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 گردشگری های جاذبه -2-6-1

 طبیعي های جاذبه -الف(

 :سراب غار -1

 .  شده است واقع خمسه تپه گل جاده مسير در و عليصدر غار كيلومتري 7 در قيه ساري كوههاي در غار اين

 از بازديد. است كوهنوردان و نوردان غار بازديد مورد نخورده دست و طبيعي بصورت حاضر حال در سراب غار

 به قادر ندارند آشنايي كوهنوردي فنون با كه عادي افراد بطوريكه است سخت و مشكل بسيار غار كنار و گوشه

  آن بازديد هيجان حتي نيست عليصدر غار از كمتر سراب غار زيبايهاي نيستند غار درياچه كنار به رسيدن

 . باشد ديگر طبيعي ديدني هر از تر بخش لذت تواند مي

 سوباشي غار -2

 و غارعليصدر شبيه ساختاري فيزيكي نظر از هم غار اين است شده واقع قيه ساري كوههاي در نيز غار اين

 . است نشده واقع شناسايي مورد علمي بصورت هنوز ليكن . است سراب

 آزادی بوستان -3

 مورد بازي زمين كودكان بازي وسايل مانند خدماتي داشتن با . است واقع كبودرآهنگ شهر در كه بوستان اين

 .گيرد مي قرار اهالي استفاده

 تاريخي – فرهنگي های جاذبه -ب(

 : سراب آبادي معماري بافت -1

 همچنين و معماري بافت بودن دارا با است گرديده واقع عليصدر و تپه گل ارتباطي مسير در كه سراب روستاي

 . شود مي محسوب منطقه گردشگري هاي جاذبه از طبيعي نظر از

 

 : سفلي آالن آبادي معماري بافت -2

 از خود خاص معماري بافت داشتن با گرديده واقع عليصدر شرق جنوب كيلومتري 11 در كه هم روستا اين

 . شود مي محسوب استان ارزش با و معماري بافت داراي روستاهاي

 :كوريجان پل -3

 جاده كيلومتري 11 فاصله در و كوريجان روستاي نزديكي در بزرگ و كوچك دهليز 4 و دهنه 5 با پل اين

 است صفويه دوران از مانده جا به بناهاي از شكل قوسي هاي دهانه با آجري پل اين.  دارد قرار تهران به همدان

 . است شده مرمت قاجاريه زمان در كه

 : باشقورتاران قلعه -4

 . است بوده اسماعليه فرقه استفاده مورد كه شده واقع نام همين به روستايي نزديكي در منطقه اين

 : خان هادي قلعه  -5
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 . باشد مي قاجار دوره به مربوط و واقع باشقورتاران روستاي در نيز قلعه اين

 : زيارتگاهي هاي جاذبه -ج

 و ذوالفقار امامزاده مقبره به شود مي آنها مهمترين از كه است مقبره و امامزاده تعدادي داراي شهرستان اين

 . داشت اشاره خاتون زبيده

 . دهد مي نشان استان با را آن مقايسه و شهرستان گردشگري هاي جاذبه تعداد :1-211 شماره جدول

 استان از آن سهم و كبودرآهنگ شهرستان گردشگري هاي جاذبه انواع:  1-211 شماره جدول
 تاالب غار كتيبه روستاييبافت  حمام پل قلعه مقبره تپه باستاني 

 1 3 1 2 2 1 1 22 135 كبودر آهنگ

 12 21 21 21 14 31 47 232 151 استان

 33/2 15 5 21/1 5/12 3/3 7/12 11/12 2/14 سهم كبودرآهنگ از استان

 

 نحوه اداره و مديريت جاذبه ها -2-6-2

در روند برنامه ريزي و مديريت گردشگري در سطح كشور، نوعي تعارفي بين اهداف برنامه ريزي و مديريت 

نيازهاي  وجود دارد. از يك سو، با توسعه روز افزون شهرها در كشور و افزايش جمعيت شهرنشين ،شهري 

ات قانوني و عملي اختيارتفريحي و گردشگري شهروندان به شدت روبه گسترش است، ولي از طرف ديگر 

 عرصه بهره گيري از فضاهاي فراغتي و گردشگري بسيار محدود است از جمله اين محدوديت هاشهرداري ها در 

 مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

و نهادهاي مسئول  عدم اختيارات مديريت شهري در خارج از محدوده ي قانوني و حريم شهر، تعداد متوليان

وظايف سازمان ميراث فرهنگي و ميراث فرهنگي و ......( جدايي ميان  تربيت بدني، محيط زيست، )منابع طبيعي،

 در زمينه گردشگري و ....گردشگري و وظايف مديريت شهري،عدم وجود قوانين عام،مشترک و ميان بخشي 

 دها و مسئوالن به دخالت و عمل نها برنامه ريزي گردشگري براي اين كه در جهان واقعيت به اجراء درآيد،

شهرداري ها نياز دارد. از  استان و در سطوح پايين تر ،و مديريت در سطوح پايين تر، مثل نهادهاي برنامه ريزي 

آيد و از به اجرا در ميطريق برنامه ريزي محلي،اهداف و سياست هاي كالن در انطباق با شرايط و امكانات محلي 

ايجاد زيرساخت ها،تأمين  نحوه مشاركت ، مقررات محيط زيست ،جمله سياست هاي مربوط به منطقه بندي، 

