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 منطقه غار علیصدراوضاع اقتصادی در محدوده  -2-4

 ساختار عمده بخش های عمده اقتصادی -2-4-1

می توان ساختار عمده بخش های اقتصادی در محدوده منطقه نمونه  5831به استناد سالنامه آماری سال 

که می توان به استخراج نمود و بیشتر افراد شاغل در بخش های اقتصادی در کارهای بسیار ساده می باشند 

 تفکیک بخش های اقتصادی در جدول ذیل ارائه می گردد.
 ساله و بیشتر برحسب گروه ها و فعالیت در شهرستان کبودرآهنگ 51: تعدا شاغالن 5-5-4-2جدول شماره 

 جمع

کشاورزی، 

شکار، 

 جنگل دار

استخراج 

 معدن

صنعت 

 )ساخت(

تأمین 

برق 

گاز و 

 آب

 ساختمان

عمده 

فروشی، 

خرده 

ی و فروش

... 

هتل و 

 رستوران

حمل و 

نقل 

انبارداری و 

 ارتباطات

واسطه 

گری 

 مالی

مستغالت 

و اجاره 

 داری

بهداشت  

 ومددکاری

سایر 

فعالیت 

خدمات 

 عمومی

خانوارهای 

معمولی 

دارای 

 استخدام

فعالیت های 

نامشخص و 

 اظهار  نشده

83484 51354 81 8118 844 4158 8131 818 2841 53 558 421 835 3 5515 

 استان همدان 5831مأخذ : سالنامه آماری سال 

 بیشتر و ساله 51 جمعیت در استان کار نیروی عمده های شاخص -2-4-5-2

 شرح
نرخ مشارکت 

 اقتصادی
 نرخ بیکاری

نرخ بیکاری جوانان 

 ساله 24-51

سهم اشتغال 

 ناسالم

 سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 3/48 4/85 3/24 ــ 5/25 1/58 2/83  5832

 1/44 1/25 1/23 ــ ــ 1/51 5/83 5838

5834  1/45 2/55 2/53 5/54 5/81 3/25 5/83 

5831  1/45 1/58 8/24 1/54 1/81 5/25 4/83 

5835  5/45 3/58 23 8/51 8/82 5/23 1/83 

        مرد

 1/45 2/82 5/25 ــ 1/22 3/55 1/55  5832

 3/41 1/23 5/85 ــ ـــ 45/3 4/51 5838

5834  3/51 1/51 5/51 1/55 3/85 8/24 3/83 

5831  5/55 1/58 28 5/55 2/84 3/24 3/41 

5835  5/55 8/58 5/25 3/55 1/81 8/23 5/45 

        زن

 2/51 5/22 2/51 ــ 1/51 5/23 3/1  (5) 5832

 8/45 2/81 1/55 ــ ــ 5/21 1/3  (5) 5838

5834  1/55 3/58 2/21 1/5 8/21 3/81 1/84 

5831  3/51 5/58 1/23 3/3 8/41 4/81 8/23 

5835  3/51 4/55 2/85 8/8 5/83 5/21 3/82 

 . است اردیبهشت به مربوط 5838 سال اطالعات و آبان به مربوط 5832 سال برای شده ارائه اطالعات( 5)

 .ایران آمار مرکز -مأخذ
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 5831 آبان: شهرستان و فعالیت وضع حسب بر بیشتر و ساله 51 جمعیت -2-4-5-8

 شهرستان
 51 (5)جمعیت 

 ساله و بیشتر

 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی جمعیت فعال از نظر اقتصادی

 شاغل جمع
 بیکار 

 )جویای کار(
 خانه دار محصل جمع

دارای درآمد 

 بدون کار
 سایر

 11113 423555 12555 853385 335255 53515 434211 158815 5458135 کل استان

 28853 514253 82525 523324 883185 24238 531125 213313 115181 همدان

 .است نشده اظهار آنان فعالیت وضع که است افرادی تعداد از ناشی اجزا، با سرجمع اختالف( 5

 .ایران آمار مرکز – مأخذ

 بیشترین فعالیتهای اقتصادی محدوده نمونه گردشگری علیصدر در بخش کشاورزی بوده است و کمترین 

 2، 5-5-4-2فعالیت های اقتصادی در بخش بوده است که خانوارهای معمولی استخدام شده اند جدول شماره )

 ( به صورت کامل وضعیت بخش های اقتصادی را نشان می دهد.8و 
 مد خانوارهزینه و درآ -2-4-2

