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 اکیده

امروزه در کشورهای در حال توسعه با گسترش روبه رشد مناطق شهرنشینی و افزایش جمعیت و 

ی به آلودگی های زندگی شهری و پایین آمدن کیفیت زندگی و روند روبه کاهش منابع طبیعی بایست

های مناسبی در جهت مقابله با این مشکالت و معضالت به وجود آمده بود. یکی ازین فکر راه حل

مشکالت کمتر شدن آرامش روحی وروانی و اوقات فراغت و ماشینی و مکانیزه شدن زندگی افراد 

رای رفع راهکارهای ب سب و ایجاد زیر ساخت های فکر شده،لذا باید با برنامه ریزی منا  جامعه است

یی هایی که از پتانسیل های طبیعی و فرهنگی و تاریخی باالگونه مشکالت در نظر گرفت.در کشوراین 

پیدا کردن پتانسیل های باالقوه و بالفعل کردن آنها بیشترین استفاده باشند بایستی با برخوردار می

 الزم را در جهت بهبود و پیشرفت وضعیت رفاهی و معیشتی آنها ببرند.

های توریستی برای جذب توریست و رونق بخشیدن به این زین پتانسیل ها وجود انواع جاذبها یکی

دقیقا  ،گذاری  باشدیسم و گردشگر  بدون برنامه و هدفباشد. اما اگر این جذب تورصنعت پردارمد می

و موجب کسب درامد خواهد داشت و فقط به صورت موقت  بازخورد های منفی را با خود به همراه

-شود و خسارت های جبران ناپذیری به منابع فرهنگی و طبیعی میزبان وارد مین میآمابقی مزایای 

باشد، مند میکه مسافرت در آن مسئوالنه و هدف ازین رو یک نوع توریسم برای حل این مشکل گردد.

شودکه می هایی مربوطن نوع از توریسم بیشتر به مسافرتاکوتوریسم شکل گرفته است.ایبا عنوان 

به صورت درست عملی شود اگر این نوع توریسم با اهداف گوناگون را شامل می شگران طبیعتگرد

تواند شود بلکه در رشد و ارتقای آن نیز میشود نه تنها منابع طبیعی و فرهنگی میزبان حفظ می

باشد روستایی میشود گردشگری های که مربوط به اکوتوریسم میسیار موثر واقع شود.یکی از موضوعب

تواند بسیار ارزشمند باشد.یکی ازین این مسئله میر ایران بخاطر وجود اقلیم های متفاوت که د

باشد که بخاطر وجود روستاها ،روستای پالنگان در نزدیکی شهرستان کامیاران در استان کردستان می

ب میزبان تعداد بسیاری موهبت های طبیعی و فرهنگ کهن و معماری فوق العاده آن در فصول مناس

 شود.از مسافران می



 
 

 خ

اما متاسفانه در این روستا هیچ گونه برنامه خاصی برای سازمان دهی به این پتانسیل ارزشمند صورت 

.لذا باشندخود پذیرای مسافران میمحدود نگرفته است و مردم روستا فقط با مهمان نوازی و امکانات 

م که با طراحی مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد ذکر شده در مده ایدر این پایان نامه درصدد برآ

این روستا، موجب سازمان یافتن و حل مشکالت پیش آمده و پیش روی مسافران و اهالی روستا و 

 منابع طبیعی آنها شود.

  کلمات کلیدی: فراغت،اکوتوریسم، توسعه پایدار،روستای پالنگان،
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 دمهمق 3-3

 از داردی و نخورده دست و بکر نواحی به سفر و برده می لذت طبیعت مشاهده از همواره انسان

 موضوع بشر هایکنجکاوی به پاسخی و روانی و روحی نیازهای ارضای برای ی طبیعیاه یتجذاب

 بر آمده وارد صدمات و خسارات میزان افزایش علت به اخیر های در دهه اما .نیست و نبوده جدیدی

 امیانح نظر مد بیشتر زیست محیط با توریسم وارتباط سفر اکولوژیکی ابعاد به حساسیت طبیعت،

 گسترش با راستا این در (1315،11،زاهدی ) .است گرفته قرار پایدار توسعه نظران صاحب و طبیعت

 طوری به شده افزون روز سفر و سیر و سیاحت به اشتیاق نشینی شهر پدیده رشد و شهری مراکز

از  دور به مناطق برخی در و خاک کره نقاط اقصی در جهانگرد عنوان به امر این مشتاقان که

 (1315،4،شفیعی). بخشیدند تکامل را فراغت اوقات جغرافیایی، سیاسی، های یتددومح

کشورها  این طوریکه به  .گرددمی محسوب توسعه کلید جهان کشورهای اغلب در امروزه گردشگری

 یک عنوان به گردشگری داده اند .لذا قرار اولویت در توسعه های برنامه سایر از بیش را گردشگری

 به تنوع بخشی هایعرصه از یکی شاید سازد برآورده زیادی حد تا را منظور این تواندمی گزینه

 ) لی،باشد. گردشگری آن موجود نسبی هایمزیت و محیطی گوناگونی به با توجه اقتصادکشور ایران

 (1311 ج،

 شتغالا معضل از ای عمده قسمت WTO)1( توریسم  جهانی سازمان توسط شده ارائه آمار اساس بر

 صنعت گسترش لذا است، محدود سرمایه و فراوان انسانی نیروی توسعه حال در در کشورهای

 اقتصادی، مختلف تأثیرات به منجر صنعت این  .شد خواهد واقع مثمرثمر این کشورها در گردشگری

 نسبت دانش و شناخت شک بدون .شودمی زبانمی جامعه در زیست محیطی و فرهنگی - اجتماعی

 جهت مناسب راهبرد یک گزینش در گردشگری امر مدیران در و برنامه ریزان به صنعت این راتاث به

 سال در ی گردشگر جهانی سازمان های اساس داده بر .نمود خواهد کمک منطقه جانبه همه توسعه

 بیش و پرداخته گردشگری جهان به سطح در المللی بین گردشگر نفر میلیون 614 از بیش ، 2113

                                                           
1 World Tourism Organization 
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 با .برسد دو برابر به 2111 سال تا شودمی بینی پیش که اندکرده ایجاد درآمد دالر میلیارد 611 از

توسعه  جهت الزم هایپتانسیل بعضی کمبود و ایران روستاهای توسعه راه در فراوان مشکالت وجود

 روستایی اقتصاد به بخشیدن رونق در موثری نقش تواندمی گردشگری صنعت، و کشاورزی بخش

 ).1312 .61 - 61 نظری نژاد، مرادی(باشد. آن توسعه جهت مؤثری در امگو

 مسأله بیان 3-2

 طبیعی هایجاذبه بودن با دارا روستای پالنگان در نزدیکی شهرستان کامیاران در استان کردستان

ه ب متأسفانه اما داراست رادر گردشگری  توسعه بعد این برای مناسب امکانات کافی، منابع و فراوان

 مربوط مشکالت اقامتی مشکالت گردشگری، صنعت با آشنایی عدم جمله از مختلف مشکالت علت

 سازی ارزشمند های پروژه اجرای و امکانات تجهیز و توسعه برای سرمایه کمبود آمد و و رفت به

 شناخت عدم نتیجه در و تبلیغات به توجه عدم و استان در تصمیم گیری مراکز تعداد ها، جاذبه

 توسعه امر در باید که طور نتوانسته آن ی طبیعی ها جاذبه این تاکنون توریستی و سیاحتی کزمرا

 و طبیعی هایجاذبه این و معرفی شناسایی. شود واقع مؤثر ای منطقه توسعه نتیجه در و اکوتوریسم

 اهدخو پایدار به توسعه دستیابی نهایت در و اکوتوریسم توسعه جهت در گامی ناحیه در گردشگری

  .بود

 با همچنین و است زیبایی بسیار مناظر و کشور درغرب  کم نظیر طبیعتی دارای مطالعه مورد منطقه

 سطح در ممتازی موقعیت ،خود و معماری منحصر به فرد پالنگان یپل ، قلعه تاریخ چند دادن جا

 و کوتوریستیا های زمینه در گردشگر جذب جهت در تواندمیکه است  داده اختصاص خود به استان

 در گردشگران و منطقه ساکنان برای طبیعت انس با و روانی و روحی افت و فراغت اوقات نیازهای

 هاییتوانمند و هاپتانسیل کندتالش می حاضر پژوهش بنابراین ؛ باشد مؤثر سال از فصولی

 اقتصادی،،  اجتماعی اکولوژیکی، - محیطی متفاوت ی ها جنبه ازروستای پالنگان  اکوتوریستی

 راهبردهایی واقع در و نموده تحلیل و تجزیه آن بر تأثیرگذار عوامل و داده قرار بررسی مورد فرهنگی
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وبا طراحی یک مجموعه تفریحی توریستی به ید نما ارائه ناحیه اکوتوریسم بهبود و ارتقاء در جهت

 . قه بپردازدمردم منط زندگی رفع  نیاز های اقامتی و تفریحی مسافران و بهبود کیفیت

 موضوع ضرورت 3-1

داران طبیعت تروستای پالنگان به عنوان یکی از پرگردشگرترین روستاهای ایران برای بسیاری از دوس

 گذاری در تاسیسات زیر ساختی از سوی ارگانن روستا با وجود هیچ گونه سرمایهشناخته شده است.ای

طبیعی و خدادادی وهنرمندی و مهمان نوازی های ها با تکیه بر سرمایهدولتی یا خصوصی و تن های

به نحوی که در  د.افراد محلی توانسته جایگاه خاصی را در بین مسافران و گردشگران به دست بیاور

باشد.این که شرایط فراهم است برای مسافرت ، روزانه میزبان چند هزار نفر مسافر میماه هایی از سال 

برای گذراندن اوقات فراغت   گیرد اما اکثرا افرادی هستند کهیم مسافران اقشار مختلف جامعه را در بر

و غیره..  و دوری از  تنش ها و آلودگی های شهر ها به  و تفریحاتی از قبیل کوه نوردی ماهیگیری

در این متاسفانه ، های ذاتی طبیعی و فرهنگی مردم با وجود تمامی این پتانسیل اینجا پناه آورده اند.