 به صورت دقيق تر معلوم شود.بازاريابي تبليغ و...  نيازهاي گردشگران و ساكنان محلي،

گردشگري در كشورشان مي دهد كه شرايط مالكيت و نحوه ي عمل نهادهاي مسئول مقررات و نحوه نظري به 

 تابع حقوق و قوانين مختلف عمومي، جاذبه هاي فرهنگي و فضاهاي گردشگري، بهره برداري از منابع طبيعي،

خصوصي و نيمه خصوصي است و نحوه برنامه ريزي و مديريت گردشگاه ها و فضاهاي تفريحي،ورزشي و فرهنگي 

 اه معارض با هم عمل گتابع وظايف و اختيارات سازمان هاي مختلفي است كه معموالً مستقل از يكديگر و 
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كنند. در حال حاضر هر نوع اقدام براي توسعه و مديريت گردشگري به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت  مي

 تأثير عوامل زير قرار دارد: 

 .قوانين مربوط به بهره برداري و حفاظت از منابع طبيعي،محيط زيست و اراضي شهري -الف

 ، ميراث فرهنگي و ...عملكرد سازمان هاي مسئول ايرانگردي و جهانگردي،تربيت بدني -ب

 وظايف و عملكرد نظام برنامه ريزي شهري و منطقه اي. -ج

با توجه به مطالب فوق ، به منظور تحقق پايدار گردشگري در كشور و ايجاد هماهنگي ميان گردشگران داخلي و 

شهروندان و خارجي الزم است كه وظايف و اختيارات مديريت شهري در زمينه پاسخگويي به نيازهاي فراغتي 

قوانين و تشكيالت متناسب با  سامان دادن به فعاليت هاي پراكنده و بخشي به نحوي مورد بازنگري قرار گيرد،

نيازهاي كنوني مهيا شود. اين مسئله به نوبه ي خودد ، مستلزم اقدامات مربوط به برنامه ريزي گردشگري و 

 با توجه به توسعه و تجهيزات گردشگري مي باشد.يريت شهري همراه با نظام يكپارچه و واحد داقدامات م

مديريت گردشگري در سطوح مختلف محلي، ملي و بين المللي وجود دارد كه در برنامه ريزي اجتماعي با 

به دليل شرايط و نيازهاي هر شهر يا منطقه اي با موضوع ويژه و يا وظايف و نقش مديريت شهري متفاوت است. 

در ايران ، وجود ناهماهنگي در قوانين و عملكرد ت هاي كالن توسعه گردشگري روشن نبودن اهداف و سياس

نقش برنامه ريزي و مديريت گردشگري در نظام عمومي به  ،ريزي توسعه و عمراننهادهاي مسئول برنامه 

درستي تعريف و مشخص نشده است و در منطقه نمونه عليصدر اگر بخواهيم مشكالت اساسي مديريت در برنامه 

 گردشگري را تعريف نماييم مي توانيم به صورت زير خالصه كنيم : ريزي 

 شگري و برنامه ريزي در سطح منطقه .نقش ضعيف برنامه ريزي با دولت در تأمين حق گرد -1

 تسلط بيش از حد بخش خصوصي با توجه به امكانات و منابع گردشگري . -2

 نقش ضعيف برنامه ريزان شهري و منطقه اي در ساماندهي گردشگري منطقه روستايي عليصدر. -3

 زيست محيطي و جهانگردي. عدم هماهنگي ميان نهادهاي مختلف شهري، -4

 قوانين و تشكيالت اجرايي و اداري براي توسعه گردشگري منطقه نمونه عليصدر.نارسايي  -5

 استفاده از نيروهاي متخصص و مجرب در خصوص راهنمايي و ارائه موقعيت غار براي گردشگران. عدم -1

طح منطقه به طور كلي مي توانيم نحوه اداره جاذبه تاريخي، فرهنگي، مذهبي، اكوتوريسم،ژئوتوريسم و ....... در س

به صورت خصوصي و دولتي زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اداره مي شود البته به دليل تفكيك 

وظيفه در اداره امور و نحوه مديريت در بيشتر اوقات تداخل كاري و برنامه باعث مي گردد كه نقش مديريت 

 ي توان راهكارهايي را به شرح ذيل ارائه نمود.بسيار ضعيف نشان داده شود. البته براي رفع اين ضعف مديريتي م

 گروه  تشکیل يک كارWCPA كارست و غار از حفاظت زمینه در 

 جهان سراسر از شده حفاظت مناطق مديران و پژوهشگران مجريان، غارشناسان، غار، مديران شامل گروه كار اين

 :كنند مي تأييد را زير موارد و دارند كارستي منابع و غارها آينده براي مشترک هاي دغدغ افراد اين كه باشد مي



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

5 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-هرسازی آنالینش

www.shahrsazionline.com 

 گسترده پراكنش كه هستند زمين مهم اجزاي سطحي، كارست و آنها به مربوط زيرزميني هاي سيستم غارها، •

 .دارند جهاني

 ،(شناسي انسان و شناسي زمين شناسي، زيست) علمي پژوهش حفاظت، براي اي ويژه اهميت مناطق اين •

 .دارند گردشگري و تفرج معنوي، و مذهبي اهداف

 آبخيز حوزه مناطق همراه به بنابراين و هستند حساس آلودگي و آسيب به نسبت اي ويژه طور به مناطق اين • 

 .باشند مي حساس مديريت و دقيق حفاظت به نيازمند سطحي

 بايد غارشناسي المللي بين و ملي جوامع در كارست و غار مديريت مورد در تخصصي مطالعات زيادي حجم •