به استناد سالنامه آماری و اطالعات مرکز آمار ایران هزینه ها به چند بخش اقالم مصرفی و خوراکی و درآمد و 

در سطح استان تفکیک شده ، که در بخش های خصوصی، عمومی و تعاونی به تفکیک بخش های اقتصادی 

 .همدان در جدول ذیل ارائه می گردد

 (5835ا و نماگرهای هزینه های خانوار : ) سال شاخص ه -5-2-4-2جدول شماره 

 مقدار/تعداد واحد  عنوان شاخص یا نماگر
درصد تغییر نسبت 

 به سال قبل

 یک خانوار ساالنه خوراکی های هزینه متوسط
 5/45 51111 هزار ریال شهری

 4/51 55233 هزار ریال روستایی

 خانوار های هزینه کل در خوراکی های هزینه سهم
 -5/1 5/25 درصد شهری

 1/2 2/48 درصد روستایی

 خانوار یک ساالنه خوراکی غیر های هزینه متوسط
 3/42 41255 هزار ریال شهری

 2/4 25411 هزار ریال روستایی

 خانوار های کل هزینه در خوراکی غیر های هزینه سهم
 5/1 4/18 درصد شهری

 -1/2 3/15 درصد روستایی

 خانوار های هزینه کل در مسکن های هزینه سهم
 3/5 5/23 درصد شهری

 8/2 5/58 درصد روستایی

 خانوار های هزینه کل در درمان و بهداشت های هزینه سهم
 -1/1 5/1 درصد شهری

 -3/5 2/5 درصد روستایی

 ایران آمار مرکز -مأخذ
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 در سطح استان همدان درآمد تامین منابع انواع حسب بر شهری خانوار یک ساالنه خالص درآمد متوسط -2-4-2-2

 5835 5831 5834 5838 5832 5835 شرح
 38/1 3/1 81/5 13/58 ....... .....  تغییرات ضریب درصد

 70637996 54512824 44135188 40373155 84155115 25812255 جمع

 23768453 17627469 15266576 15044010 13546101 10513993 حقوق بگیری از درآمد -الف

 9739208 7608798 6397368 7395723 6705374 5996969 بخش عمومی

 8696142 6840612 6278970 6278970 5828362 5465026 پولی

 1043066 768186 976204 1116753 877012 531943 غیرپولی

 359766 1649779 1315 33590 11717 36610 بخش تعاونی

 358553 137344 0 15135 11667 33189 پولی

 1213 27635 7315 18455 50 3421 غیرپولی

 13669478 9853692 8861893 7614697 6829010 4480414 بخش خصوصی

 12807124 9335463 8188464 6834449 6341453 4194888 پولی

 862354 518229 673429 780248 487557 285526 غیرپولی

 18289683 16881243 14144126 12030444 10276265 8406498 درآمد از مشاغل آزاد -ب

 1367933 638783 1887921 2028239 1669646 1117482 کشاورزی

 1341978 618188 1775107 2009149 1621663 1085252 پولی

 25955 20595 112814 19090 47983 32230 غیرپولی

 16921751 1624260 12256205 10002205 8606619 7289016 غیر کشاورزی

 16638075 15815356 11856672 9740625 8241213 7083668 پولی

 283676 427104 399533 261580 365406 205348 غیرپولی

 28579860 2004112 15381031 13298701 10893710 7451775 درآمد متفرقه-ج

 15287054 11598805 7578251 4319831 4510647 2980461 پولی

 13292806 8405307 7802780 8978870 6383063 4471314 غیرپولی

 . است شده درج تغییرات ضریب درصد بجای میانگین نسبی خطای درصد 5831-34 سالهای طی( 5)

 .ایران آمار مرکز -مأخذ
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 همدانمتوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستایی برحسب انواع منابع تأمین درآمد در سطح استان  -2-4-2-8