ال از طرف هیچ ارگانی بخاطر بی مسئولیتی مدیران  اقداماتی در جهت ارتقائ این صنعت روستا تا حا

ریزی خاصی  برای ماندن و ه است و مسافران بدون هیچ برنامهرو به رشد در این منطقه انجام نگرفت

-ه میتفریح در آنجا به صورت نابسامان در آنجا اتراق کرده و از طبیعت آنجا به صورت نادرست استفاد

شود و در که این کار باعث از بین رفتن آرامش روستاییان و به وجود آمدن مشکالت خاصی می ،کنند

نهایت به فرهنگ و ارزش های اهالی روستا و اکولوژی شکننده آنجا صدمات جبران ناپذیری وارد 

ه موجب نبود هیچ گونه فضای اقامتی مناسب و فضای تفریحی طراحی شده در این منطق کرد.دخواه

توانند موقتی شدن گردشگری گشته است و مسافران حداکثر فقط برای یک روز ویا چند ساعتی می

ده در آنجا اقامت داشته باشند.لذا با توجه به تمامی پتانسیل های جذب گردشگری  و مشکالت ذکر ش

ها سروسامان یتمامی این آشفتگ ای از عملکرد ها طراحی شود تا به، در این منطقه بایستی مجموعه

باشد وگرنه باعث به ریزی های ویژه و مطالعات چند جانبه میخشد.البته این کار مستلزم برنامهبب

 شود که تاوان آن را فقط روستا و اهالی روستا باید بپردازند. وجود آمدن معضالت وگره های کوری می
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 عنوان به اکوتوریسم ات گردید موجب زیست محیطی و اکولوژیکی مالحظات اخیر های سال در

 نوع این واقع در .گیرد قرار توجه مورد گردشگری اشکال سایر از بیش نوع گردشگری سازگارترین

زیست  طبیعی، های ارزش حفظ و منطقه بومی مردم کشور، هر پیشرفت اقتصادی جهت گردشگری

 بخش این توسعه رو این از .است شده داده مناسب تشخیص گردشگری مناطق فرهنگی و محیطی

 (114:1314)حسینی،شودمی گرفته نظر در گردشگری صنعت اصلی اهداف جزء

 مستقیم اشتغال با و کند عرضه کار بازار در را متعددی مشاغل تواند می گردشگری های فعالیت توسعه

های  آژانس ها، رستوران ها، هتل در اشتغال .شود ها فعالیت از ای زنجیره تولید موجب مستقیم غیر و

 تقویت و مستقیم طور به  ...و قایقرانی همچون ورزشی تأسیسات نقل، و حمل های شرکت مسافرتی،

 اشکال از شکلی به که کسانی کلیه اشتغال کلی طور به و محلی تولیدات و صنایع دستی بازار

 بهبود موازات به که آن ضمن دهد، می نشان را زایی اشتغال جملگی توان گردد،می منتهی گردشگری

 )مختاری، کند می ایجاد منطقه در را مهمی روان شناختی و اجتماعی اثرات ، درآمد و اشتغال فضای

1:1312) 

 برای فعال و پویا ای زمینه تواند می منطقه هر در توریستی های توان از برداری بهره که این به توجه با

 غنی بسیار اکوتوریستی هایاذبهج و ها توان داشتن با ناحیه پالنگان .باشد داشته در پی آن توسعه

 ناحیه فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی توسعه در مهمی نقش طبیعی پاک، و هوایی و آب شرایط بویژه

 نماید. می ایفا

 اهمیت رویکرد موضوع 3-4

 تشکیل را توسعه حال در و توسعه یافته کشورهای اصلی ستون گردیطبیعت ، 1111 دهه اواسط از

 معرفی اکوتوریسم المللی بین سال به میالدی 2112 سال دلیل همین به  (1،1315)ای فنل ،  دهدمی

 اجتماعی، زیست محیطی، ابعاد در اکوتوریسم جهانی اهمیت گویای نام این که است گردیده

 که است اهمیتی از حاکی متحد ملل سوی سازمان از تصمیم این اتخاذ .است اقتصادی و فرهنگی

 محیط از حفاظت ضرورت اقتصادی و اجتماعی، نیروی یک عنوان به وریسمت توسعه به سازمان این
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 کشور را آن توان می که ایران همچنین کشور (1311 .1)نیازمند ،است قایل جهان سطح در طبیعی

 2.)ای فنل، باشد می گردشگری های جاذبه زمینه در جهان برتر کشور ده جزو نامید، فصل چهار

،1315 ) 

)حاجی پروانه، دنیاست  برتر کشور پنج جز اقلیمی تنوع و اکوتوریستی های بهجاذ نظر ازایران 

 و جاذبه دارای که مناطقی در سیاحتی های قطب آوردن وجود به ای، منطقه عمران در  ( 11،1311

 گردشگری مستعد نواحی کردن ارزشمند .نماید می توسعه به بزرگی کمک ، باشند می کافی منابع

 درآمد، ثانوی و تکمیلی منابع و جدید مشاغل ایجاد با ، باشدرکود می حال در یاقتصاد نظر از که

 .یابد کاهش روستایی های مهاجرت که دهد می را امکان این

 اهداف تحقیق 3-5

مثل طراحی مجتمع هایی مسکونی و یا طراحی مجموعه های  ،بر خالف برخی از موضوعات عام

د چندین گزینه برای انتخاب آن وجود داشته باشد، موضوع فرهنگی و تفریحی و غیره که می توانن

،که سایت مورد نظر طراحی در آن قرار روستای پالنگانرساله موجود موضوعی خاص بوده.از طرفی ،

که با  فرصت های خاص خودو استعداد های عالی بالقوه واست با پتانسیل ها منطقه ای دارد نیز،

وان این منطقه را به یک مکان درآمد زا وقطب مهم اکو توریسم بالفعل نمودن این استعداد ها می ت

منطقه تبدیل نمود که عالوه بر درآمد زایی و اشتغال زایی برای ساکنان در شناساندن فرهنگ و 

طراحی این مجموعه را در چند  کلی توان اهدافطبیعت منطقه نقش بسزایی داشته باشد. که می

 پارامتر خالصه کرد:

 اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه افزایش رونق -1

 پرورش پتانسیل های منطقه در راستای اکوتوریسم -2

 احیا ، حفظ و ترویج معماری و فرهنگ منطقه -3

 رفع مشکالت اقامتی مسافران و سروسامان بخشیدن به آنها -4

 



 
 

7 

 روش تحقیق 3-3

کند.که در آن میا به مقصد روشن ای عملی است که مسیر حرکت تحقیق را از مبدطرح تحقیق برنامه

شرح نتایج آن است.برای تعیین اقلیم ویک طراحی  ،های تحقیق و مقصددا، شرح پرسش یا سوالمب

توریستی پالنگان نیز  یود است.در طراحی مجتمع تفریحیمی در یک منطقه چند روش علمی موجاقل

معتبر در سطح  برای تعیین مشخصه های اقلیمی منطقه از روش گیونی که یکی از روش های علمی و

از عملکردها برای مشخص نمودن فضاهای مورد نیاز یک مجموعه  جهانی است بهره گرفته خواهد شد.

انه که متاسفشود به صورت اجمالی استفاده میو تجربه کارهای گذشته ای ا استفاده از منابع کتابخانهب

استفاده  .با نشده است اید کارکه باید و ش آنچنان ،با این سایت بخصوص چنین موضوعی اینپیرامون 

های سایت که متاثر از کالبد محدودیت ها و پتانسیل ،از مطالعات میدانی و بررسی چند جانبه سایت

 خواهد شد. گرفتهشناخته شده  و ازآنها در طراحی حداکثر بهره  ،فیزیکی منطقه است
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 فراغت2-3

باشد. تالش برای فراغت یک نیاز همگانی است ازاین جهت یکی از مسائل اساسی عصر حاضر می

کشاند کار و فراغت دو جنبه از یک واقعیت است. این سخن شناخت فراغت گفتگو را به مسئله کار می

کند ای زندگی حکم میتوانیم جدا از مسئله کار بررسی نمائیم. اقتضبدان معناست که فراغت را نمی

ای که این دو مسئله را هم در کنار هم و هم جدای از یکدیگر بررسی کنیم و برای هر کدام چاره

نگرند که به مشقت و لذت، ولی جامعه شناسی جدید این را گروهی کار و فراغت را چنان می بیاییم.

بیشترین پیشرفت . ار هم نیاز داردپذیرد. یک زندگی سالم و یک جامعه سالم به کار و فراغت درکننمی

کسانی که کارشان را ست که این دو مکمل یکدیگر باشند.و بهره گیری در هر دو زمینه مستلزم آن ا

از هم جدا نیست ولی گروهی چنین نیستند و  دهند برایشان کار و فراغتبا عشق و لذت انجام می

 (3111،  31)رضوانی،  فراغت برایشان  یک مسئله اساسی است.

برای بیشتر مردم فراغت به معنای زمان است زمانی که در متن آن احساس آزادی عمل دارند در 

ریزی د برای اوقات فراغت افراد برنامهنتیجه چنین تصویری ممکن است پدید آید که جامعه حق ندار

ولی در این کند. البته هر کس میتواند آزادانه برای جلوگیری از زمان فراغت خود راهی بیندیشد. 