 .شود گرفته كار به شده حفاظت مناطق مديريتي نهادهاي توسط و گيرد صورت

 .است كارست و غار از حفاظت براي الزم هايدستورالعمل كردن روز به و تهيه گروه، كار اين اوليه هدف

 داوطلبان .ندارد رسمي عملياتي بودجه هيچ گروه اين و دارد داوطلبانه مبنايي گروه، كار اين در كردن شركت

 .كند مي استقبال كنند، كمك غيرمستقيم يا مستقيمبه صورت  گروه اين اهداف به توانند مي كه جديدي

 ها دستورالعمل

 بستر در آنها انساني و علمي اقتصادي، شهاي ارز كامل شناخت نيازمند كارستي، مناطق موثر ريزي برنامه پ-1

 .است محلي فرهنگي و سياسي

 اين در اختالل هرگونه. دارد بستگي هوا و آب خاک، ميان متقابل رابطه به كارستي، سيستم هر يكپارچگي  -2

 .گيرد قرار زيستي محيط ارزيابي مورد كامل طور به بايد و دارد دنبال به نامطلوبي احتمالي اثرات رابطه،

 هرگونه بالقوه اثرات به و كنند شناسايي را كارستي اراضي آبگير حوزه محدوده سراسر بايد سرزمين مديران  -3

 .نيفتد اتفاق كارست خود درون فعاليت آن اگر حتي دهند، نشان حساسيت آبخيز حوزه در فعاليتي

 با ناسازگاري كه يابد استقرار ايگونه به بايد سد، ساخت يا معدن استخراج مانند كارست در مخرب اقدامات  -4

 .برسد حداقل به طبيعي شهاي ارز يا منابع ديگر

 ممكن حداقل در همواره بايد و كند مي تحميل كارست به را اي ويژه مشكالت زيرزميني، آب شدن آلوده -5

 نه گيرد، صورت رويدادها و وقايع پايه بر بايد فرابيني و نظارت اين. گيرد قرار نظارت مورد و شود داشته نگه

 بيشترين كه است ها طغيان و ها طوفان طي در زيرا شود؛ انجام انعطاف بدون و منظم زماني فواصل در اينكه

 .شوند مي جا جابه كارست درون آلودگيها

 ريزي برنامه نامطلوب اثرات رساندن حداقل به جهت در بايد كارستي مناطق انساني هاي كاربري ديگر همه -1

 .گيرند قرار فرابيني و نظارت تحت آينده، هاي گيري تصميم براي اطالعات تأمين جهت و شوند

 است، ناشدني تجديد غارها، ويژه به كارستي هاي پديده از بسياري طبيعت شده مشخص كه وجودي با -7

 .شوند احياء و بهسازي است، عملي كه جايي تا شده تخريب سيماهاي است الزم آنها مطلوب مديريت جهت
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 كه هرجا پايداري به توجه جمله از است، دقيق ريزي برنامه نيازمند گردشگري، اهداف با غارها توسعه -2

 .دارد ارجحيت مردم روي به جديد غارهاي گشودن بر ديده، آسيب غارهاي بهسازي و مرمت است، مناسب

 اعالم شده حفاظت مناطق عنوان به معرف، كارستي هايسايت از گلچيني كه باشند مراقب بايد ها دولت -1

 .گردد تأمين آنها فعال مديريت و ايمن نگهداري و تصدي حق كه گيرند قرار قوانيني تحت و شوند

 داشته فرهنگي يا اجتماعي طبيعي، باالي ارزش كه شود داده هايي سايت يا مناطق به بايد حفاظت اولويت -11

 شده متحمل را زيستي محيط خسارت حداقل باشند، سايت يك درون شها ارز از وسيعي دامنه داراي باشند

 .باشند نشده محسوب كشورشان شده حفاظت مناطق جزء هنوز كه باشند نوعي از يا و باشند

 .گيرد دربر را كارست آبخيز حوزه منطقه سرتاسر بايد شده حفاظت منطقه است، ممكن كه جا هر در  -11

 مديريت هاي نامه موافقت يا زيستي محيط هاي نظارت بايد نيست، نپذير امكا مسأله اين كه جا هر -12

 كيفيت و كميت تا شود گرفته كار به بايد قوانين ديگر يا آب مديريت ريزي،برنامه تحت آبخيز، حوزه سراسري

 .شود كنترل كارست سيستم به ورودي آب

 اند، نشده محسوب شده حفاظت مناطق از جزئي عنوان به كه را كارستي مناطق بايد عمومي نهادهاي -13

  ريزي، برنامه تهاي نظار چون ابزارهايي كارگيري به با مناطق اين شهاي ارز از حفاظت به كرده، شناسايي

 .نمايند توجه ميراثي، هاي نامه موافقت و ها پيمان عمومي، آموزش هاي برنامه

 .باشند كارست مديريت براي خود ظرفيت افزايش و گرايي تخصص توسعه دنبال به بايد مديريتي نهادهاي -14

 هاي سيستم منظرها، اين كه دريابند را حقيقت اين بايد غار ويژه هاي سايت و كارستي مناطق مديران -15

  اتمسفر و گياهي پوشش خاک، آب، اي، صخره عناصر از متشكل كه هستند بعدي سه و پيچيده يكپارچه

 .باشند مي

 و هوا هاي چرخه و طبيعي نهاي جريا از نگهداري سمت به بايد غارها و كارست در مديريت گيري هدف -11

