

  چهارم قرن در بدر خاندان حکومتی خزانه همچنين آمد در بويه آل زمان در گنجور و حسنويه

  امسرانج و قاجار تا صفويه دوره در لرستان واليان و کوچک لر اتابکان حکومتی مقر و هجری

 هگذشت در قلعه کاربردهای مهمترين از دوم و اول پهلوی دوران در سياسی زندان و نظامی پادگان

شودمی محسوب . 
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کنونی کاربری   

 

  117 شماره به و واگذار سابق هنر و فرهنگ وزارت به ارتش از 8719 سال در ارزشمند اثر اين

  و شناسیمردم موزه اندازی راه با 8731 سال در. رسيد ثبت به ايران ملی آثار فهرست در

  قلعه داخل و بيرونی نمای مرمت با اخير سالهای در. شد تبديل موزه به بنا لرستان هایمفرغ

 و فرهنگی توليدات فروش مرکز اشياء، مرمت آزمايشگاه شناسی، مردم شناسی،باستان هایموزه

استشده اندازی راه تاريخی فرهنگی مجموعه اين در سنتی چايخانه . 

 

لرستان واليان زمان در االفالکفلک   

  

سلجوقی برج به معروف برج   

  منقرض ار لرستان اتابکان حکومت و رساند قتل به را شاهورديخان صفوی عباس شاه که اين از بعد

  ورد ترتيب بدين و داد والی لقب وی به و کرد منصوب لرستان حکومت به را خان حسين کرد،

  والی انخ غالمرضا آنها آخرين که گرفت شکل لرستان واليان نام به تاريخ در محلی حکام از جديدی

  معماری آثار و شد توجه تفرجگاهها و باغها ايجاد و زيارتگاهها مرمت به دوران اين در.  داشت نام

 نيز دآباخرم جامع مسجد و است،مانده يادگار به خانی حسين حمام و آبادخرم گپ پل چون توجهی قابل

.استشده تعمير صفوی حسين سلطان دستور به دوره اين در   
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افشار نادرشاه زمان در االفالکفلک   

 

  بيک رعلیمظف جمله از لرستان شورشيان با و کرده لشکرکشی لرستان به بار چندين افشار نادرشاه

  قلعه از ذکری نادر گشاييهای کشور و مسافرتها شرح در دوره اين مورخين.  استدرافتاده

  ژد اين بر االفالکفلک نام اطالق عدم آن داليل از يکی شايد اند،نياورده ميان به االفالکفلک

  متحصن آن در بيک مظفرعلی که بردمی نام ایقلعه از نادری آرای عالم در حال هر به.  استبوده

  برج با را آن برجهای ارتفاع نادری آرای عالم در که دهدمی نسبت طهمورث دوره به آنرا و شده

  چهار لهفاص و استکرده توصيف سکندر سد بر پهلو رصانت و متانت از و برابر االفالکفلک های

  ابقتمط االفالکفلک قلعه جغرافيايی موقعيت با مذکور قلعه تا بروجرد از شده ذکر روز شبانه

.ندارد  

قاجار زمان در االفالکفلک   

 

  منسوب لرستان و کرمانشاهان حکومت به قمری هجری 8073 سال در دولتشاه ميرزا علی محمد

  اميرز نام به شخصی توسط فقط و بود درآمده مخروبه نيمه حالت به زمان اين تا که قلعه.  شد

  و مرمت مورد ميرزا علی محمد دستور به بود گرفته صورت آن در مختصری مرمت خان ابوطالب

  االفالکفلک قلعه. نمود احداث قلعه پايين در نيز را سربازخانه و ديوانخانه و گرفت قرار بازسازی

  و اداری مرکز و حکومت مقر صورت به و گرفت قرار توجه مورد مختلف داليل به قاجار دوره در

  آنان از برخی که گرفتمی صورت بسيار قلعه به قاجار دولتمردان آمد و رفت و درآمد منطقه نظامی

  رزامي مسعود مثال برای.اندگذاشته برجا خود از قلعه باره در هايیياداشت و بودند قلم اهل و اديب
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  حکومت هم مدتی و داشت دست در را اصفهان حکومت که شاه ناصرالدين فرزند السلطان، ظل