های فراغت یکی را انتخاب کند. فراغت مانند اندیشه چندان هم آزاد نیست زیرا باید از میان امکان

 )صدوقی، امیدی را به نشاط و امید برساند.ورزش روانی و عصبی باید روح اندوهگین و یاس و نا

1312،21) 

 مفهوم اوقات فراغت و کارکردهای آن3-3 -2

های علوم انسانی از اوقات فراغت میشود بسیار متنوع هستند و روی این دیدگاهایی که از برداشت 

گوناگون برای اوقات فراغت ارائه شده است. اوقات فراغت های کنون تعاریف متفاوتی از جنبهاصل تا

مره فارغ ار و اشتغال و وظایف اجتماعی روزعبارت است از زمان بیداری که انسان در طول آن از ک
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اوقاتی که انسان در میتواند بطور دلخواه آنرا در نواحی مختلف صرف کند. بطور کلی مجموع  گشته و

 شود.ه صورت زیر میاختیار دارد ب

 اوقاتی که صرف کار برای امرار معاش میشوند. -

 گردد.اوقاتی که برای تعادل حیات صرف می -

 آنرا به دلخواه بگذارند. توانداوقاتی که انسان در طی آن فارغ از کار و خواب بوده و می -

فراغت نتیجه گزینش آزادانه است و شامل رهایی از نوع  معینی از وظایف است. با این توصیف که  

توان گفت در صورتی که یک فعالیت فراغتی بخشی از فراغت شامل رهایی از وظایف اساسی است می

 راغتی ندارد.شود از نظر جامعه شناسی دچار تغییر شده و مفهوم فشغل فرد می

 گردد:های متفاوتی است که به طور خالصه هر یک از آنها مورد بررسی قرار میفراغت دارای کارکرد

دهد که خستگی کار را از تن خود بیرون کند زیرا این خستگی بر وجود به آدمی فرصت می- -

که جسم  توان آن را از انسان جدا دانست و تنها توسط فراغت استانسان تحمیل شده و نمی

 توان از خستگی رها کنید.و روح را می

فراغت از آنگونه که جامعه آن را مجاز یا ممنوع بداند در برابر آدمی دنیایی تازه و چه خیالی  - -

هوی عتی از کار خود را به دور از هیاتواند به سوی آنها روی آورد و ساگشاید که آدمی میمی

 ع و سرگرمی روحا ارضاء گردد.دنیای ماشینی و مادی بگذراند و یا تنو

های خود توانمندیدهد که به خالقیت بپردازد و یا با به کارگیری فراغت به انسان امکان می - -

 های نوپردازی استعداد خود را شکوفا سازد و منجر به کشف و اختراع پدیدهنو و ابتکار و

 گردد.
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شود و زمان کار از زمان بیکاری جدا میکند که بطور کلی فراغت از زمانی معنی و مفهوم پیدا می

نگریم محلی انسان بر اساس یک تقویم زمانی روزانه به کار بپردازد و بدین جهت وقتی در تاریخ می

 ( 1314، 1 رهنمایی، ) یابیمبرای فراغت به شکل و مفهوم امروزی آن نمی

 

 جایگاه کار و فراغت در زندگی بشر 2-3-2

خوابد هایی هم میهایی را به کار اشتغال دارد ساعتروز هر فرد ساعتبانهدر بیست و چها ر ساعت ش 

ای هم اگر پردازد باقیماندهچند ساعتی را نیز به مسائل شخصی بهداشتی، خورد و خوراک و کار می

شود در این ساعات فرد دغدغه وجود داشته باشد ساعتی است که جزء اوقات فراغت محسوب می

اثر استراحت شستشو و خوردن غذا به اندازه کافی آمادگی پرداختن به فعالیت معاش ندارد و بر 

های گوناگون مهندسی هنری، علمی ها معموال در رشتهدیگری غیر از کار پیدا کرده است. این فعالیت

ه نفع مادی رد انطباق دارد و ممکن است هیچگونو فنی صورت گرفته است و لذا با ذوق و عالقه هر ف

ساعت در  15خانه تقریبا وزدهم در اروپا میزان کار در کاررد در پی نداشته باشد.در اواسط قرن نبرای ف

 45ساعت بود اما در شرایط کنونی میزان کار حدود  5/12روز و در هر روز  6هفته یعنی در هر هفته 

عات فراغت از ساعت شده است. البته همه سا 1روز و هر روز تقریبا   5ساعت در هفته یعنی هر هفته 

شود. اما مهم این است که اوقات فراغت فرق بیشتری با های تفریحی نمیکار لزوما صرف فعالیت

 گذشته پیدا کرده است.

 جهانگردی 2-2

های کنونی توجه بسیاری از شاخه های علوم را به خود جذب کرده است. علم جهانگردی در سال

نهاده که بر آن صادرات نامرئی نام گذاشته است.علوم اقتصاد، اقتصاد جهانگردی را تا آن حد ارج 

اجتماعی از ابعاد مختلف مسائل رفتاری، فعل و انفعاالت فرهنگی، روابط اجتماعی و حتی ضایعات 

دهد علم روانشناسی سیرو سیاحت و حرکت جمعی را پاتولوژیک جهانگردی را مورد بررسی قرار می
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ی و کار را به نی جامعه دانست و تغییر محیط یکنواخت زندگهای دستیابی به تعادل روایکی از راه

های شهری را به صورتی کوشد که طرحکند. دانش شهر سازی میی توصیه میصورت یک الزام حیات

نظران با تاکید به شکل های سیاحتی درآید. صاحبه جاذبههای شهری در زمرام دهد که جذابیتانج

، شود و اثرات فضایی ناشی از آناز طریق سیاحت برقرار میای که میان انسان و محیط رابطه

کنند. جهانگردی را مهمترین عامل دگرگونی چشم اندازهای معیشتی در عصر حاضر تلقی می

توان جهانگردی داخلی و خارجی بدون تحول در اجرای فیزیکی جهانگردی، نمی (،1314 )رهنمایی،

بدون صنعت حمل و نقل گسترده و بدون تاسیسات اقامتی  پایداری را به راه انداخت و ادامه داد.

مناسب، بدون معماری محیط یا زیبا سازی سرزمین و بالخره بدون سایر عوامل و اجرای فعال در امر 

گذاری و تحقیق، سیاست جهانگردی در سطح فیزیکی سخن گفتن از جهانگردی صحیح نیست.

اول، مشروط کنندگان کلی یا کالن  کرد: نیاسطح زیر ب ریزی منطقاً باید جهانگردی را در دوبرنامه

 های مختلف تقویت نماید.جامعه و دوم امکانات بالقوه و بالفعل موجود را در زمینه

 تعاریف و مفاهیم جهانگردی2-2-3

دانش جهانگردی به عنوان یکی از علوم وابسته و نزدیک به علوم اقتصاد از اوایل دهه دوم قرن بیستم 

های ایتالیا، سوئیس، آلمان بوجود آمد که وظیفه مطالعات و تحقیقات علمی را درباره در کشور

های مهم منتج از نقش انسان از جهانگردی به عهده گرفت. امروزه جهانگردی به عنوان یکی از پدیده

ل گیرد به همین دلیدیدگاه علوم مختلف نظیر اقتصاد، جامعه شناسی و جغرافیا مورد بررسی قرار می

های علوم نامبرده جه به موضع دیدگاهی هر یک از شاخهتعاریف متعددی از جهانگردی با توتاکنون 

 صورت گرفته که برخی ازآنها به شرح زیراست:

جهانگردی مجموع  تعریف کرده است:( جهانگردی را چنین 1131)2بورمنآرتور -

-جارت یا دیگر فعالیتگیرد که به منظور استراحت و تفریح و تهایی را در برمیمسافرت

                                                           
2 Artur Bormann 
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گیرد. و غیبت های دیگرشغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می

 .باشدت خود را در طی این مسافرت موقتی و گذرا  میجهانگرد از محل سکون

جهانگردی از دیدگاه جامعه شناسی عبارت است از مجموعه روابطی است که شخص  -

آورد. های ساکن در آن محل به وجود میخود با انسانجهانگرد در محل اقامت موقت 

کنند این است که فقط از دریچه انتقادی که برخی از صاحب نظران بر این تعریف می

کنند و از روابط و تاثیرات ناشی از ها توجه میگاه جامعه شناسی به روابط بین انسانددی

 آورد.جریان جهانگردی بر محیط صحبتی به میان نمی

مسابقاتی که اتحادیه بین المللی جهانگردی برای بدست آوردن یک تعریف جامع از  در -

جهانگردی گذاشته بود تعریف زیر از میان تعاریف بدست آمده برگزیده شده، بر طبق 

هایی ها و فعالیتاین تعریف جهانگردی عبارت است از مجموعه تغییرات مکانی انسان

ایی غییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن خواستهشوند.این تاست که از آن منتج می

کند و بالقوه در هر شخصی با شدت و ضعف است که انسان را به جابجایی وادار می

 (6113،  41، هنمایی)رمتفاوت وجود دارد. 