 .باشد حياتي و اقليمي غالب هاي رژيم با تعادل در منظر طريق از آب

 مستقيم اثرات به تبديل زود يا دير است ممكن زمين سطح در اقدامات كارست، در كه دريابند بايد مديران -17

 .شود دست پايين و زيرزمين بر

 ميان از) خارجي اتمسفر پايين سطوح از كربن اكسيددي جريان برجسته، كارستي فرايندهاي جمله از -12

 دي سطح رفتن باال .است غار ههاي گذرگا درون يافته تنزل سطوح به( خاک اتمسفر در يافته افزايش سطوح

 خاک در سالم مهره بي جانوران جامعه و ميكربي فعاليت گياهان، هاي ريش تنفس به خاک، كربن اكسيد

 .شود حفظ كارستي، انحالل فرايندهاي موثر انجام براي بايد جريان اين. دارد بستگي

 زيرزميني و سطحي هاي محيط ميان آب و هوا تبادل شود،مي حاصل آن واسطه به امر اين كه وكاري ساز -11

 اي، منطقه هاي مقياس در موثر مديريت بناي سنگ آب، نيز و هوا كميت و كيفيت مديريت بنابراين،. است

 .دهد قرار مدنظر را آبي هاي گذرگاه نفوذ بايد سطح در توسعه. است سايت و محلي
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. است گرفته شكل آن در كارست كه هستند صخره واحدهاي محدوده از فراتر عموماً آبخيز، حوزه مرزهاي -21

. گردد مشخص غار، سازي نقشه و آب رديابي منظم و مداوم هايآزمايش با بايد كارست زهكش سراسري شبكه

 توجهي قابل ميزان به هوايي، و آب شرايط برحسب يتواند م آبخيز وسيع هاي حوزه اين مرز كه دانست بايد

 سنگين، بارندگي يك دنبال به است ممكن غار متروک و قديمي هاي گذرگاه همچنين و باشد داشته نوسان

 .شوند فعال دوباره

  حس آبخيز حوزه جامع مديريتي شيوه يك اتخاذ ضرورت ديگري منظر هر از بيشتر كارستي، مناطق در-21

 كارست، در مواد انتقال و نقل سهولت دليل به گيرند، مي صورت خاص سايت يك در كه هايي فعاليت. شود مي

 .باشند آبخيزداشته حوزه در بيشتري نفوذ شعاع و انشعابات است ممكن

 از خاک، خواص تغيير و فرسايشي اتالف رساندن حداقل به جهت در بايد خاک مديريت گذاري هدف  -22

 .باشد خاک سالم زنده وجامعه آلي مواد حجم مواد، پايداري تهويه، هلجم

  حفظ و فرسايش از جلوگيري در پوشش اين زيرا شود حفظ بايد پايدار و طبيعي گياهي پوشش -23

 .دارد اساسي نقشي خاک مهم هاي ويژگي

 آب منابع كميت و كيفيت از حفاظت باعث تواندمي كارستي شده حفاظت مناطق حفظ و تشكيل -24

 غيركارستي مناطق در هم و كارست در هم آبخيز، حوزه از حفاظت. شود انساني هاي استفاده جهت زيرزميني

 كيفيت بر زيانباري اثرات است ممكن گيرد، مي صورت غارها درون كه هايي فعاليت. است ضروري آن با مرتبط

 .باشد داشته هاي منطق مقياس در زيرزميني آب

 جمله از سياالت كيفيت و طبيعي هاي انتقال و نقل ميزان از نگهداري راستاي در بايد مديريت گيري هدف -25

 .باشد كارست غارهاي و درزها ها، شكاف يكپارچه شبكه سرتاسر در گازها

 .شود جلوگيري وآب هوا كيفيت بر ناسازگار اثرات از تا گيرد قرار بررسي مورد دقت به شده وارد مواد ماهيت بايد

 و كند مي متوقف را كارست بقاي و ايجاد فرايندهاي آشكارا آب، و گياهي پوشش خاک، سنگ، استخراج -21

. برسد ممكن حداقل به زيستي محيط اثرات تا شود واجرا ريزي برنامه دقت به بايد هايي استفاده چنين بنابراين

 تزيينات براي آهكي هاي پيكره ديگر يا آهكي هاي كفپوش اوردن بيرون مثل جزيي ظاهر به هاي فعاليت حتي

 قرار نظارت و كنترل تحت بزرگ استخراجي صنايع همانند بايد و دارند شديدي اثرات ها، ساختمان و ها باغ

 .گيرند

 صورت طبيعي هاي سوزي آتش از تقليد به امكان حد تا بايد كارست در تحميلي سوزي آتش هاي رژيم -27

 .گيرد

 ببرند، لذت و كنند درک را آنها ارزش و كنند بازديد كارستي سيماهاي از بتوانند مردم كه است اين مطلوب-22

 دادن كاهش جهت بيشتر مراقبت لزوم معناي به سيماها اين از بسياري شكنندگي و اهميت حال، اين با اما

  اين بايد مديريتي ريزي طرح. باشد زياد شده وارد هاي آسيب زمان، طول در وقتي خصوصاً است، ها آسيب
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 طبيعت با بازديدكننده جمعيت كردن هماهنگ دنبال به بايد مديريتي هاي ت نظار و دهد تشخيص را واقعيت

 .باشد جاذبه

 در كارست مديريت و حفاظت از هاييجنبه با نوعي به كه ملي و هاي همنطق المللي، بين هاي سازمان -21