 1831 1831 1834 1838 1832 1831 شرح

 53/1 13/4 13/53 58/58 ..... ..... (5)درصد ضریب تغییرات

 45241321 81555451 81118138 23444514 21511325 51343114 جمع

 58815153 51113532 1115254 3153312 1313331 4148113 درآمد از حقوق بگیری-الف

 2515335 2313414 5512834 5231433 351833 5434333 بخش عمومی

 5181528 2418321 331252 5144131 314513 5454254 پولی

 815818 414543 532532 281318 551145 11584 غیرپولی

 23552 11 1 1 12314 24323 بخش تعاونی

 24321 1 1 1 43215 22532 پولی

 8381 11 1 1 4118 2245 غیرپولی

 55241351 1153543 5888325 5183454 4351152 8288288 بخش خصوصی

 51333135 1431123 5118514 5234151 4148841 8534324 پولی

 242113 212553 881541 414831 251512 83813 غیرپولی

 24151353 53133211 25511551 51585331 55253341 3114518 درآمد از مشاغل آزاد-ب

 51111135 52581113 55333318 58412123 52343812 5423318 کشاورزی

 51113855 52585133 51381834 52241334 55154551 1355528 پولی

 155411 115511 353113 5555181 588531 452881 غیرپولی

 5131183 5551431 3113538 8184815 8425438 2521211 غیرکشاورزی

 5432515 1111531 3111234 8151315 8531113 5351131 پولی

 852852 833311 538413 555111 224481 554511 غیرپولی

 3811133 1141158 5883315 8233851 8413535 2512142 درآمد متفرقه-ج

 4545814 1222514 4155311 2231213 5452183 5531158 پولی

 8554284 2151813 2211345 5113113 5341513 5455331 غیرپولی

 مأخذ : مرکز آمار ایران

 

 اهداف فرهنگی و اجتماعی -4-1-4

 پدیده نوین گردشگری برخاسته از افزایش اوقات فراغت است به تدریج در تمامی جوامع رسوخ کرده و از 

 .  ه استجنبه های گوناگون و عوامل متعدد شکل گرفت

ارتقاء سطح زندگی  گردشگری در زندگی کنونی امری ضروری است و همراه گسترش اوفات فراغت در جهت

عمر ، بهبود سالمت جسمی، گسترش فرهنگ ،پیشرفت های ذهنی،تقویت روحیه جستجوگری در مردم و  طول

 باالخره رشد کمی و کیفی وسایل حمل و نقل شدت می یابد. 
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در چنین شرایطی گردشگری و جهانگردی باید بانظری بلند و مدیریتی عالمانه ،آگاهانه و با برنامه ریزی درست 

م نمود. پیامدهای آن می تواند نتایج مثبتی در خصوص آثار معنوی روحی گردشگر ، آثار برای تعالی آن اقدا

 انسانی و ... گذاشت.-اجتماعی، زیست محیطی-فرهنگی

  بهره گیری از امکانات وتمهیدات برنامه و طراحی های گسترده به منظور حضور اقشار اجتماعی 

سطح توسعه یافتگی سکونتگاه های همجوار ایجاد  محدوده منطقه نمونه می تواند تالشی برای ارتقاء

نماید، بدون اینکه آسیبی به هنجارهای فرهنگی ، اجتماعی برساند و حس تعلق را به منطقه برای 

 ساکنین فراهم نمود.

  از اهداف دیگر در این زمینه می توان با درنظر گرفتن منفعت های سازمان و یا شرکت سیاحتی با در

ها و مسئولیت های مربوط همراه با منافع بلندمدت جامعه و حقوق عمومی مرتبط در  نظر گرفتن اولویت

 نظر گرفته شود.

 .تقویت حس اجتماعی و مشارکت جمعی در بین ساکنین منطقه نمونه با کارکنان شرکت سیاحتی 

 ه منظور جلوگیری از سوداگران زمین در محدوده منطق لبالتدوین ضوابط کارا جهت کنترل اراضی به

 نمونه.

  حفظ سنت ها و آداب و رسوم بومی منطقه و همچنین حمایت ار صنایع دستی منطقه به منظور معرفی

 آثار این منطقه و اشتغالزایی برای مردمان و ساکنین محدوده منطقه و ایجاد بازارچه های صنایع دستی.

 د به بررسی آن پرداخت.از مهمترین اهدافی باشند که با توجه به شرایط و پتانسیل موجو دمی توان

 .برقراری و تعامل دو سویه میان ساکنین روستا و شرکت سیاحتی 

 .باالبردن سطح آگاهی های بومیان منطقه به منظور راهنمایی گردشگران 

 

 اهداف اقتصادی -4-1-1

اقتصاد جهانگردی جنبه های تجاری توریسم را در مقیاس وسیعی تحت پوشش قرار می دهد و داده ها را در 

 فرآیند تولید نگه می دارد و همچنین مصالح اجتماعی و استفاده پایدار از منابع جهانگردی را مورد تأکید قرار 

 می دهد.

 یش می کند ، آغاز می شود.اقتصاد به عنوان موضوعی که رفاه افراد و جامعه را آزما

ممکن است اقتصاد به هفت منطقه تقسیم شود: اقتصاد کالن، اقتصاد خرد، اقتصاد منطقه ای، توسعه اقتصادی ، 

اقتصاد بین المللی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد بخش دولتی از نظر اقتصادی گردشگر به مراتب بیش از آن چه تصور 

ن سرمایه ها، درآمد ارزی، هزینه و ... فعالیت اقتصادی موجب حرکت میشود سودآور است. در واقع در جریا

 سرمایه و انتقال پول ها می شود.