  به اشاره ضمن خود خاطرات در لرستان به سفری ضمن بود، شده افزوده قلمروش به لرستان

:نويسدمی جايدر و صيمره( الشتر) الش خاوه، مانند لرستان باستانی شهرهای عظمت   

  فقط نيست باقی خاکی تل و بيغوله جز مکنتها و هادولت همه از و هاآبادی آن همه از امروز 

  او به شهريت اسم حقيقتاً  که است آبادخرم شهر بينيدمی لرستان تمام در که ديواری چهار و عمارت

  هشت و االفالکفلک به مشهور لرستان اتابکان بناهای از عمارتی است، بزرگی قصبه يک اندداده

  و کرده راتعمير عمارت اين دولتشاه، ميرزای علی محمد شده بنا لرستان شهر شرق در بهشت

  حاکم بزرگ شاهزادگان هم او از بعد چه اگر ساخته خوب بسيار غيره و غيره و سربازخانه

  به من داد خواهند چه را خدا خلق جواب دانمنمی نکردند بنا اين آبادی برای اقدامی کدام هيچ.شدند

  ناهاب آن خرج برای تومان هزار بيست و نمودم انجام تعمير به حکم فوراً  نديدم چيزی خاکی تل جز

 دادم

  در گرفته انجام تعميرات مورد در قمری هجری 8031 مورخ لرستان روزنامه 717 شماره در

:که اندنوشته الدوله احتشام زمان   

  و افتاده آبادی و عمارت حليی از دهور مرور به که آباد علی سروستان باغ و آبادخرم قلعه 

  احتشام بارواالت شاهزاده مستطاب نواب بود، افتاده رونق بی و باير مانند، بهشت باغ و بلند قلعه چنان

  اتمام صورت قلعه تعمير اوقات اين در تا اندبرآمده آنجا آبادی تعمير صدد در است سال سه دو الدوله

  مچنينه و شده اول از بهتر خيلی استحکام و آراستگی و شکوه حسب به که طوری به يافته انجام و

.  ودب گرديده مقطوع و خشکيده اغلب سابق نظميهای بی از او قديم سروهای چه اگر سروستان باغ  

  اغب بالفعل و نمودند غرس اليه معزی نواب الحکم حسب مثمره غير و مثمره اشجار ساير از ولی

.دارد صفا و خضرت کمال نشسته ثمر به نيز او مثمره اشجار و خرم و سبز مزبور  
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  ذرع تشص قدر به شده واقع تپه باالی در قلعه اصل است، واقع ديوانی عمارات قلعه بلده، کنار در

  قلعه.  است خاک که ديگر طرف از مگر ندارد راهی و است کمر و کوه آن طرف سه و دارد ارتفاع

  وبیجن جانب از قلعه راه.  استشده بيراه اندبرده باال را آن حصار و اندساخته تپه باالی در که را

  انلرست در(  واليان)  والت که زمانی در.  اندکرده فرش گچ و سنگ از بريده را کمر و استتپه

  چندان قلعه اين کردند،می حرکت فاسده خياالت به و اندداشته استيال استحقاق بدون و رويه بدون

  خاقان زمان در.  بودند ساخته انبار چند حصار و بوده نشيمن که برج سه دو جز نداشت عمارتی

  علی محمد نواب به تفويض لرستان حکومت گرفت، قوام دولت که(  قاجار شاه فتحعلی)  مغفور

  وتخل و برج و عمارت را تپه همان باالی.  شد مرحوم(  قاجار شاه فتحعلی بزرگ فرزند)  ميرزای

  نام االفالکفلک و ساخته برجی سر در اطاق يک جمله از غيره و حمام و محکم حصار و متعدده

  با جايی.  آبادخرم بلوک و شهر تمام بر است مسلط و است بلندتر قلعه عمارات تمام از و اندنهاده

  از است، انهدام به نزديک و ريخته اطاقها سقف و شده مخروبه عمارات تمام اکنون و بوده صفا

  خان ابوطالب ميرزا وقتی يک و نشده قلعه اين در درستی تعمير حال، الی مغفور خاقان زمان