 اشتراک به و كردن پخش براي توانند مي چه هر و ببرند پي المللي بين همكاري اهميت به بايد ارتباطند،

 .كنند تالش فني نظرات گذاشتن

 به بايد ها مشي خط اين و شود تقويت بايد كارست و غار حفاظت و مديريت هاي مشي خط مستندسازي -31

 .گيرند قرار دارصالحيت مديريتي مراجع ديگر اختيار در ايگسترده طور

 شده حفاظت مناطق داخل غارهاي و كارستي مناطق از فهرستي كه شوند تهيه بايد اي داده هاي پايگاه -31

 هاي ارزش .نمايند معرفي هستند، شناسايي شايسته كه را مهمي شده غيرحفاظت مناطق همچنين و دهند ارائه

 .شوند ثبت ترتيب همين به بايد جهاني ميراث بالقوه و موجود هاي سايت كارستي

 عملكرها تاثير تحت زيادي ميزان به و هستند نظير بي و ويژه بسيار هايي مكان غارها و كارست آنكه آخر سخن

 .دارند آنها بر محدودي بسيار كنترل شده حفاظت مناطق مديران و گيرند مي قرار خود پيراموني هاي وفعاليت

 امر، اين. شوند گرفته بستر در همواره بايد باال در شده ارائه هاي دستورالعمل كه شود يادآوري هم باز بايد

 و اقتصادي -اجتماعي عوامل به حساسيت همراه به را محلي شناختي زمين تنوع و زيستي تنوع شناسايي

 .گيرد مي دربر سياسي

 به نسبت را جامعه آگاهي بتوانند تا باشد ريزان برنامه و مديران به مفيدي كمك ها دستورالعمل اين است اميد

 مشاركت نيز و مديريت و حفاظت براي محلي پذيرش امكان درنتيجه، و دهند افزايش غار و كارست هايسيستم

  يا راهبردها كردن فراهم به بايد همچنين ها دستورالعمل اين. دهند افزايش كار اين در را آنها

 .كنند كمك سايت يا و هايمنطق ملي، سطح در تريخاص مديريت هاي طرح

  



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

9 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-هرسازی آنالینش

www.shahrsazionline.com 

 

 وضعیت زير ساخت ها در جاذبه ها -2-6-3

 :  برق  -1

 برق پست 3 داراي شهرستان اين ، كبودرآهنگ شهرستان برق اداره از آمده دست به اطالعات اساس بر -2

 عالوه.  است فيدر بوده 11 با ويان پست و فيدر 11 با كبوردآهنگ برق پست ، فيدر 4 با قهورد برق پست شامل

 . گردد مي تأمين بهار شهر از سراسري پست طريق از شهرستان شرق از قسمتي اين بر

 پست، اين به مختص فيدر 11 از.  گيرد مي صورت كبودرآهنگ پست طريق از عليصدر دهستان برق تامين

 .گردد مي تامين بهار شهرستان از انشعاب چند و انبار پير ، كوهين فيدرهاي طريق از عليصدر دهستان

 .باشد مي موجود ازبرق برخوردراي امكان حاضر حال در نمونه منطقه ورودي تا بنابراين

 :  كشي لوله آب – 2

  تامين زميني زير و سطحي منابع از كبودرآهنگ شهرستان سطح در آشاميدني آب

 1325 سال در مكعب متر هزار 4127 آب تامين ظرفيت و مكعب متر هزار 2332 خام آب كل حجم  .شود مي

 و عفوني ضد از پس مصرفي شرب آب و است خانه تصفيه فاقد حاضر حال در شهرستان اين.  است بوده

  طريق از عمدتاً شهري نقاط در مصرفي آب.  شود مي وارد آب توزيع شبكه به زني كلر طريق از زدايي ميكروب

 . شود مي تامين(  قنات ، چشمه ، چاه) زميني زير و سطحي منابع از روستايي نقاط در و چاه و زميني زير نابعم

 منابع كمبود ، شهرستان اين مشكالت از يكي ، كبودرآهنگ دشت در آب سطح افت دليل به اخير سالهاي در

 . است بوده آبي

 روستاي تا(  عليصدر به تپه گل – اصلي مسير)  نمونه منطقه ورودي مسيرهاي در و ، عليصدر دهستان در

 كشي لوله آب نيز(  عليصدر – طرافيه)  شمالي مسير ودر موجود كشي لوله آب نمونه منطقه محدوده و عليصدر

 . باشد مي موجود

 خواهد پرداخته آن به نمونه منطقه مشكالت به مربوط بحث در كه دارد وجود تنگناهايي مورد دراين چند هر

 . شد

 :  كشي لوله گاز

 11511 گاز انشعابات  ، جمع.  اند بوده گاز داراي شهر 2 و روستا17، 1325 سال تا آهنگدركبو شهرستان در

  صنعتي انشعاب درصد 13 و تجاري و خانگي انشعاب درصد 1117 ميزان اين از كه

 استان مصرفي گاز درصد 41 كه مكعب متر ميليون 215 نيز شهرستان اين در طبيعي گاز مصرف.  اند بوده

 تا باشد مي دارا استان هاي شهرستان بين در را گاز مصرف ميزان باالترين شهرستان اين.  است بوده همدان

 منطقه ورودي تا تپه گل شهر از رساني گاز عمليات اما نشده كشي گاز عليصدر دهستان روستاهاي 1321 سال