با استخراج منابع آماری می توان محاسباتی انجام داد که تعیین کننده دامنه کلی آثار اقتصادی توریسم و 

 گردشگر می باشد این معیارها را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:
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 رآمد ایجاد شده و افزوده شده به تولید ناخالص ملی یا داخلی.د -

 ارز خارجی حاصل شده از گردشگر بین المللی. -

 ایجاد اشغال محلی به واسطه صنعت توریسم. در این خصوص می توان انواع اشتغال را ایجاد نمود. -

 انواع اشتغال 

 فعالیت می کنند.اشتغال مستقیم مانند اشخاصی که در مؤسسات توریستی  -1

 اشتغال غیرمستقیم ، مشاغلی که در بخش های تدارکاتی همچون کشاورزی و .... ایجاد می شوند. -2

اشتغال القایی، اشخاصی که به واسطه ی هزینه کردن درآمدهای حاصل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  -8

 اشتغال می یابند.

 زیر ساخت های توریستی ایجاد می شود. اشتغال در بخش ساختمان ، مشاغلی که به واسطه -4

 در مجموع می توان به درآمدهای دولت کمک نماید.

یکی از منافعی که از صنعت توریسم حاصل می آید هزینه کردن برای امکانات و خدمات دیگر زیرساخت هایی 

 ی نیستند اما است که از سوی کل جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. این منافع هرچند قابل اندازه گیر

 هزینه های مربوط را توجیه پذیر می سازند، یکی از منافع عمومی واجد اهمیت آن است.

لیت وتأکید توانمندی های ملی، سؤدر صورتی که در برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های توریستی با احساس م

یر برای محدوده منطقه نمونه ایجاد محلی و منطقه ای انجام شود می تواند پیامدهای مثبتی را از جمله موارد ز

 نماید.

  به رسمیت شناختن طیف متنوع متقاضیان از نظر اقتصادی و برنامه ریزی در جهت رضایت ساکنین

 محدوده منطقه .

 . اتخاذ تمهیدات الزم جهت ایجاد ارتباط منطقه نمونه با شبکه جاذبه های پیرامونی 

  بهره برداری از پیامدهای مثبت گردشکران .ای به منظور  ر بازار منطقهدایجاد تعادل 

 .استفاده از پتانسیل های طبیعی و انسانی منطقه علیصدر 

 . تقویت سازمان های تولید و خدمات محلی هم راستا با اهداف توسعه گردشگری 

 ل فراهم نمودن و افزایش امکانات اقامتی، پذیرایی در منطقه و استفاده از نیروهای بومی به منظور اشتغا

 افراد.

  صرفاً اقتصادی که مبتنی بر مکانیسم بازار باشد. رهیافت هایپرهیز از 

 اهداف اقتصادی در سطح گسترده تر را می توان این چنین توصیف نمود که :

 .افزایش درامد ملی به لحاظ ارز آور بودن فعالیت های توریستی 

 .رونق بخشیدن به سایر بخش های اقتصادی دیگر 

  دستی و تجهیز امکانات تفریحی.توسعه صنایع 
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 . عمران منطقه ای به منظور سرمایه گذاری در پتانسیل های محلی در روستای علیصدر 

 فرهنگی در سطح کشور از طریق توسعه ی روابط اجتماعی و -گسترش یکپارچگی و همگرایی اجتماعی

 می کنند. زندگی شناخت متقابل میان اقوام و ملیت هایی که در درون مرزهای سیاسی یک کشور

  شتاب بخشیدن به فرهنگ توسعه و گسترش زمینه های شناخت ملت ها نسبت به همدیگر و ایجاد

 بسترهای مناسب برای تفاهم بین المللی زمینه مطلوبی برای تحویل و تکامل ارزشی در جامعه خواهد بود.

تأکید بر مزیت های  رمایه گذاری کالن بادرنهایت می تواند منافع عمده اقتصادی و زودبازدهی را بدون نیاز به س

 ت محیطی همراه با امنیت و خدمات رسانی برای گردشگران فراهم نمود.سفرهنگی و زی-اجتماعی

 اهداف گردشگری -4-1-1

تمامی سرمایه گذاران دو بخش توسعه گردشگری، باید سالمت جامعه را با هدف دستیابی به رشد کامل و 

اقتصادی، تضمین نماید.رشد که به شکل عادالنه، خود را با خواست ها و نیازهای نسل فعلی و پیوسته و پایدار 

 آتی هماهنگ سازد.