 تعریف جهانگرد  2-2-2

بایست ه میاصالح توریست ) جهانگرد( از قرن نوزدهم معمول شد در آن زمان اشراف زادگان فرانس

این افراد در آن زمان  .های الزم زندگی، اقدام به مسافرت نمایندبرای تکمیل تحصیالت و کسب تجربه

رفت که برای سرگرمی شدند. بعدا در فرانسه این اصطالح در مورد کسانی بکار میتوریست نامیده می

شد که اصوالً به این ق میکردند و بعداً به کسانی اطالو وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می

ه های دیگر نیز وارد شد و از آن واژکم کلمه توریست به بعضی زبانرفتند. کممنظور به سفر می

ها و مسافرینی گفته توریسم به وجود آمد. از همان زمان توریسم و توریست به بعضی از مسافرت

م بوده و نه کسب درآمد و اشتغال میشود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنای با مرد
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شود که با هدف و منظور شخصی به کار.در زبان فارسی کلمه سیاح در گذشته به کسانی گفته می

مه اول قرن بیستم ، و این واژه در زبان فارسی تا نیزدند، مانند ناصر خسرو و سعدیدست به سفرمی

جهانگردی جای آن را گرفت. اما در اروپا گر چه رفت تا آنکه دو واژه جهانگرد  و در معنی فوق بکار می

شد ولی تعداد کسانی که قادر در قرن هفدهم احتیاج به چاپ کتاب راهنمای جهان گردی احساس می

بودند برای سرگرمی و استراحت اقدام به سفر به یک کشور خارجی نمایند بسیار کم و محدود بود و 

ها اغلب طوالنی و ناراحت کننده دامه داشت. زیرا مسافرتاین عدم امکان و محدودیت تاقرن نوزدهم ا

-بودند و وسائل حمل و نقل سریع و راحت وجود نداشت و مخارج حمل و نقل نیز گران تمام می

 (1311،  16)رضوانی، شد

 جهانگرد شناخت: راگیری مجمع ملل افراد زیر کمیته مخصوص آمار 1125در سال 

 کنند.ا مقاصد پزشکی و درمانی سفر میکسانی که برای دالیل شخصی ی-1

ها، مراسم مذهبی، مسابقات ورزشی و از این قبیل ها، نمایشگاهکسانی که برای شرکت در کنفرانس-2

 رفتند.به کشورهای دیگر سفر می

 کنند.کسانی که به منظور بازاریابی و امور بازرگانی مسافرت می-3

 نمایند.ساعت اقامت می 24ر بندری در مسیر راه تا کنند و دافرادی که با کشتی مسافرت می-4

از طرف سازمان ملل و براساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت و  1163تعریفی که در سال 

 :جهانگردی آن سازمان در روم به تصویب رسیده به شرح زیر است

گذراندن تعطیالت، بازدید  توریست یا بازدید کننده موقت کسی است که به منظور تفریح، استراحت،

از خانواده، جه، تجارت ورزشی ، زیارت ، دیدار از نقاط دیدنی انجام امور پزشکی، درمانی و معال

کند. مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از ماموریت، شرکت در کنفرانسها، به کشور دیگر سفر می

دو  ه هم مد نظر نباشد. این تعریف ازشغل و پیششد و کسب ساعت کمتر و از سه ماه بیشتر نبا 24
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کسانی را که به مساله جهانگردی به عنوان یک ضرورت و پدیده  نظر مهم است، یکی اینکه نظرات

 سازد.دانان را برآورده مینماید و دوم اینکه نظرات اقتصادنگرد تامین میاجتماعی می

 نویسد:ف توریست مینستیتوی بررسی جهانگردی، وین در تعریا عضو 3دکتر پ. برنکر

هنگامی که تعدادی از افراد یک کشور به طور ممتد محل اقامت خویش را ترک نموده، به منظور 

ام وخویشان از ها، دیدن اقودر مسابقات و کنفرانسگذراندن ایام تعطیل بازدید از آثار تاریخی شرکت 

 شود.ی دیگر بروند، جهانگردی آغاز میای به نقطهنقطه

 گوید:کی از کارشناسان برجسته اقتصادی اروپا، در تعریف توریست میی 4گیلوی

تمام افرادی که کشور خود را به مقصد کشوری دیگر ترک و کمتر از یک سال در خارج اقامت نموده  

-و برای هزینه اقامت خود هیچ گونه درآمدی در کشور مورد بازدید نداشته باشد توریست شناخته می

 شوند.

دهد و به ف دیگر عامل توریستی یا جهانگردی کسی است که عمل جهانگردی را انجام میبنا به تعری

 شود:سه دسته تقسیم می

 شوند .هایی که از خارج وارد کشور میتوریست-1

 کنند.هایی که از کشور خود به کشور دیگری مسافرت میتوریست -2

کنند. انگیزه این گونه خود مسافرت میهایی که مقیم کشور خود هستند و در داخل کشور توریست-3

علی اصغر، )رضوانی، افراد از مسافرت، تفریح، معالجه، تجارت، تحقیق،زیارت، ماموریت و نظایر آن است.

11  ،1311) 

 

                                                           
3 P.Berneker 
4 Giliwie 
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 ل عمده جهانگردی یا توریسمااشک 2-1

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

شود. های گوناگون که موجب پیدایش یک جریان توریستی میسازماندهی مسافرت، همچنین انگیزه

تا قبل از جنگ جهانی اول، امکان به  توان اشکل مختلفی  از جهانگردی را از یکدیکر تمییز داد.می

واملی را ل جهانگردی با توجه به طبقات اجتماعی وجود نداشت در حالی که امروزه باید عاتفکیک اشک

مورد استفاده قرار داد که این عوامل شامل، عامل زمان مکان، انگیزه و هدف است. با توجه به طول 

توان از جهانگردی کوتاه مدت و جهانگردی دراز مدت صحبت نمود و آنها را از مدت مسافرت می

م زمستانی ) از سریتواند دو نوع از جهانگردی را که شامل تویکدیگر تفکیک نماید.فصول سال نیز می

آبان تا فروردین ( و توریسم تابستانی ) از اردیبهشت تا مهر ماه ( است مشخص نماید.مکان مسافرت و 

دارد. اقامت ممکن است در کند نیز، شکل معینی را عرضه مییا محل اقامتی که توریست انتخاب می

معموال توسط وسایل  هامسافرت . انجامای باشدهای اجارهکمپینگ و یا خانه ،هتل، ویالی شخصی

تواند شکل خاصی از گیرد که این عامل نیز خود میحمل و نقل زمینی، هوایی و یا دریایی صورت می

تواند جهانگردی را به نام جهانگردی زمینی ، هوایی و یا دریایی بوجود آورد.انگیزه و هدف نیز می

ها و ها نیازعواملی  در کنار سایر خواستهعاملی برای جهانگردی و مسافرت باشد. مجموعه چنین 

آورد که هریک از آنها مورد بررسی های توریستی را بوجود میاهداف انسان اشکال متنوعی از مسافرت

 گیرد:قرار می

 توریسم تفریحی و استفاده از تعطیالت2-1-3

، تفریح استراحت، ها است که جهت استفاده از تعطیالت این نوع جهانگردی شامل افراد یا گروه 

روند. میزان هزینه و مقصد تر از محل اقامت خود به مسافرت میتر یا خنکاستفاده از آب و هوای گرم

های  نیاز به مسافرت برای تفریح و استفاده از مرخصی .شودغالباً از طرف سرپرست خانواده تعیین می

جمعیت، درصد شهر نشینی طول  زانا میزان درآمد، سطوح آموزش میسالیانه و تعطیالت معموال ب
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های مسافرتی، تعطیالت و اقامت فراغت در رابطه است. جهانگردی تفریحی توسط آژانسمدت 

 باشد. هایی دارای حداقل و حداکثر اعتبار میتوریستی  هر کشور صورت میگیرد. بلیط چنین مسافرت

 توریسم درمانی 2-1-2

که برای استفاده از تغییر آب و هوا ) یا هدف پزشکی درمانی (  هایی هستنداین نوع شامل افراد و گروه

 کند.های معدنی، گذران دوران نقاهت و نظایر آن اقدام به مسافرت میو استفاده از آب

 ی و آموزشیتوریسم فرهنگ 2-1-1

-با هدف ، بناها و آثار تاریخی، آداب و رسومآثار فرهنگی و هنری با برای آشنایی ،این نوع جهانگردی 

که در این گروه قرار دارند، توریست هایی د توریستگیرهای آموزشی تحقیقاتی و پژوهشی صورت می

 .شوندو جهانگرد کاوشگر نامیده می

 توریسم اجتماعی2-1-4

دیدار  .های اجتماعی ، مردم شناسی و امثال آن مورد نظر استدر این نوع جهانگردی، عمدتاً هدف

 (1311،  11،  )رضوانی آید.ویشاوندان نیز از نوع جهانگردی اجتماعی به شمار میدوستان، آشنایان و خ

 توریسم ورزشی2-1-5

شود. مانند های ورزشی باشد، جهانگردی وزرشی نامیده میهر نوع مسافرتی که به منظور فعالیت

ت انفرادی و یا پیاده روی، کوهپیمایی، کوهنوردی و ... این گونه مسافرتها ممکن است به صور  اسکی،

های ورزشی مجهز و ایجاد تسهیالت دسته جمعی صورت گیرد. بسیاری از کشورها با تاسیس مجموعه

 کنند. راغب به این رشته جذب می  هانگرددر امر ورزش) شکار و ... (  ج
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 توریسم مذهبی و زیارتی 2-1-3

های مذهبی، جهان است. جاذبهاین نوع از جهانگردی یکی از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر 

کنند. تاسیسات ها و اماکن مقدس هرساله تعداد زیادی از جهانگردی را به سوی خود جلب میزیارتگاه

سراها با توجه به بافت اجتماعی و زائر ها واقامتی و پذیرایی این نوع از جهانگردی مانند مسافرخانه

ص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار های خافرهنگی و عقیدتی جهانگردان دارای ویژگی

 زیادی برخوردار است.

 توریسم بازرگانی و تجاری2-1-7

هایی  که افراد برای گیرد، عبارتند از سفرهایی که تحت این عنوان صورت میمهمترین مسافرت

ها و نظایر ههای کاال و صنایع  و یا سرکشی و بازید  از تاسیسات کارخانشرکت در بازارها و نمایشگاه

ها در رابطه است افزایش جهانگردی تجاری و بازرگانی تحت تاثیر کاهش درآمد خانواده با آن است و

گیرد و سهولت جابجایی و تردید از عوامل دیگری  است که به آن کرایه حمل و نقل کاال نیز قرار می

 بخشد.رونق می

 توریسم سیاسی 2-1-1

های های سیاسی، جشنها و سمینارمع بین المللی ، کنگرهمسافرت به منظور شرکت در اجالس و مجا

های سیاسی،  پیروزی رهبران و مذهبی و ملی، مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیت

 (1311،  21)رضوانی، شود.سیاسی خوانده می انگردیاحزاب و به حکومت رسیدن آنها  و نظایر آن جه

 طبقات مختلف جهانگردی 2-4

 توان تقسیم نمود:گردان را از نظر قدرت مالی به چهار دسته میجهان
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 متمولجهانگردان 2-4-3

های لوکس استفاده نموده و از وسایل مسافرتی سریع و مرفه ای از جهانگردان هستند که از هتلطبقه

 نمایند ) هواپیما، کشتی، اتومبیل شخصی(استفاده می

 جهانگردان متوسط 2-4-2

نمایند. و اغلب استفاده از های درجه اول و دوم استفاده میهانگردان هستند که از هتلای از جطبقه

 وسایل مسافرتی درجه اول در تمام طول برنامه بازدید برای آنان مقدور نیست.