 . باشد مي انجام حال در كيلومتر 14 طول به نمونه
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 :  مخابرات شبکه

 تجهيزات.  است بوده همراه تلفن 7435 و منصوبه تلفن 41311 داراي 1325 سال تا كبودرآهنگ شهرستان

 نصب عليصدر روستاي همچنين و روستايي نقاط در شهرستان ، شهري نقاط بر عالوه مخابرات سوئيچينگ

 تلفن از استفاده امكان حاضر حال در اند بوده تلفني ارتباط داراي روستا 125 شهرستان اين در.  است گرديده

 . باشد مي فراهم نمونه منطقه داخل در همچنين و نمونه منطقه وردي تا مخابراتي دفتر و همراه و ثابت

 :تعمیرگاهها و بنزين های پمپ

 به بنزين پمپ نزديكترين حاضر حال در.  شوند مي محسوب بنايي زير امكانات ، ترين اساسي نيز امكانات اين

 مجوز 1327 سال در همچنين.  است گرفته قرار(  كيلومتري 14 در)  تپه گل شهر در نمونه منطقه محدوده

 نقليه وسايل تعميرگاههاي.  است گرديده صادر نيز عليصدر – كبودرآهنگ مسير در بنزين پمپ ايستگاه احداث

 .(باشد مي موجود تپه گل شهر همچنين و عليصدر روستاي در نيز

 

 وضعیت امکانات اقامتي -2-6-4

 مستقيم رابطه كدام هر كه ، كرد بندي دسته سطح سه در را گردشگران نياز مورد امكانات و تسهيالت توان مي

 به گردشگر جذب در كارايي براي كدام هر حال عين در ولي اند تفكيك قابل غير هم از و دارند يكديگر با

 : از عبارتند سطح سه اين.  دارند نياز جداگانه پردازشي

 اقامتي امكانات و تسهيالت – 1

 خدماتي امكانات و تهسيالت – 2

 تجاري امكانات و تسهيالت – 3

 مقياس در چه فضايي ساماندهي و يابي مكان چگونگي گرفتن نظر در اقامتي تسهيالت و امكانات پردازش در

 3 تنها آهنگ كبودر شهرستان در آمار آخرين اساس بر باشد مي مهم اقامت مكان مقياس در چه و جغرافيايي

 . است آمده 1-214 شماره جدول در شهرستان اقامتي هاي مكان مشخصات 1 است داشته وجود اقامتي مكان

 1321 كبودرآهنگ شهرستان اقامتي مراكز :1-214شماره جدول

 تعداد تخت تعداد اتاق درجه نام مركز اقامتي

 12 2 ستاره 3 گلها

 52 21 ستاره 2 عليصدر

 41 14 ستاره 2 خانه معلم
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 52اتاق و  21جهانگردي با -عليصدر واحد اقامتي كه از سوي اعتبارات ملي در قالب مهمانسراي ايرانگرديدر 

 تخت در روستاي عليصدر اداره مي شود.

 4تا  2تگاه سوئيت اقامتي دس 41دستگاه سوئيت فلزي ، 17دستگاه ويالهاي چوبي يك و دو خوابه ،  15

 نمونه موجود مي باشد. دستگاه چادر صحرايي در منطقه 51تخته،

 

 پذيرايي امکانات و تاسیسات -2-6-5

 ، غذاخوري هاي سالن جمله از باشد مي فراوان و متنوع گردشگران نياز مورد خدماتي امكانات و تاسيسات

  ... و مساجد ، ها بانك ، مخابراتي و ارتباطي مراكز ، درماني و بهداشتي مراكز ، ها رستوران

 امكانات اين اغلب ليكن دارد وجود شهرستان در ضعيف و متوسط صورت به خدماتي امكانات از بسياري چند هر

 افزايش و گردشگران تنوع به توجه با ليكن ، اند گرديده احداث شهرستان اهالي عمومي هاي استفاده جهت در

 جوابگوي مذكور امكانات نظر از شهرستان اين عليصدر غار ويژه به منطقه از بازديد جهت آنان افزون روز

 بازديد منطقه از روزه يك برنامه يك با دهند مي ترجيح گردشگران از بسياري دليل همين به نيست گردشگران

 .نمايند مي اقامت همدان شهر در آنها اغلب بيشتر ماندن به تمايل صورت در يا و نمايند

 : باشد مي زير شرح به اهنگ كبودر شهر در مذكور امكانات

 45 كيلومتر در رزن ، همدان مسير در 3 درجه پذيرايي واحد يك  

 33 كيلومتر در رزن – همدان مسير در 2 درجه پذيرايي واحد يك  

 مورد 42 شهرستان كل در نوشيدني و غذا صرف كارگاههاي  

 با بلكه نمايد برآورده را گردشگران نياز بايست مي تنها نه كه است فروشي مراكز برگيرنده در تجاري خدمات

 در تجاري خدمات.  باشد داشته خود برنامه جزء بايد را اجناس و كاال خريد زمينه در گردشگران در نياز ايجاد

 . پردازد مي كاال نوع دو ارائه به كل

 و پوشاک ، غذايي مواد انواع مانند است نياز آنها مصرف به روزمره صورت به كه عمومي نياز مورد كاالهاي:  الف

 .بهداشتي لوازم

 صنايع مثال عنوان به نمايد مي ايجاد گردشگران در را هايي جاذبه و داشته منطقه به اختصاص كه كاالهايي:  ب