باید به تمامی اشکال توسعه گردشگری که در راستای پاسداشت منابع کمیاب و گران بهای طبیعی، به ویژه آب و 

اب می ورزند، اولویت داده می شود. زمان نسبی انرژی، کوشا هستند و ضمناً تا حد ممکن از تولید زباله اجتن

 یمکان و زمان گسیل بازدیدکنندگان و گردشگران ، به ویژه در مقاطعی اغلب سفرها به دلیل استفاده از مرخص

 با حقوق و تعطیالت مدرسه ها صورت می گیرد امری اجتناب ناپذیر است.

 گردشگری بر محیط زیست گرفته شود. به همین دلیل باید به گونه ای عمل نمود که از فشارهای

طراحی زیرساخت های گردشگری و برنامه ریزی باید به گونه ای انجام شود که از میراث طبیعی، مرکب از تنوع 

زیستی و اکوسیستم ها محافظت شود و به گونه های رو به انقراض حیات وحش مورد حمایت قرار گیرند. با توجه 

م گر و برای حفظ میراث طبیعی و جمعیت محلی احترام خاصی قائل است، به اینکه گردشگری طبیعی و بو

 اعتالیو  غناظرفیت تحمل اماکن مورد بازدید را باید درنظر گرفت ، و این گروه از سفرها دارای نقش مهمی در 

 جایگاه گردشگری هستند که گردشگری پایدار را به وجود می آورد.

ان در جهت بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان، رعایت برابری و مساوات ویژگی های گردشگری پایدار را می تو

بین دو نسل، حفظ کیفیت محیط زیست از طریق حفظ زیست محیطی، حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و 

همبستگی بین جوامع و فراهم نمودن ایجاد تسهیالت وامکانات به گونه ای که دیدارکنندگان بتوانند تجربه 

 کسب کنند.

 

 بازارهای هدف -4-1-1-1

گردشگری در مناطق طبیعی بیشتر برای درک قابلیت های آن در جهت توسعه ی پایدار اکوسیستم ها و تأمین 

 محرک های آن در حفاظت این مناطق به جای بهره برداری و استفاده های دیگر از آن کاربرد دارد.
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در ارتباط با تعهدات اقتصادی است و می تواند  گردشگری طبیعی شامل برخی قراردادهای سودمند و بی خطر

 اثرات حاشیه ای و منفی گردشگری پدیدار نماید.

 است. ثمرثمرمدر حفظ اکوسیستم های سالم، حفظ موجودیت های زیست محیطی و حفظ منافع آن برای بشر 

 ای در مورد بازار گردشگری به مالکیت های انحصاری و رقابت در مصرف وابسته است. اصالحات سرمایه

گردشگری طبیعی انحصاری است که به وسیله حقوق گمرکی یا قانون تعیین میشودند و رقابت در مصرف به 

مکانی برمی گردد که میزان مصرف شخص، کمیت یا کیفیت مکانی را برای دیگران کاهش می دهد. این مکان 

تسهیالت توریستی ظرفیت برد را برای برای برخی امکانات تفریحی و تفرجی مناسب نیستند، زیرا اشخاص با 

 دیگران کاهش می دهند.

  برنامه های جهانگردی باید از نظر فرهنگی متناسب با انسان و طبیعت پیرامونش تنظیم شود و با اوضاع

 و شرایط محلی و نقاط مقصد گردشگران خصوصاً مناطق سازگار باشد.

 ی جامعه متعهد و رسوم کهن را ارزیابی نماید.گردشگری باید میزان تأثیرات خود را بر میراث فرهنگ 

  مسئولین باید تالش نمایند تا سازمان غیردولتی و مجامع محلی هر چه بیشتر در برنامه های توسعه

 گردشگری مشارکت داشته باشند.