 جهانگردان عادی 2-4-1

و اقامتی نمایند و اغلب از وسایل مسافرتی جهانگردانی هستند که در حداقل هزینه و رفاه مسافرت می

های درجه سه و وسایل ارتباطی ارزان مانند اتوبوس، قطار، کشتی هتل .کنندعادی و ارزان استفاده می

های طبقات قبلی است  و منحصر تر از برنامههای بازدید این جهانگردان محدودتر و خالصهو ... برنامه

 .باشدهای اصلی جهانگردی یک حوزه میبه عرصه

 فقیر  جهانگردان  2-4-4

دهند و توجه های طوالنی را دارند تشکیل میاین طبقه را دانشجویان و افرادی که قصد مسافرت

خاص به نوع محل اقامت و یا محل اقامت و یا وسیله مسافرت ندارند. این طبقه جهانگردان از 

 (1391یهیویان، جالل، ) های بازدید جهانگردی خارج هستند.های تنظیم برنامهمناسبت

 ارکان صنعت جهانگردی 2-5

 توان در چهارگروه اصلی زیر دسته بندی کرد:ارکان صنعت جهانگردی را می 
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 منابع طبیعی   2-5-3

ها و سواحل دریاها و حیوانات خاص و که شامل منابع طبیعی موجود در دنیا همچون آب و هوا، جنگل

 تواند نظر جهانگردان را جلب نماید.... که می

 ل زیربنائیعوام  2-5-2

ها، امکانات روشنایی، تسهیالت ها، پارکها، پارکینگها، فرودگاه، خطوط راه آهن، جادهشامل شاهراه

ها، مراکز خرید، اماکن تفریحی، ها، رستورانها، متلایستگاه راه آهن، هتل ،دریایی و بندری، اتوبوس

نی، ارتباطی، بهداشتی  است که از های تصفیه آب ، سوخت رساها و همچنین سیستمها ومغازهموزه

 عوامل مهم جذب جهانگرد بشمار آید.

 تجهیزات حمل ونقل  2-5-1

 ها وتسهیالت مشابه است.ها، خودروهای سواری، تاکسیها ، هواپیماها، قطارها، اتوبوسشامل کشتی 

 منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی   2-5-4

ها و دبیات و تاریخ، موسیقی،  هنرهای نمایشی رقص، ورزشمنابع فرهنگی هر منطقه شامل هنرها، ا

های ملی وسنتی، شود. به عنوان مثال وقایع و مسابقات ورزشی، جشنوارههای فرهنگی میسایر فعالیت

ح است که در این جا نحوه خوش باشد و پر واضها و مسابقات در زمره این ترکیبات فرهنگی میبازی

مند بودن، مودب بودن و صمیمی بودن آنها و تمایل به ارائه خدمت قابل هآمدگویی یک سازمان، عالق

 های گرم و دوستانه از سوی آنان در جلب نظر جهانگردان موثر است.قبول و سایر رفتار

 جهانگردی و عوارضاثرات  2-3

ایی در هها و جوامع، به صنعت توریسم به طور مداوم، تغییرات و دگرگونیوابستگی روزافزون دولت 

های جهانگردی و نتایج های مختلف انسانی و محیط زیست به وجود می آورد. گر چه فعالیتزمینه
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ها و چشم اندازهای طبیعی و آنچه که ساخته انسان است، برای ایفای حاصل از آن به همراه جاذبه

روی ض نقش فراغتی، تفریحی و فرهنگی است و وجود آنها برای جوامع کشورهای مختلف یک امر

ها در یک شود. لذا تمرکز شدید این گونه فعالیته محسوب میاست و نبودن به عنوان یک نقیض

منطقه جغرافیایی و عدم توزیع آن در مناطق مختلف از یک سو و  بهره برداری بیش از حد از منابع و 

و متکی بر عدالت های اصولی ریزیهای نامطلوب آن و عدم برنامهامکانات توریستی و انتخاب کارکرد

ورد آاجتماعی در روابط انسان با انسان و انسان با محیط، اثرات زیان بخش و جبران ناپذیر را به بار می

،  111 ، )رضوانی آن را به حداقل ممکن کاهش دهند. رخسارات ناشی از توسعه توریسم و اثرات زیان با

1311) 

 های محیط طبیعیصنعت توریسم و آلودگی  2-3-3

های ها از محیطبرداری بیش از حد توریستعت توریسم در محیط زندگی از بهرهاثرات زیانبار صن 

های کشاورزی ها، از بین رفتن زمینگردد. نابودی تدریجی سواحل، آلودگی دریاطبیعی ناشی می

.توسعه هایی از چنین اثرات نامطلوب استهای توریستی، نمونهها و یا اردوگاهجهت ایجاد فرودگاه

در این  رویه توریسم نه تنها در کشورهای توریستی جهان نیز اثرات نامطلوب خود راناموزون و بی

های توسعه صنعت توریسم گیری از چنین روندی سیاستلذا به منظور جلورابطه بر جای نهاده است ،

 (1311،  111 )رضوانی، گیری عادالنه از آنها باشد.بایستی در جهت حفظ منابع طبیعی و بهره

 های محیط انسانیصنعت توریسم و آلودگی  2-3-2

های شهری و نابودی ها، آشفتگی، ناآرامی مرزها، وجود جنگلایهای ناحیهصنعت توریسم با درگیری 

ها توریست از آثار و ابنیه تاریخی به سائیده بازدید مکرر میلیون ،شدتدریجی بناهای تاریخی ناتوان می

ها و در ها و دست زدنها به اشیای بناها و شانهانجامد. تماس آرنجها مییش این یادمانشدن و فرسا

ها، رساند. همچنین در شهرگمان به آنها آسیب میها نیز بیبرخی موارد باال رفتن انبوه جمعیت از پله

ها ی هتلهاکند. فضاهایی که به زبالهتاسیسات و تجهیزات توریستی مناطق حساس را اشغال می



 
 

23 

هایی از چنین اماکنی هستند که عالوه بر ایجاد آلودگی در مناطق شهری، تخلیه اختصاص دادند نمونه

تجهیزات  ها وآورند.در بعضی موارد، سازمانآنها در نقاط دیگر خطرات زیست محیطی به بار می

ت کسب منافع مالی ها جهشود. این سازمانا افراد غیر بومی اداره میتوریستی شرکتهای خارجی ب

های فعالیتی خود را گسترش داده و در برابر ویرانی محیط زیست شهری هیچ گونه تعهدی را حفره

کنند و بهترین نقاط شهر و زیباترین بخش سواحل را برای خود انتخاب میشوند. برای خود قایل نمی

شوند به طریقی ی شهری نابود میهاو بعد از مدتی در نتیجه عدم توجه، همه امکانات طبیعی و زیبایی

گردد. از ها نیز قادر به احیای آنها نبوده و بر مشکالت شهری افزوده میکه حتی اقدامات بعدی دولت

های های بالقوه توریستی هستند و تصمیم به توسعه فعالیتهایی که دارای جاذبهاین روکشور

ن در این صنعت بایستی با احتیاط عمل کنند و گذاری خارجیاتوریستی خود دارند. و در زمینه سرمایه

ی آنان هاها وروستابا توجه به قوانین و ضوابط خاص که منجر به نابودی مناطق جغرافیایی وشهر

 .نگردد، اقدام نمایند

 صنعت توریسم و اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی 2-3-1

جهان برای بازدید از جاذبه  ر نقاط مختلفرونق و توسعه فعالیت های توریستی و انبوه مسافرانی که د

شوند، گرچه اثرات مثبت و ارزشمندی های توریستی با ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی آن جابجا می

ها از هایی را نیز به همراه دارد.به طور مثال هنگامی که انبوه عظیم توریستناگواری را داراست، لذا

شوند وبه همراه خود شیوه های رفتاری و سنتی سرازیر می کشورهای صنعتی به کشورهایی با فرهنگ

کنند، در های خاص خود رابه جامعه میزبان عرضه میلباس پوشیدن و غذا خوردن و نوشیدنی

های یک کشور بر در کار است.زیرا آنگاه که دروازهحقیقت، نه دادو ستد فرهنگی ، بلکه هجوم فرهنگی 

و احتمال بسیار است که صدها هزار توریست خارجی هرسال به  شود،امکانها باز میروی توریست

ورود میلیون ها بیگانه با رفتار های غیر عادی برای فرهنگ های سنتی و  کشور سنتی وارد شوند.

بدون شک در میان توریست ها افراد بی  تواند اساس نظم جامعه میزبان را مختل سازد.اصیل ، می
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رام، چنان است که یک الگوی بد گونه  افراد در درون یک جامعه آ نبندو بار هم هستند، ورود ای

 (1311،  111 -111)رضوانی،  آموزی در جامعه میزبان رها شده است.