 . شود گردشگري جامعه در تبليغات موجب درآمد ايجاد بر عالوه تواند مي باال كيفيتي در ها آن ارائه و دستي

 . باشد موثر تواند مي زمينه اين در اللجين به نزديكي گرفتن نظر در با آهنگكبودر شهرستان
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 وضعیت حمل و نقل و دسترسي به منطقه نمونه گردشگری -2-6-6

 به كه است بوده راهها انواع از كيلومتر 2/715 داراي مجموع در آمارها آخرين اساس بر كبودرآهنگ شهرستان

 روستايي راه به مربوط ميزان بيشترين كه ترتيب بدين.  است شده منعكس 1-211 شماره جدول در تفكيك

 232 و 21 ترتيب به فرعي و اصلي راه و باشد مي شامل را استان سهم از درصد 2/11كيلومتر كه  2/452

 . است شده گزارش شني راه درصد 2/42 و آسفالته راهها اين از درصد 2/11 همچنين است بوده كيلومتر

 رقم (كيلومتر 25استان ) ميانگين به نسبت و بوده مربع متر 111 هر در كيلومتر 1/12 شهرستان راههاي تراكم

 همچنين.  باشد مي شهرستان اين روستاهاي پراكندگي و زياد وسعت دليل به كه دهد مي نشان را تر پايين

 .دارد قرار استان در 1/2در مقابل  2/4 راه سرانه

 آهنگ كبودر شهرستان در موجود راههاي سرانه و تراكم و انواع 1-211:  شماره جدول
 سهم استان از درصد استان شهرستان شرح

 11 2/4421 2/715 كل راهها

 1/2 712 21 راه اصلي)كيلومتر(

 1/24 5/131 232 راه فرعي

 2/11 3/2111 2/452 راه روستايي

 1/71 11/25 4/12 تراكم راهها

 2/11 4/273 212 راه آسفالته

 2/42 3/1123 25/417 راه شني

 ـــ 1/2 2/4 سرانه راه

 

به دليل استقرار روستاي عليصدر در مسير راه هاي اصلي و روستايي مي توان راه هاي زميني آن را به دو دسته 

 دسته بندي نمود.

 

 جاده های اصلي  -الف

: اين شبكه همان شبكه اصلي آسفالته است و مناسب علیصدر–گل تپه -بهار-ز طريق همدانا -1

مركز استان و يا از جنوب استان وارد منطقه نمونه مي شوند اين مسير از همدان تا غار گردشگراني است كه از 

 كيلومتر است. 75عليصدر 

قزوين و به -اين مسير نزديكترين راه براي گردشگراني است كه از تهران علیصدر:-گل تپه-كبودرآهنگ -2

كيلومتر  15از كبودرآهنگ تا غار عليصدر  طور كلي از شمال استان قصد مراجعه به عليصدر را دارند اين مسير

 است.
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 را های روستايي -ب

كيلومتر راه آسفالته و از  15از مسير كبودرآهنگ به زنجان : اين مسير از كبودرآهنگ تا شيرين سو به طول  1

 كيلومتر راه روستايي مي باشد. 31شيرين سو تا عليصدر به طول 

 طراقيه به طول-ايده آلو-كيلومتر جاده آسفالته اصلي و پيرانبار 32ول مسير كبودرآهنگ تا پيرانبار به ط -2

 كيلومتر مي باشد مجموع اين مسير 7كيلومتر راه روستايي و از طراقيه تا عليصدر از طريق راه فرعي و  11

 كيلومتر است. 25

سواري كار  در شهرستان كبودرآهنگ شركت و موسسه هاي حمل و نقل مسافري توسط اتوبوس،ميني بوس و

 جابجايي مسافران را انجام مي دهند.

 بانکي-خدمات مالي -2-6-7

از ديگر فعاليت هاي خدماتي صنعت توريسم فعاليتهاي بانكي و انجام امور ارزي گردشگران مي باشد.اعمال 

ا نيز سياست هاي ارزي مناسب نه تنها رضايت خاطر توريست ها را فراهم مي سازد بلكه كمبودهاي ارزي آنها ر

جبران مي نمايد و روندي متعادل در عرضه و تقاضاي آن به وجود مي آورد. كشورهايي كه وضعيت ارضي 

مناسبي دارند بايستي تسهيالت ارزي كافي جهت مسافرت اتباع خود مقرر دارند و در صورتي كه شرايط 

ترل ارزي خود را در مورد مسافرين استثنايي، مانند زماني كه نياز مبرم به ارز خارجي دارند سعي نمايند كه كن

 با اتخاذ تدابيري خاص در چارچوب تعهدات بين المللي كه در اين زمينه به عهده گرفته اند اعمال نمايند.

تا حد معيني مقدور باشد الزم است كه كشورهاي اعمال كننده در مواقعي كه فراهم نمودن تسهيالت ارزي فقط 

ت به منظور امور تربيتي،علمي و فرهنگي صورت مي گيرد يك سلسله مقررا كنترل ارزي براي مسافرت هايي كه

ديگر اين كه تشريفات مربوط به اعالم وجوهي از ارز خارجي كه مسافرين در  ترجيحي ارزي وضع و اجرا نمايند،

ديد در كشور مورد بازموقع ورود همراه دارند حتي المقدور و در كمال سادگي انجام پذيرد و در صورتي كه 

ه وجباتي فراهم گردد كم، بايستي قابل تبديل به ساير ارزهاي خارجي باشد. به همين دليل بايد استفاده نشود

پول محلي به وسيله بانك هاي دولتي و با مؤسسات خصوصي مجاز ، در كشور مورد  خارجي، تبديل ارز

گردشگران خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد. از كارت هاي اعتباري براي شونده امكان پذير باشد. استفاده بازديد

د ريست ها باعث عدم استقبال و ركوورود و خروج به تو موقععوارض و ماليات در  هرگونه ازدياد همچنين

 گردشگران شود و لغو اين عوارض به تعداد گردشگران مي افزايد.