  نقاطی که از نظر فرهنگی، چه در زمان حال و چه در آینده واجد ارزش هستند ، باید برای جذب

 یکی در اولویت قرار گیرند.امکانات تکن

  با مطالعات امکان سنجی به منظور طرح ریزی برنامه های توسعه گردشگری در منطقه نیاز به 

 همکاری های بین المللی و مصرفی سیستم های مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

 شان داد.می تواند تقسیم بندی را به طور واضح ن 5-5-5-4جدول شماره 

 : بازارهای هدف گردشگری در منطقه نمونه علیصدر 5-5-5-4جدول شماره 

 بازارهای هدف
 معرفی مطلوب انواع 

 جاذبه های محدوده

افزایش درآمدهای حاصله از طریق 

 هدایت تقاضای گردشگری

مشارکت و همکاری با سایر 

 مقصدهای گردشگری در منطقه

توسعه بازاریابی و 

هدایت تقاضای 

 گردشگری

ارائه تصویری روشن و  -5

مشخص از محیط به عنوان 

 یک منطقه گردشگری

ارائه انواع محصوالت  -2

 تولیدی بومی و صنایع دستی

افزایش متوسط هزینه روزانه -5

گردشگران و تشویق آنها به خرید 

 محصوالت محلی

افزایش متوسط مدت اقامت  -2

 گردشگران 

اسکان و ایجاد امکانات اقامتی جهت  -8

استقرار گردشگران بازدیدکننده از منطقه 

 ، با توجه به سایر جاذبه های پیرامونی

ایجاد انگیزه قوی برای بازدید از  -5

 محیط روستایی و چشم اندازهای آن

 ارتباط بهینه سایت با سایر  -2

جاذبه های گردشگری در منطقه به 

منظور تشکیل یک شبکه به هم 

 پیوسته

 مأخذ : مطالعات مهندسین مشاور آوگون 
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 م گردشگرانحجنوع و  -4-1-1-2

توریسم ،شناخت گونه های متفاوت توسعه ی تورسیم و انواع آن از اهمیت زیادی برخوردار  هدر تدوین و برنام

 است. انواع توریسم با انگیزه های خاص سفر به هر منطقه ای ارتباط دارد.

می کنند.  گونه هایی هستند که شیوه ی برنامه ریزی شده ی توریسم را تداعیگونه های توریسمی اغلب از 

بعضی از انواع گردشگاه ها و گردشگری ها به صورت خود جوش هستند و با مشکالت ناشی از فقدان برنامه ریزی 

 مواجه می باشند.

 ر گردشگاه ها است.یکی از گونه های نوین در صنعت توریسم در گذران تعطیالت نوعی از توسعه مبنی ب

این گردشگاه توریستی مکانی است که نسبتاً خود اتکا هستند و طیف گسترده ای از خدمات و امکانات توریستی 

 را دربر دارند و به منظور تفریح و استراحت طراحی شده اند.

به دلیل خواسته های فزاینده توریست در زمینه فعالت های تفریحی،ورزشی،فرهنگی و نظایر آن ،بر فراهم آوردن 

انواع مختلف امکانات و خدمات تأکید می ورزد و گردشگران می توانند در دسته های مختلف تقسیم نمود. 

 زیستی ،نوستالژیک و .... گردشگران شهری، روستایی،علمی،فرهنگی و سیاسی ،کشاورزی،درمانی،بوم 

در منطقه نمونه علیصدر گردشگرانی که برای بازدید از این منطقه مراجعه می کنند، آن دسته گردشگرانی 

 هستند که به منظور بازدید از محیط زیست و بازدید از فرهنگ های محلی و جوامع منطقه یا روستا بازدید

ه گردشگری پایدار است. این مفهوم به استفاده حداکثر از هر می کند. ظرفیت پذیری ، عنصر کلیدی برای توسع

مکان بدون انکه اثر منفی بر روی منابع بگذارد و یا سطح رضایت بازدیدگران را کاهش دهد و یا اینکه مشکالت 

 اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 گردد هر نوع گردشگری در منطقه را پذیرا شود.ایجاد جذابیتی خاص در منطقه که باعث  -

افزایش تعداد گردشگران با تمام امکاناتی که می تواند برای گردشگران مهیا نماید و به تبع درآمدزایی برای  -

ماه از سال می باشد بکاهد زیرا  8ساکنین خواهد داشت، همچنین باعث می گردد از حجم گردشگر که فقط در 

مان برای محیط زیست منطقه زیان بر است اما با مهیا نمودن امکانات در تمام فصول می حجم گسترده در آن ز

می گردد و در تمام  توان خدمات رسانی انجام داد به نحوی که از حجم گسترده در طول دوره ی خاص کاسته

 نماید. می سال نیز گردشگر به این منطقه مراجعه

 

 فعالیت های گردشگر -4-1-1-8

طبیعت و رهایی از زندگی ماشینی و شهری و مشاهده زیبایی های خدواند، باعث تقویت روحیه ی رفتن به 

نشاط و شادابی در انسانها می شود و آنها را برای شروع کار و تالش دیگر آماده می کنند. متأسفانه بسیاری از 

ه زندگی نمی توانند به مسافرت مردم کشور به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و عدم تأمین نیازهای اولی
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بروند، اما می توانند با صرفه جویی در مخارج زندگی خود هزینه سفر را فراهم نمایند و در این سفرها سعی بر 

 گذراندن اوقات فراغت و ایحاد روحیه ی تازه ، نشاط انگیز به منظور تمدد اعصاب و رسیدن به آرامش است.