 جهانگردی داخلی 2-7

شود که در چهار چوب تعریف جهانگرد در داخل هایی اطالق میتوریسم داخلی به کلیه مسافرت

های مربوط به توریسم داخلی دارای حدود جغرافیایی فعالیت گیرد و به عبارت دیگرکشور صورت می

در حالیکه جهانگردی بین المللی از نقطه نظر جغرافیایی هیچ گونه محدودیتی را  ،مشخصی است

هایی که شود عبارت است از سفرشناسد. در هر حال آنچه که به عنوان توریسم داخلی نامیده مینمی

گیرد در سازمان جهانگردی، ت در داخل محدوده کشور خودی صورت میهای متفاوبا اهداف و انگیزه

( برای جهانگردی داخلی تعریفی ارائه نموده است: جهانگرد داخلی کسی است  WTOسازمان ملل )

برای هدفی از قبیل امور کاری ، تفریح، امور شخصی و یا  مایل دور و 51که از محل اقامت خود 

تواند کمتر از یک شبانه روز باشد.جهانگردی د، مدت اقامت او میاستراحت در محلی اقامت گزین

خارجی بدون توام یافتن سیاحت داخلی پیشرفت محسوس نخواهد کرد چون آنجاییکه مردم یک  مرز 

توان انتظار داشت که از وضع و آثار و نحوه زندگی مردمان خود آگاهی نداشته باشد، چطور می ،و بوم

ه خارجیان بشناساند و موجب نشر و ترویج فرهنگ سرزمین خود شود.سیاست بتواند کشور خود را ب

نخست جلوگیری از خروج ارز و ایجاد تواضع در داخلی دارای دو جنبه اساسی است،  هایتشویق سفر

مین های توریستی، و دوم ایجاد ارتباط فرهنگی در سطح ملی برای تاهای کلی و پرداختتراز پرداخت

 (1311،  113)رضوانیی ملی و میهنی. وحدت و یکپارچگ

  های جهانگردی ایرانجاذبه 2-1

های متنوعی را کشور ایران به دلیل قدمت تاریخی و تکاپوی مستمر اجتماعی و فرهنگی خود جاذبه

تواند طیف وسیعی از توقعات و نظرات جهانگردان را تامین نماید.هر جهانگردی با هر داراست که می

های مورد دیدنی،خود در ایران  تواند مطابق با اهداف قبلی برنامهکند میایران سفر می ای که بهانگیزه
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نظر خود را بازیابد. نباید فراموش کرد که بهترین راه شناخت سرزمین و مردم هر کشور آشنایی با 

لفی که های مختمردم کوجه و بازار و براقراری ارتباط مستقیم با خود آنان است.با توجه به انگیزه

 های جانگردی ایران را به دو بخش تقسیم کرد: توان جاذبهتواند داشته باشد، میمسافرت به ایران می

 های طبیعی، بخش اول جاذبه

 های فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخیدوم جاذبهبخش 

 بخش اول 2-1-3

ند و در کشور ما باشهای یک کشور میترین دست آوردزیباترین و قشنگهای طبیعی، اصوال جاذبه

که هر یک از آنها به تنهایی پتانسیل جذب  ،شوندها بصورت متنوعی دیده میاینگونه جاذبه

ای داشته و از نکات برجسته و قابل تامل نسبی ایران جهانگردان و ایرانگردان را با هر نوع سلیقه

شوند. این ده میگردد به حدی که در کمتر کشوری بدین صورت با چنین ویژگی مشاهمحسوب می

 ها عبارتند از :جاذبه

 -4 .کن و روان (اهای زیر زمینی و سطحی ) سآب -3 .تنوع آب و هوایی-2 ..تنوع جغرافیایی-1

 موقعیت جغرافیایی-5 .های جنگلی و جانوریمحیط

 بخش دوم  2-1-2

جتماعی و تاریخی تعدد و تنوع و قدمت آثار فرهنگی ، اهای ایران اسالمی یکی از بارزترین ویژگی 

است و از این لحاظ بسیار غنی و مستعد در امر جهانگردی و ایرانگردی بوده و در مقایسه با بسیاری از 

های فرهنگی و اجتماعی شکوفاترین از اعتبار خاصی برخوردار است. جاذبههای منطقه و جهان کشور

هزار ساله با هویت ملی فرهنگی ،  ان ماست. در واقع معجونی است از میراث چنداعمال پر بار پدر

اجتماعی ، تاریخی و هنری. کشورمان همواره نه تنها برای ایرانیان بلکه برای جهانیان نیز بسیار جالب 
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باشد یکی های منحصر به فرد میمختلف با ویژگی بوده است. این هویت ملی که تلفیقی از دور نمای

رود و شایستگی آن را دارد اجتماعی ایرانیان به شمار می های تاریخی، فرهنگی نوترین گنجینهاز کهن

ها تقسیم به لحاظ تنوع جاذبه که به عنوان برتریت نسبی در منطقه و در سطح بین الملل معرفی شود.

 بندی قراردادی انجام شده و به سه دسته 

 عوامل مادی فرهنگی -1

 عوامل غیر مادی فرهنگی -2

 عوامل مادی و غیر مادی فرهنگی -3

 باشد:های زیر میم شده که هر کدام از این عوامل شامل زیر شاخهتقسی

-مقابر شخصیت-3های سنتی   هنر -2 های فرهنگیچشم انداز -1: عوامل مادی فرهنگی شامل -الف

 های اسالمی و اماکن  متبرکه جاذبه -4 نام جهان و آثار فرهنگی آن ها وشعرای صاحب

های مردم شناسی، غالب بخشهای فرهنگی، اجتماعی درهعوامل غیر مادی فرهنگی : جاذب -ب

-های محلی و آداب و روسوم، طرز زیست مردم ، آئینها و تئاترهای اصیل، رقصموسیقی، نمایشنامه

و ... همه و همه از جمله عوامل غیر های باستانی های سنتی،مراسم تعزیه خوانی، مذهبی ریال و ارزش

 باشد.یمادی ، فرهنگی ایران زمین م

 ( 1115)پنر، ریچارد ،  .: انقالب اسالمی ایران و دستاوردهای آنعوامل مادی و غیر مادی فرهنگی -ج

 ارزش ها و اثرات صنعت توریسم 2-3

شود.در توریسم یکی از اموری است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و توجه به آن روز به روز بیشتر می

شود و از نظر اقتصادی بسیار منبع تجارت بین المللی محسوب میترین دنیای امروز توریسم بزرگ

مهم و پر ارزش است.توریسم به عنوان یک صنعت دارای مزایایی است که توسعه آن در یک کشور 

مستعد، به نفع افزایش کار و درامد ملی و هم به صورت ارز خارجی و هم به صورت سرعت گردش 
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-هر چه بهتر روابط و اثرات ناشی از آن به بررسی آنها می پول، قابل توجه است.برای روشن شدن

 پردازیم:

 توریسم وتبادل فرهنگ ها 2-3-3

شود.آثار باستانی و کهن هر کشوری به مسئله فرهنگ توجه خاصی مبذول می برای توسعه توریسم

دم ارزش های در خور توجه همان سرزمین و ویژگی های  مر معرف فرهنگ خاص همان کشور ودارای

همان مرزو بوم است.این اثار دارای ارزش های معنوی بسیار زیاد برای آن قوم به طور اخص و جاذبه 

باشد که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران جهت بازدید و هایی برای دیگران به طور اعم می

اشد که بگردد.منظور از فرهنگ پدیده های معنوی، هنری و علمی میشناخت آن جاذبه ها وآثار می

شناخت آنها در پیشرفت اقوام و اجتماعات مختلف نقش بسزایی داشته و در عین حال وسیله ای است 

شاهده ممندند این آثار و فرهنگ قومی را از نزدیک ای جلب توجه جهانگردانی که عالقهبسیار موثر بر

ود.این شتی تبدیل میها با یکدیگر است که دشمنی ها به دوسنمایند.تنها از راه آشنا کردن فرهنگ

اند و ها نمایندگان فرهنگ های گوناگون ید.انسانآاز مسافرت به دست میهنر بزرگ از توریسم یعنی 

است که غنای  رودرروتماس و رودروی این نمایندگان ،تماس رودروری فرهنگ هاست و ازین تماس 

گیرد.از در بر را هاگروه های رودرو باید همهید.تماسآفرهنگی و به دنبال آن برکت پدید می

دانشمندان بزرگ ، دانشجویان و تا کارگران بی مهارت ، و از اینجاست که توریسم همگانی به صورت 

 کند.یک دست آورد و یک ضرورت جلوه می

 توریسم و سیاست 2-3-2

ستواری صلح جهانی کمک های ها به پیشبرد و اتوریسم با پدید آوردن تفاهم متقابل میان ملت

اری جهانی به کند.امروزه ارزش سیاسی جهانگردی به صورت اصلی مسلم درآمده و اعتبای میایستهش

اند که باید در صحنه سیاست جهانی هم ی وسیاست چنان با هم تلفیق یافتهگردخود گرفته است.جهان
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جهی بیشتر و کند که به این صنعت توآن را به حساب آورده اثرات ناشی از این دو پدیده نیز اقتضا می

تر شود و باید نظم و انتظامی به آن داده شود که بتواند به گونه ابزاری موثر، تفاهم متقابل ملتها دقیق

به استواری صلح جهانی کمک کند.در صحنه روابط بین االمللی، جهانگردی  هرا فراهم نماید و ازین را

یروهای سیاسی است،ولی اگر نیروهای قادر به ابتکار عمل نیست،ابتکار عمل در این مورد در دست ن

سیاسی بخواهند در طریق صلح و دوستی گام بردارند، جهانگردی در این رابطه کمک موثری خواهد 

 (1311،53.)رضوانی ،نمود

 توریسم به عنوان یک صنعت 2-3-1

یخ بدین لحاظ تار بدون تردید مساله حمل و نقل در صدر رابطه تکنولوژی و جهانگردی قرار دارد و

جهانگردی رابطه بسیار نزدیکی با تاریخ راه آهن خواهد داشت،به وجود آمدن وسایل حمل و نقل 

وراحتی و اطمینان آن و از طرفی فراوانی و متنوع بودن اینگونه وسایل باعث پیدایش یک موج وسیع 

مترین جهانگردی در عصر حاضر گردید و گسترش روز افزون خطوط راه آهن در این میان یکی از مه

رود.رابطه جهانگردی و تکنولوژی و صنعت تنها به زمینه علل پیدایش این موج وسیع به شمار می

گردد که الزمه آسایش تی مییده و شامل تمام تاسیسات و تسهیالوسایل حمل و نقل محدود نگرد

ری از خدمات جدید مسافرتی وبه کارگی ،های جدیدسازی، روشو هتل مسایل هتلداریمسافران است.