  زمانی خاصه افزوده خرابی به سال آن از بعد.  داشته منزل جا همان در و کرد مرمتی اندک مرحوم

  تيرها راکث کرده منزل قلعه همين در بوده ساخلو لرستان در همدانی فوج گويندمی قبل سال چند که

  برای از جاها از بعضی در اغراق بدون ندارد، قيمت هيزم لرستان در که آن حال و اندسوزانيده را

  .اندکرده خراب شود،نمی زده تومان دويست با که طاقی يک چوب من يک

 

  هب بريده را سنگ و تراشيده را کمر است، ذرع سه آن دهنه که چاهی قديم، زمان در قلعه، ميان در 

  و قلعه نهسک مصارف برای از و اندکشيدهمی آب دلو به استتپه مابين که سرابی از و اندرسانيده آب

  نظمی بی و الطوايف ملوک که اوقات همان برای از و شده چاه اين به زيادی مخارج حمام، و باغچه
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  ساخته لشک کشکولی قلعه اين پايين در هم يی قلعه.  بوده مفيد و نافع خيلی است،بوده جا همه در

   شودمی باز شمال به ديگر و جنوب به يکی.  دارد درب دو و است فرسخ خمس يک آن دور شده،

  سنگ و آجر و گچ با تماماً  که است سنگی برج به معروف بروج آن از يکی دارد، متعدده بروج

  ظل واال مستطاب حضرت فرمانفرمايی دوم سال در.  است محکم و متين بسيار است، تراش

  ثلث کي و ساخته صفا و روح با جای مانند فرنگی کاله مختصر آن باالی در شوکته دامت  السلطان

  وازدهد به مسمی که ديگر بروج و نمودند خوبی تعمير بود مخروبه خيلی که قلعه بروج و بدنه از

  از لثث دو تقريباً  که سنگی برج تا برج دوازده اين از و شده ساخته آجر و سنگ با نيز است برج

  ماراتع.  شودمی منهدم نشود تعمير زوديها همين به اگر و شده تعمير و استمخروبه است،قلعه بدنه

  خروبهم اراضی از بعضی و آسياب چاپارخانه، و توپخانه اصطبل و سربازخانه و توپخانه و ديوانی

.است حصار اين ميان در  

  در فاتیتصر و شده پيدا او در تغييری زمانی و عصر هر در ولی است قديم خيلی بناهای از قلعه اين

  خاک و سنگ به مخلوط مزبور تپه و شده ساخته است طبيعی که ایتپه روی در مزبور قلعه شده، او

  ندارد هرا بنا بيرون به هم او طرف يک شده ساخته که بنايی.  دارد ارتفاع ذرع سی تقريباً  و است

  دبلن برجهای.  دارد راه است خاک چون بنا بيرون به ديگر طرف سه ولی.  است سنگ که زيرا

  فالکاالفلک به مشهور است زيادتر او ارتفاع بروجات تمام از که برجی جمله از داشته محکم خيلی

  رد باغات و رودخانه.  بوده صفايی با منظره و داشته درب سه که بوده اطاقی برج آن روی.  است

  ددمتع اطاقهای هم بروجات ساير پيدا، جنوب و شمال طرف از شهر بلوک واقع، مزبور برج پايين

  قلعه محوطه ميان در محبوسخانه و طويله و حمام و بيرونی و اندرونی بوده، ساخته آنها روی در

است. بوده مهيا  
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هاسفرنامه در االفالکفلک  

  و است تندی شيب دارای صخره اين.  دارد قرار متر 999 تقريبی محيط با منفردی و بزرگ صخره

  دور تا دور پايين قسمت در که است آبادخرم قلعه اين.  دارد جريان آبی چشمه آن قلعه نزديکی در

  نيرومند استحکامات از شده ساخته آن باالی بر که قصری و شده کشيده ایاليه دو ديوار آن

  بايیزي بسيار ساختمان است،" دولتشاه ميرزای علی محمد"  آن بانی که کاخ اين.  است برخوردار

  از که دارد قرار متر 19 عرض و متر 09 طول به بزرگی( حوض) استخر آن داخل در که است

  زني باغی ضمناً  و دارند قرار قلعه داخل در همگی آن مجاور ساختمانهای و کاخ.  گيردمی آب چشمه