می کنند از محیط  اجعه می کنند به منظور رسیدن به اهداف ارائه شده سعیگردشگرانی که به منطقه نمونه مر

و چرخه آب بازدید کنند و با مشاهده از تفرجگاهها و چشم انداز زیبای منطقه استفاده ، طبیعی و درون غاز 

ز نظر گردشگری بهینه را از شرایط برای خود مهیا نمایند و در هنگام تعطیالت و با انگیزه گذراندن اوقات فراغت ا

 زمینی،علمی،فرهنگی نتایج مورد نظر برای آنها حاصل آید.

 

 

 

 

 ها و سیاستهای راهبردی توسعه بخش گردشگری در منطقه نمونه خط مش -4-2-1

اکثر متخصصان توسعه در این مورد که گردشگری باید مشتمل بر برنامه ها و راهبردهایی برای رشد ملی باشد، 

دارند .چنین رویکردی موجب حداقل شدن کشش ها میان استفاده کنندگان رقابتی زمین . با یکدیگر توافق 

 تقاضاهایی که منابع گردشگری براساس تاثیر آن بر محیط فیزیکی و انسانی دارد، خواهد شد.

در برنامه ریزی در بخش گردشگری باید انواع تخصص های مورد نیاز مدنظر قرار گیرد. در مورد شاغالن بخش 

 دولتی و کارکنان بخش خصوصی درنظر گرفت.

 ارزیابی عملکرد بخش گردشگری -5-421شکل 

 
 

 

 منابع بالقوه گردشگری -2-421شکل 
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 تمایل بهکشورها  عموماًمنظور کسب سود حداکثر ،  ( می توان به2-1-2-4و  -5-1-2-4از برداشت شکل )

ارائه  محرک های مالی در شکل های معافیت های مالی یا اعتباری و سرمایه گذاری بیشتر در امرگردشگری

 (( استدالل می کند در کسب سود حداکثر ، حداقل باید به موارد زیر توجه نمود: کلودونکه ))  به طورینمایند. 

 عملکرد طرح های محرک و تشویقی 

 نیازهای واقعی سرمایه گذار بالقوه 

به را با در نظر گرفتن اصول و مقررات طراحی و معافیت ها با اهداف توسعه می توان سیاست های راهبردی 

 استفاده نمود.منظور رسیدن به استانداردهای عملکردی 

 

 نیروی انسانی و اشتغال و بیکاری -2-4-8

عات مربوط به نیروی در زمینه های کشاورزی ،صنعت و جمعیت ،اطال 5831به استناد سالنامه آماری سال 

 نر فعال ایغی انسانی متناسب با موضوع مورد نظر جمع آوری گردیده است که مطابق با تعداد جمعیت فعال و

 محاسبه نمود.را اطالعات می توان تعداد افراد شاغل ،بیکار و نیروهای جویای کار 

سنی در سطح محدوده منطقه در متناسب با گروههای  نیروی انسانی برحسب فعالیت در بخش های متفاوت و

 جداول زیر ارائه می گردد.

افراد کار گمارده شده بر حسب بخش های دولتی ،خصوصی و تعاونی در شهرستان  :تعداد5-8-4-2جدول 

 کبودر آهنگ
 اظهارنشده تعاونی خصوصی دولتی جمع

85 1 85 1 1 

 5835ماخذ سالنامه آماری سال 

 افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد در شهرستان کبودر آهنگ:تعداد به -2-8-4-2جدول شماره 
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 اظهار نشده بی سواد فوق لیسانس وباالتر لیسانس فوق دیپلم دیپلم

58 2 5 1 1 1 

 ماخذ:منبع پیشین

 تعداد فرصت های شغلی بر حسب وضعیت جنس در شهرستان کبودر آهنگ—8-8-4-2جدول شماره 

 تعداد فرصتهای شغلی
 افراد مشغول کار متقاضیان کار

 زن مرد جمع زن مرد جمع

213 854 281 11 85 23 8 

 ماخذ:منبع پیشین

 تعداد متقاضیان کار برحسب گرو ههای سنی در شهرستان کبودر آهنگ-4-8-4-2جدول شماره 
 ساله وبیشتر 11 14-41 84-81 84-21 24-51 جمع

854 514 32 88 58 2 

 5835سال ماخذ:سالنامه آماری 

 تعیین فعالیت های پایه وتبعی بر اساس مدل-2-4-4

منظور از فعالیت پایه، فعالیت های است که از تمرکز نسبی در اشتغال محدوده برخوردار است . در این راستا با 

 محاسبه ضریب مکانی می توان به فعالیت پایه دست یافت.