بخش اطالعات و اخبار و نظایر آن در ارتباط با تکنولوژی قرار دارد و هر  تکنولوژی جدید و کامپیوتر،و

 بخشد و اینتر شود، حرکت تازه ای به مسافرت و صنعت توریسم میچه این خدمات و وسایل کامل

عت به جوابگوی آن آورد که تکنولوژی و صنحرکت جدید به نوبه خود نیاز های تازه ای را پیش می

 (11311،5)رضوانی ، خیزد.برمی
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 توریسم به عنوان عامل درمانی 2-3-4

یکی از شاخه های جهانگردی بین المللی بهره برداری از منابع طبیعی برای بازیافتن سالمت وآماده 

نوع باشد.این منابع طبیعی بیشتر شامل آب هوای سالم وساختن اینگونه منابع برای جهانگردان می

باشد.چشمه های آب معدنی گرچه موجب بازیافتن سالمتی توریست خاصی از چشمه های معدنی می

گردد ولی بعضا ممکن است بهداشتی نبوده و مشکالت بیشتری را برای جهانگردان ایجاد نمایند ها می

 وسالمتی آنان را به خطر اندازند.

 های اقتصادی توریسم وارزش 2-3-5

های اخیر مورد توجه فراوان قرار یک عامل اقتصادی عمده و بسیار موثر در سالتوریسم به عنوان 

گرفته است.از جمله مزایایی که جهانگردی از نقطه نظر اقتصادی دارد،گستردگی زمینه اشتغال در آن 

توانند در های گوناگون میهم بدون مهارت و هم صاحبان مهارتاست به گونه ای که کارگران ساده 

های میتوان با آموزشته شاغل شوند.برای اشتغال در رشته های مختلف صنعت توریسم این رش

مود. اشخاص صاحب ذوق سلیم  والیق در امر مدیریت را آماده کار نمدت مدت و میانضربتی کوتاه

کشاند، ی میعپول و جمعیت را از مراکز تمرکز وثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیتوریسم 

 نامند.می "صادرات نامرئی محصوالت و خدمات"هانگردی را در اصطالح اقتصادی معموال ج

 امر اشتغالو توریسم  2-3-3

که هرچند براورد آن به آسانی میسر نیست ولی کند صنعت توریسم مشاغل گوناگونی را ایجاد می

رسد.با زار شغل میهای اروپایی به صدها همانند کشور ،تعداد آن در کشور های صنعتی با اقتصاد باز

ها وسایر انواع خدمات های مستقمی برای اشتغال در هتلتهای مربوط به توریسم فرصتوسعه فعالیت

های مکانیکی و دیگر صنایع از صنایع ساخت نقاله رهای ساختمانی ومانند کادرجه دو آن، 

ینگ، فعالیت  کمپ جمله،صنایع ساخت کشتی های تفریحی و ساخت کاروان ها و انواع ملزومات خاص
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های مسافرتی و دفاتر خدماتی، صدور بلیط،راهنمایان جهانگردی، امور مربوط به  مربوط به امور آژانس

های توریستی،ویزا،گمرک،تهیه بروشورها و نقشه های توریستی و نظایر آنها به طور صدور گذرنامه

شامل اشتغال در بخش های  های شغلی دیگری در صنعت توریسم وجود دارند کهمستقیم نیز فرصت

عرضه کننده آن ودیگر های کشاورزی و تولید  فراورده های غذایی تولید صنایع دستی و فروشگاه

 طلبد.ای را میها ،بحث جداگانهذکر آن ای کهمشاغل عدیده

 توریسم و امر توسعه 2-3-7

اشتباهات گذشته و اجرای غم علیر کشورهای در حال توسعه،ه در اکثر کشورهای جهان به ویژه امروز

های اجتماعی و محیطی هنگفتی در صنعت توریسم که منجر به هزینههای نادرست سیاست

شود وبه منظور تدارک تورهای ارزان درون قاره ای که گردیده،به توسعه و رونق آن توجه زیادی می

 1111نسکو در سال متقاضیان زیادی دارد آموزش و استراتژی های جدیدی  آغاز شده است.آمار یو

میلیارد دالر آمریکایی  55دهد که در کشور های جهان سوم، جهانگردی با درامدی معادل نشان می

بدون شک صنعت  .(1311،65.) رضوانی،شود وب میع درامد پس از درامد های نفتی محسباالترین منب

ی از کشورهای درحال تواند موجب توسع اقتصادی برخباشد ولی میتوسعه نمی هتوریسم تنها را

رها به وجود توسعه بشود و همراه با ادامه توسعه این صنعت، امکان رشد بالقوه ای در این کشو

برای بسیاری ازین کشورها انتخاب نوعی استراتژی است که با صنعت توریسم آورد.نهایتا تنها راه 

 ( 1361،13معدن کن،سازگاری داشته باشد.)

 عه در ایرانتنگناها و مشکالت توس 2-31

-های موجود در سازمانتنها ناشی از نارسائی، توان مشکالت و تنگناهای صنعت توریسم کشور را نمی 

ها و تشکیالت ارگانی متوالی آن دانست بلکه مشکالت اساسی این صنعت در ایران به دلیل عدم 

د این مشکالت، شد. با وجوباهای جهان میای از کشورتطابق فرهنگی بین جامعه اسالمی ایران با پاره
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های آن ری نیز در راه رشد و توسعه صنعت توریسم و حصول به اهداف و آرمانتنگناهای متعدد دیگ

 شود.ها اشاره میوجود دارد که ذیال به اعم آن

های جهانگردی و ایرانگردی به نحوی که راهگشای مشخص و مصوب نبودن اهداف و سیاست -

 .مینه باشدها در این زادامه فعالیت

عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی کشورهای خارجی با فرهنگ اسالمی در  -

 روابط و برخورد های اجتماعی

 اختصاص ندادن امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز صنعت توریسم کشور -

نگردی ع جهاهای دولتی که در بهبود وضگانها و اراری سازمانکعدم هماهنگی و هم- -

ها، ها، شهرداریترابری، استانداری ها، فرمانداریموثرند) مانند وزارت امور خارجه،وزارت راه و 

 ها(سازمان های تبلیغاتی،گمرکات و نظایر آن

آوری قیمت ها که موجب فقدان سودعدم ثبات قیمت ها و وجود تورم شدید و چندگانگی - -

 گردد.در این صنعت می

 های بین المللیتباطی و حمل و نقل و محدود بودن تعداد فرودگاهضعف شبکه های ار -

های توریستی و مسافرخانه های مناسب و مجهز که یکی از ی اقامتی و کمبود هتلنارسای -

 ر است.ومهمترین عوامل بازدارنده توسعه توریسم در کش

جی بلکه برای ها و مهمانسراهای موجود نیز نه تنها برای جهانگردان خارگرانی قیمت هتل -

 .خانواده های ایرانی و توریست های داخلی نیز مشکل آفرین است

و تفریحی و زیارتی و  مناطق توریستی در دولت بر خانه های اجاره ای عدم کنترل  ونظارت -

 ا به رکود کشانده استاست که مسافرت های داخلی ربی ثباتی قیمت در آنها نیز از عواملی 

ها، بناهای تاریخی وجاذبه های توریستی کشور به ی در اکثر موزهیان توریستکمبود راهنما -

 (1311، 115-114)رضوانی، منظور معرفی گنجینه های هنری، فرهنگی وباستانی کشور
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 پایدار توسعه 2-33

 توجه مورد پایدار توسعه نظریه محیطی، زیست شدید هایبحران دلیل به بعد، به 1111 دهه از

 نیازها، پاسخگوی توسعه، موجود های سیاست و الگوها که است شده تأکید و هقرارگرفت جهانی مجامع

 یابد تحول باید توسعه روند و رشد درباره جهان نگرش و نیست انسان حیات های ضرورت و ها ویژگی

 انسان زندگی کیفیت و شرایط بهبود و امکانات گسترش توسعه، از هدف اگر پایدار، توسعه دیدگاه از.

 قرارگیرد نظر مد بایست می نیز آینده هاینسل برای بلکه کنونی نسل درباره تنها نه امر نای هاست،

 و توسعه از نو برداشتی بلکه نیست، طبیعی منابع و زیست محیط از حفاظت تنها پایدار، توسعه معنای.