  کوچکی و جديد شهر دارد قرار آن غربی شمال سمت در و قلعه پای سردر که آبادخرم.  دارد وجود

     شرقی جنوب در عريضی و عمق کم رودخانه.  باشدمی خانوار 8999 تقريباً  آن جمعيت که است

81.]است جريان در بوده کوچک لر اتابکان پايتخت که قلعه و شهر ] 
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                                                 فصل پنجم 

 

 

         جمع بندی مطالب    
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 جمع بندی ومالحظات

راين قسمت به عواملی اشاره می شود که حل مشکالت کليديگردشگری در استان لرستان ددر   

بررسی جدی کارشناسانه آن می باشد که اين عوامل عبارتند از:   

ان يک رابطهبين تعدد مراکزتصميم گيری وتوسعه نيافتگی صنعت گردشگری در استان لرستاوال   

ر باشندتصميم گيرنده درباره صنعت گردشگری بيشتمعکوس وجود دارد يعنی هرچه تعداد مراکز   

ت گردشگریبين ضعف بازاريابی وتوسعه نيافتگی صنع صنعت کمتر توسعه می يابد وثانيا اين  

متر استان لرستان يک رابطه مستقيم وجود دارد يعنی هرچه برای جاذبه گردشگری اين استان ک   

لرستان  کمتر شناسانده شوند اين صنعت کمتر دربازاريابی وتبليغات شود واين جاذبه ها به مردم   

ری لرستان يک بين ضعف امکانات زير بنايی وتوسعه نيافتگی صنعت گردشگ توسعه می يابد وثالثا  

  رابطه مستقيم وجود دارد يعنی هرچه امکانات زير بنايی کمتر گسترش يافته باشد وخدمات

د ونهايتاتوسعه می ياب   ت در لرستان کمترمطلوبی به گردشگران ارائه نشود اين صنعگردشگری   

ان يک رابطهبين فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر وتوسعه نيافتگی صنعت گردشگری استان لرست  

ند اينمستقيم وجود دارد وتا زمانی که افراد بومی از مزايای مختلف گردشگری آگاهی نداشته باش   

.صنعت در لرستان کمتر توسعه می يابد  

عدم وجود اين بخش عمده مشكالت از يكي دهد مي نشان( گيري تصميم مراكز عددت) اول فرضيه  

نسرمايه و همچني و اتالف وقت از جلوگيري براي رو اين از باشد، مي گردشگري جامع طرح يك  

و ناز محققا دعوت شود با مي منطقه پيشنهاد در موجود تنگناهاي و امكانات يها، تواناي شناسايي  



پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین  
www.shahrsazionline.com 

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین  
www.shahrsazionline.com 

. گردد تدوين گردشگري توسعه جامع يك طرح جانبه همه تحقيق يك انجام هت ج كارشناسان  

كه است موجود مشكالت از ديگر يكي هاي مختلف سازمان بين وظايف تداخل و ناهماهنگي  

اجراي هر الً عم يكديگر كار در تداخل با بعضاً  و هم شود ي م سرمايه و وقت اتالف باعث هم  

سازمان ها اين از بعضي ادغام كه حاضر حال در سازد؛ لذايم مواجه مشكل با را اي برنامه  

اهنگيكميته هم يك ايجاد است، خارج آنها مسئوليت از حوزه و باشدنمی  استان مسئولين اختيار در  

دباش يكديگر باهاسازمان  اين ارتباطي پل و نموده هماهنگ را هاي مختلف سازمان تصميمات كه  

اين يخصوص بخشبا برقراركردن  ارتباط با تواند مي كميته اين البته. رسد نظر مي به روريض  

را كالتمش دولتي بخش و خصوصي بخش بهتر همكاري زمينه و داده انتقال دولتي بخش به را بخش  

.سازد فراهم   

 

هبرنام يك وجود عدم بخش اين عمده مشكالت از كه دهد مي نشان(  بازاريابي ضعف) دوم فرضيه  

  بازاريابي، متخصصان از دعوتبا شود مي پيشنهاد لذا.  باشد مي بازاريابي منسجم و مدون

هدف بازارهاي طرفي از و شده شناسايي استاني گردشگري ههاي جاذب و ها قابليت ها، ي تواناي  