فعالیت های اقتصادی متفاوت می باشد به استناد سالنامه متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعی در هر استانی 

استان همدان، افراد شاغل در بخش های کشاورزی، جنگلداری،ماهیگیری،معدن،صنعت  5831آماری سال 

با استفاده از مدل  نفر است. 235511این نسبت در استان همدان  ،نفر بوده 25114)ساخت(، برق و ساختمان ، 

به دست آمده درصد  44/5 ضریب صل شده در فعالیت پایه در ابتدا در بخش کشاورزی باضریب مکانی نتیجه حا

 نشان داده شده است. 5-4-4-2است که در جدول 

 : تعیین فعالیت های پایه در شهرستان کبودرآهنگ و استان همدان5-4-4-2جدول 

 بخش/شاخص
اشتغال شهرستان 

 کبودرآهنگ

اشتغال استان 

 همدان

 اشتغال بخش/

 اشتغال کل شهرستان

 اشتغال بخش/

 اشتغال کل استان

ضریب 

 مکانی

 44/5 43/1 53/1 581514 51334 کشاورزی،شکار و جنگلداری

 11/1 11/1 11/1 33 1 ماهیگیری

 81/1 11/1 11/1 5113 81 معدن

 15/1 28/1 52/1 51138 8118 صنعت )ساخت(

 11/1 12/1 15/1 4321 844 برق،گاز،آب

 55/1 21/1 53/1 11415 4158 ساختمان

 11/5 11/5 11/5 235511 25114 جمع
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 مالکیت اراضی در منطقه نمونه گردشگری -2-4-1

به استناد اطالعات گرفته شده از شرکت سیاحتی علیصدر و نقشه های کاربری اراضی در منطقه نمونه علیصدر، 

اوقاف هر کدام مساحتی را در اختیار دارند که مالکیت تحت تملک شرکت ساحتی علیصدر، منابع طبیعی و اداره 

 ( ارائه شئه است.5-1-4-2در جدول )

 شعیر می باشد.  41هکتار و اداره اوقاف  281هکتار، اداره منابع طبیعی  582شرکت سیاحتی علیصدر 

 مترمربع است( 8541) هر واحد شعیر برابر با 

 ری علیصدر: مالکیت اراضی در منطقه نمونه گردشگ 5-1-4-2جدول 

 اداره اوقاف اداره منابع طبیعی شرکت سیاحتی علیصدر مساحت

 1/54 282 582 هکتار

 مأخذ: شرکت سیاحتی علیصدر

است، مساحت  تقسیم شده دسته خصوصی، دولتی، عمومی و وقفی 4در روستای علیصدر مالکیت اراضی در 

مترمربع است.  5154مترمربع و اوقاف  1133مترمربع، عمومی  2213مترمربع، دولتی  31233مالکیت خصوصی 

 (-2-1-4-2)جدول 

 : مالکیت اراضی در روستای علیصدر2-1-4-2جدول 
 وقفی عمومی دولتی خصوصی مساحت

 5154 1133 2213 31233 مترمربع

 5833مأخذ: طرح هادی روستای علیصدر 

 : تحوالت جمعیتی روستا 2-2-8-2جدول شماره 

 سال
تعداد 

 جمعیت

تعداد 

 خانوار

بعد 

 خانوار
 نرخ رشد

 42نرخ رشد 

 ساله

 تحوالت خانوار تحوالت جمعیت

 کاهش افزایش کاهش افزایش

5841 421 31 1/4 
2/2+ 

53/2+ 

 

 ــ ــ ــ ــ

 54 ــ 514 1 514 124 5811
 

 ــ

4/4+ 

 ــ 41 ــ 235 5/1 544 311 5851

8/1+ 

 ــ 28 ــ 25 3/4 551 325 5811
3/5+ 
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 ــ 32 ــ 518 4 243 333 5831
 2+ نرخ رشد 5/8

 3 ــ ــ 51 4/4 245 5154 5831 ساله

 مأخذ : شناسنامه آبادی های کشور و خانه بهداشت روستا