ما يك پست بانك در روستاي عليصدر در منطقه نمونه عليصدر با وجود مسافران و گردشگران داخلي و خارجي ا

 وجود دارد كه به امور بانكي گردشگران مي تواند كمك نمايد در غير اينصورت خارج از ساعت اداري 

 بانكي مقدرو نمي باشد و اين پست بانك نيز خدمات محدودي را براي گردشگران ارائه مي نمايد. خدمات رساني
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 تعداد گردشگران كنوني -2-6-8

اطالع از جزئيات مربوط به تعداد گردشگران به دليل عدم وجود آمار و اطالعات به طور دقيق ميسر  بررسي و

: مطابق نظرات كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و كاركنان مهمانسراي 2 شمارهنيست. به استناد پرسشنامه 

مراجعه مي كنند گه از اين افراد به هزار نفر گردشگر براي بازديد  1تا  2سياحتي در فصل تابستان روزانه بين 

دسگاه سوئيت به  31اتاق و  25دليل كمبود فضاي اقامتي امكان پذيرش بيش از ظرفيت هتل و سوئيت ها )

 صورت كانكس( وجود ندارد و تعدادي نيز در روستا اقامت مي كنند كه آماري در اين زمينه موجود نمي باشد.

 

 یت های گردشگریمشاركت جامعه محلي در فعال -2-6-9

 نظر و ديدگاه مجموع در اهالي از تعدادي با مشاور سوي از آمده عمل به مصاحبه و شده انجام مطالعات اساس بر

 . است شده بيان زير شرح به محلي مردم

 نسبي رضايت ابراز ضمن.  اند بوده...  و خدماتي كارهاي مشغول مجموعه در كه بومي افراد از تعدادي – 1

 . اند بوده...  و بيمه نظير آن مزاياي از استفاده و دائمي صورت به استخدام خواهان

 . هستند گردشگري توسعه طرحهاي به مربوط امور در مشاركت به تمايل غالبا – 2

 از بخشي كه معتقدند ، دارند را غار از برداري بهره در طوالني سابقه ، روستا اهالي كه اين به توجه با – 3

 . گردد اهالي و روستا توسعه صرف ، مربوطه درامدهاي

 و اقامتي خدمات جملهاز  مختلف امور در تكرمشا جهت وام و تسهيالت متقاضي اغلب مالي ضعف دليل به – 4

 . اند بوده تجاري

 مجموعه مديريت ، فعلي شرايط از بيشتر بايستي ، خود مشاركتي توانهاي از استفاده جهت ، معتقدند اهالي – 5

 . باشند داشته نقش ، صدر علي

 به آتي توسعه كه اين جمله از.  دارند نيز هايي دغدغه منطقه گردشگري توسعه از استقبال ضمن اهالي – 1

 .نشود آنان اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي افتادن خطر به منجر كه باشد اي گونه

 

 وضعیت مديريت و نیروی انساني بخش گردشگری -2-6-11

 تحت ضراح حال در منطقه اين. است عليصدر گدشگري نمونه منطقه( ويژه ناحيه) گردشگري جاذبه ترين اصلي

 ، استان شهرداريهاي همياري سازمان از عبارتند آن سهامداران كه دارد قرار عليصدر سياحتي شركت مديريت

 انساني نيروي و پرسنل تعدادي شركت اين هچنين گردشگري توسعه گذاري سرمايه سازمان و همدان شهرداري

 و رسمي نفر 17 تعداد اين از كه ميشود شامل را نفر 117 مجموع در كه دارد پوشش تحت را مجموعه در شاغل

 در شركت اين مركزي دفتر. هستند منطقه بوميان از كاركنان كل از نفر 135 و باشند مي قراردادي نفر 131

 .دارد قرار همدان شهر
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 و مديريتي توسعه مراكز استان گردشگري ناحيه شش هر در مردمي مشاركت و يكپارچه ريتيمد منظور هب

 شده گرفته نظر در برنامه3( كبودرآهنگ)ويژه ناحيه در كه است شده بيني پيش ها NGO دولتي غير تشكلهاي

 . دارد عهده بر را ويژه ناحيه كانونهاي وارتباط هماهنگي وظيفه كه است

 آموزشهاي شهرستانها مراكز در كانون 11 تعداد ميباشد...و گذاري ،سياست رهبري مديريت، شامل كه برنامه اين

 آژانسهاي و تور راهنمايان ، هتلداري به مربوط اولويت با مختلف هاي زمينه در كاربردي مدت كوتاه و مدت ميان

 نمونه منطقه در مورد يك و 3 ناحيه در تعداد اين از كه است شده پيشنهاد تور كننده برگزار و بليط كننده صادر

 .است شده بيني پيش

 واحد يك انساني نيروي كيفي سطح ارتقاء لزوم و كبودرآهنگ ناحيه خاص موقيت دليل به بندي سطح نظر از

 . است گريده پيشنهاد نمونه منطقه در اي ناحيه ابعاد در گردشگري آموزش مركز