هتج توان مي كه اموري ديگر از.  شود تهيه بازاريابي جامع طرح يك آن مبناي بر و شوند تعيين  

هجاذب مورد در بروشور و كاتالوگ كتابچه، انتشار به توان مي داد انجام بخش ن اي مشكالت حل  

همچنين و كشور بزرگ شهرهاي فرودگاههاي و مسافربري هاي پايانه در آن توزيع و استان هاي   

  شورك معتبر مجالت و مطبوعات در آن انتشار و استان هاي جاذبه معرفي مختلفجهت مقاالت تهيه 

و صدا از آن پخش و استان گردشگري هاي جاذبه از برنامه تهيه با توان مي همچنينكرد،  اشاره  

در شركت و ها ه جاذب اين محل در ساالنه منظم هاي جشنواره برگزاري و استاني سيماي شبكه   

  تانگردشگري لرس هاي ت قابلي و ها توانائي كشور از خارج و داخل در گردشگري هاي نمايشگاه
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  اطالعات نوآخري شده معرفي تفصيل به ها جاذبه اين اينترنتي، پايگاه يك ايجاد با و نمود معرفي را

.شود عرضه عالقمندان به جهان و ايران سطح در جهانگردي به مربوط  

 

در مشكل ترين مهم كه دهد نشان مي(  گردشگري خدمات و زيربنايي امكانات ضعف) سوم فرضيه  

طقهمن هر توسعه اركان از يكي دهدكه نشان مي مطالعات است، نقل و حمل سيستم ضعف بخش اين   

آزادراه و جاده فاقد لرستان استان آنكه به توجهبا .  باشد مي مناسب ارتباطي راه و جاده وجود   

آزاد حداثا براي پيگيري استان مسئولين مهم هاي از مسئوليت يكي لذا باشد مي استاندارد و مطلوب   

ملح طرفي از ميباشد لرستان به مسافرت سهولت براي اراك،  آباد خرم و انديمشك  آباد م خر راه   

  سافتم هواپيما سرعت از بااستفاده. دارد گردشگري صنعت توسعه در بزرگي نقش هوايي نقل و 

پشت را طوالني هاي مسافت كوتاهي مدت در توانند، مي وجهانگردان شود مي كوتاه طوالني هاي  

باشد، مين خارجي پرواز داراي متأسفانه كه بوده فرودگاه يك داراي تنها لرستان استان بگذارند، سر   

  ردشگريگ صنعت توسعه در سزايي به تأثير تواند مي لرستان فرودگاه تنها تجهيز و توسعه لذا 

   و تردفا كمبود بخش، اين مشكالت از يكي و سوم فرضيه بررسي نتايج ديگر از.  باشد داشته

.باشد مي مسافرتي هاي آژانس   

  برايار خصوصي بخش نياز، مورد هاي حمايت و الزم تسهيالت دادن با كه شود مي پيشنهاد لذا

هتل مبودك شده شناسايي مشكالت از ديگر يكي.  رساند ياري مسافرتي هاي آژانس و ردفاتر تأسيس  

زني يه سرما برگشت زمان و بوده زياد اقامتگاه و هتل احداث هزينه چون و باشد، مي اقامتگاه و   

  دارد؛ن بخش اين در گذاري سرمايه به رغبتي تنهايي به خصوصي بخش بنابراين است، طوالني 

هاي ت معافي و تسهيالت دادن و هزينه از اعظمي قسمت تقبل با دولتي بخش است الزم بنابراين  

ار خصوصي بخش اقامتگاه، و هتل احداث براي الزم هاي ز مجو دادن در تسريع و كمك و مالياتي   
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شبكه و بهداشتي تأسيسات ضعف و هتلداري خدمات بخش ضعف اين مشكالت ديگر از.  نمايد ياري   

هاي ه دور برگزاري با شود مي پيشنهاد لذا باشد، مي ها جاذبه در محل تلفن و برق و آب هاي   

ها جاذبه محل در...  و آب هاي شبكه و بهداشتي تأسيسات ايجاد و كاركنان هتلها براي آموزشي   

برای گردشگران مهيا شود. رفاهي نات امكا   

 

بخش اين عمده از مشكالت كه دهد مي نشان(  گردشگر پذيرش فرهنگ فقدان) چهارم فرضيه  

آموزش افراد كمبود همچنين و (19/8رتبه ميانگين با) گردشگري مزاياي به نسبت عمومي ناآگاهي   

  زير موارد مشكالت اين حل براي لذا. باشد مي گردشگري با مرتبط مختلف هاي بخش در ديده 

:شود مي پيشنهاد  

استان هاي خانواده ميان در گردشگري مختلف مزاياي مورد در بروشور و كاتالوگ توزيع -8  

ايه خانواده ميان در استان طبيعي و تاريخي هاي جاذبه تصاوير و بروشور كاتالوگ، وزيعت -0  

.استان   

گردشگری  صنعت معرفي جهت آموزان دانش درسي برنامه در برنامه فوق كالسهاي گنجاندن -7    

 دانش به صنعت اين مختلف مزاياي معرفي همچنين و استان و كشور جهان، ديدني محلهاي معرفي و 

.آموزان  

و داص از آن پخش و گردشگري صنعت مختلف مزاياي و تأثيرات مورد در برنامه وتوليد هيهت -4    

.استاني شبكه سيماي   

و آموزش و وجهانگردي ايرانگردي سازمان بين هماهنگي دفتر يك ايجاد -5  پرورش استان جهت   

  های تاريخی وطبيعی استان جاذبه از ديدار جهت آموزان دانش براي منظم برنامه يك اجراي جهت 

.كشور مناطق ديگر گردشگري هاي ه جاذب از ديدار و استان   
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رديجهانگ آموزش مركز يك يس تأس گردشگري با مرتبط مختلف مشاغل براي افراد تربيت جهت  

اب مختلف هاي سازمان مديران و كارشناسان نمودن آشنا براي همچنين شود، مي پيشنهاد استان در  

خارج اعزام اين افراد به همايشهای داخلی وو همايشها برگزي گردشگري صنعت تحوالت جديدترين  

شود. کشور توصيه می  

  ستانلر ستانا گردشگري صنعت مورد در مسائلي و ت مشكال با تحقيق، مراحل انجام طي در ضمًنا

صنعت با مسائل اين رسد مي نظر به اما بود، پژوهش اين بحث از خارج كه گرديد برخورد  

داشته همنطق در صنعت اين توسعه بر فراواني تأثيرات توانند مي كه بوده ارتباط در گردشگري   

يبررس مورد پژوهشگران و محققان توسط تواند ي م كه مسائلي از برخي قسمت اين در باشند،   

:ميشود آورده گيرد قرار بيشتر   

  در بخش ناي در احتمالي اصالحات و تغييرات تأثير و گردشگري صنعت دولتي تشكيالت و ساختار

داليل ،صنعت اين توسعه در زيرساختها احداث در دولت گذاري سرمايه تأثيرات صنعت، اين توسعه  

،گردشگري صنعت در گذاري سرمايه به بخش اين جذب راهكارهاي و خصوصي بخش رغبت عدم   

ت،صنع اين در گذاري سرمايه جهت خصوصي بخش به اعطايي بانكي وامهاي بهره نرخ تأثيرات   

.صنعت اين توسعه در گردشگري المللي بين هاي شركت با قرارداد انعقاد تأثيرات   
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:منابع  

(99سايت ويکيپيديا)اطالعات استان لرستان سال   

 

( 99سايت ويکيپيديا)اطالعات شهرستان خرم آبا دسال   

 

( 99سايت ويکيپيديا)اطالعات قلعه فلک االفالک سال   

 

رپور(ناصنادر -مقاله ارزيابی موانع توسعه صنعت گردشگری استان لرستان )دکتر مهرداد مدهوشی  

 

 مقاله گردشگری جامعه محور،راهکارهايجهت توسعه پايدارگردشگری در ايران

 )فرشته فاضل بخششی(

 

(مقاله مقدمه ای بر کاربردهای مديريت بحران در صنعت گردشگری ايران )رسول محمدعلی پور  
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