 لتعدا حیطی،م زیست تعادل زدنبرهم و طبیعی منابع تخریب بدون که رشدی است؛ اقتصادی رشد

 از محدود قشرهایی فقط نه و عشایری و روستایی، شهری، از اعم مردم، همة برای را زندگی امکانات و

 داد ارائه پایدار توسعه از ملل سازمان که تعریفی در. (1314،22 غفاری، و ازکیا). آورد می فراهم جامعه

 نظر از پربازده، و پویا تصادیاق نظر از که است ای توسعه گونه آن پایدار توسعه: است آمده چنین نیز

 آوری فن نظر از و قبول قابل و عادالنه اجتماعی نظر از مخرب، غیر و مدافع غیر محیطی زیست

 (1311 ،زاده امین) باشد مطلوب و متناسب

 :باشد می زیر شرح به پایدار توسعه اصلی عنصر سه

 (شود ناختهش فرد هر نیازهای بطوریکه اجتماعی پیشرفت)جامعه در برابری 1-

 توسعه سود، کردن ماکزیمم اقتصادی، ثبات حفظ سرمایه، راندمان پایدار، رشد) اقتصاد ساماندهی

 (کارکنان و اقتصادی رشد ثبات و سطح از حفاظت ها، هزینه سپاری برون بازارها،

 از موثر حفاظت و طبیعی منابع از استفاده در جویی صرفه) اکولوژی یا زیست محیط پایداری 3-

 (زیست محیط



 
 

33 

 سالمت اقتصاد، بین را تعادلی پایدار توسعه است، شده داده نشان یک شکل در که طور همان بنابراین

 کند،و عمل پایدار توسعه از شکلی عنوان به تواندمی نیز اکوتوریسم. کند می برقرار محیط و جامعه

 آینده هاینسل و حاضر نسل رایب را هایی منفعت تواندمی شود شامل را پایدار توسعه عناصر همه اگر

 (1131 همکاران و نژادمقدم داوری). آورد ارمغان به

 

 

 نژاد داوری) آن تعریف و پایدار توسعه:1-2 شکل

 (1311 همکاران و مقدم

 

 

 

 و اکوتوریسم پایدار توسعه 2-33-3

 پاسخگوی که ایتوسعه " از است ارتعب پایدار توسعه ملل، سازمان جهانی کمیسیون تعریف براساس

. "دهد قرار تاثیر تحت را خود نیازهای تامین در آینده هاینسل توان آنکه بدون باشد، فعلی نیازهای

 کارایی پایدار توسعه کلیدی عناصر. یابد دوام که است ای توسعه پایدار، توسعه " گویدمی جهانی بانک

 توسعه حصول اساسی عامل چهار به توجه .باشدمی یفرهنگ و اجتماعی محیطی، زیست اقتصادی،

 در. (1315 مخدوم،)  دارد ضرورت اکولوژیک توان و انسانی نیروی فنآوری، مالی، عبمنا یعنی پایدار

 محیط آینده بعدی، هاینسل به توجه آنها تمامی محور شده، پایدار توسعه از که متعددی تعاریف

 بهره گذشته، تجربیات و بومی هایویژگی فرهنگ، به توجه. است بوده جهانی زیست محیط از زیست

 .است پایدار توسعه اصول از تجدیدناپذیر هایانرژی از گیری
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 از استفاده با توریست جذب و گردشگری صنعت گسترش از است عبارت گردشگری پایدار توسعه

 ضوابط و فرهنگی و عیاجتما ،اقتصادی نیازهای به دادن پاسخ ضمن که ایگونه به موجود، منابع

 زیست، محیط سالمت فرهنگی، هویت و یکپارچگی و وحدت بتوان گردشگران، انتظار و جامعه قانونی

 تامین بهینه حد در پیوسته و متوازن طور به را، آنها میهمانان و کشور مردم رفاه و اقتصادی تعادل

 معطوف خود به را زیادی بسیار توجه المللی بین سطح در گردیتعطبی یا اکوتوریسم موضوع .کرد

 پایدار توسعه به رسیدن برای تواندمی هزینه و سود هایمدل و هاروش از استفاده با زیرا است، کرده

 اکوتوریسم زمینه در مناطق اکولوژیکی احیای مهم نقش به مهتابالنگی. باشد سودمند و مفید بسیار

 اکولوژیکی احیای است معتقد و ددانمی توریسم ریزیبرنامه برای مهمی نگرش را آن و کنندمی اشاره

 در پایدار توسعه و توریسم فعالیت سریع رشد به تواندمی که دارد اکوتوریسم در را نقش مهمترین

  (5،2116ی متا)بالنگ.بیانجامد آن مختلف ابعاد

  حفظ هدف با طبیعی مناطق به مسئوالنه مسافرت را اکوتوریسم اکوتوریسم، المللی بین انجمن

 و انسانی نیازهای اساس بر پایدار توسعه .کندمی تعریف محلی مردم تندرستی ارتقای و زیست محیط

 استخوانبندی بودن محکم در آن پایداری و میافتد اتفاق زمان بعد در محیطی هایظرفیت با متناسب

 باید کنارش در که تاس اکوسیستم با آن تلفیق و بودن سیستماتیک و پذیریانعطاف در بلکه نیست،

 ماندگار و بودن درخور پایداری به هاهماهنگی این نهایت در شود توجه هم انسانی هایاکوسیستم به

 شروع. شودمی ریزیبرنامه آن طبق که است ظرفیت دارای اکوتوریسم پس رسید، خواهد بودن

 برنامه گردشگری در. ددگرمی بر 1111 آغازین هایسال به مربوط غربی جوامع در گردشگری مباحث

 یا ناحیه یک برای پایداری و ثبات نویدبخش و توسعه استراتژی از جزئی باید عملیات و توسعه ریزی

 جامع، و جانبه همه باید گردشگری صنعت هایفعالیت و توسعه ریزی برنامه باشد، کشور یک

 در بتوانند افراد و خصوصی هایشرکت دولتی، مختلف هایسازمان تا باشد هابخش همه دربرگیرنده

 (. 152، 1314 زاده، منشی) گیرند بهره آن مزایای از و کرده شرکت آن

                                                           
5 Blangy Mehta 
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 اکوتوریسم 2-32

ردی نام گرفته و است که در ادبیات فارسی طبیعت گ 6اکولوژیکال توریسم اکوتوریسم کوتاه شده ی

از این صنعت را تشکیل  ه ای نسبتا تازه در صنعت جهانگردی است که تنها بخشیگرایشی نو و پدید

سازد و را بیشتر در طبیعت امکان پذیر میمی دهد .این گونه از جهانگردی فعالیت های فراغتی انسان 

های طبیعی اشت های فرهنگی و معنوی از جاذبههای هدفمند همراه با دیدار و بردمبتنی بر مسافرت

های ویژه دارد  نه گسترده ای از گزینهو لذت جویی از پدیده های گوناگون آن است .اکوتوریسم دام

تا یک بازدید اتفاقی در یک منطقه طبیعی بعنوان فعالیت آخر هفته یا بخش جنبی  که از بازدید علمی

 ( 1115 نویگر، .)از یک مسافرت دراز مدت را شامل می شود

 ای گونه به،  است فرهنگی و طبیعی هایمحیط در گردشگری هایفعالیت انواع دربردارنده اکوتوریسم

 کوهستان، شامل که هایی جاذبه دارای مناطق به میتوانند گردشگران جغرافیایی، بسترهای در که

 زندگی گردشگرپذیر نواحی ساکنین با مدتی و کنند مسافرت است...  و جزایر ساحلی، نواحی بیابان،

 اکوتوریسم در پایداری به رسیدن برای. شوند آشنا هاآن زندگی هایشیوه و رسوم و آداب با تا کنند

-اجتناب فرهنگی و طبیعی منابع از حفاظت و اکوتوریسم مدیریت در بومی های جمعیت درگیرکردن

 انکار غیرقابل اهمیتی دارای اکوتوریسم پایدار توسعه تضمین برای محلی مشارکت پس است، ناپذیر

 بیشتر دخالت کنند،می ایفا وریسماکوت پایدار توسعه در کلیدی نقش محلی جوامع اینکه علیرغم. است

 تحقیقاتی و آموزشی موسسات و تور گردانندگان ملی، و ای منطقه محلی، هایدولت جمله از بازیگران

 (1311 اکوتوریسم، المللی بین کنفرانس)  .شود داشته نگه دور نظر از نباید

 مردم اشتغال برای را زمینه زیست محیط به آسیب بدون اکوتوریسم درست، ریزی برنامه صورتدر 

 تعالی و آسایش رفاه، ترقی، به منجر و نمایدمی منطقه عاید را درآمدی ضمن در کرده فراهم شهر

 .شودمی شهروندان

                                                           
6 ecological tourism 
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 اکوتوریسم اصول 2-32-3

 شده برگزار جلسات و آموزسی هایکارگاه ها،نشست نتایج که را اصولی اکوتوریسم المللی بین انجمن

 :کندمی بیان گونه این را است بوده اکوتوریسم ینفعانذ برای 1111سال از

 .برساند آسیب نظر مورد محل به تواندمی که طبیعت و فرهنگ بر منفی اثرات کاهش -

 حفاظت اهمیت مورد در گردشگران آموزش -

 نیازهای تا شودمی اداره محلی منصبان صاحب و مردم با همکاری در که پرمسئولیتی کار بر تاکید -

 .دهند نشان را حفاظت منافع و لیمح

 شده حفاظت  مناطق مدیریت و حفاظت برای مستقیم درآمدهای -

 مناطق برای کننده بازدید مدیریت های برنامه طراحی برای ای منطقه توریسم بخش نیاز بر تاکید -

 .شوندمی تعیین بومی زیست مقاصد عنوان به که مناطقی یا طبیعی

 از استفاده و اند شده ریزیپایه محیطی زیست و اجتماعی موضوعات بر که اتیمطالع انجام بر تاکید -

 .یابد کاهش آن منفی اثرات و شوند بررسی اکوتوریسم اثرات اینکه برای مدت بلند نظارتی های برنامه

 محیطی زیست و اجتماعی هایمحدودیت قبول قابل تغییر از توریسم اینکه از اطمینان برای تالش -

 .رودنمی فراتر محلی، ساکنان همکاری با محققان توسط شده نتعیی

 پیرامون که مردمی ویژه به محلی جوامع میزبان، کشور برای اقتصادی منافع افزایش برای کوشش -

 .کنندمی زندگی طبیعی مناطق و شده حفاظت مناطق
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 حفظ فسیلی، یهاسوخت از استفاده کاهش زیست، محیط با تطبیق در که زیرساختی بر تکیه -

)ماکالرن .است یافته توسعه طبیعی و فرهنگی زیست محیط با ترکیب در و محلی وحشو حیات گیاهان

 (1،2112تیلر

 رویپیش هایاالش و اکوتوریسم 2-32-2

 باقی زیادی هایچالش همچنان ولیکن شده خوردار بر مهمی جایگاه از اخیر سال 5 در اکوتوریسم

 :از عبارتند هاچالش ینا مهمترین که است مانده

 امر این که است افزایش حال در روز به روز وحش حیات و طبیعی مناطق مشاهده برای عالقه -

 آورده وجود به را صحیح مدیریت برای نیاز و زیاد فشارهای لیکن و کرده، ایجاد را زیادی هایموقعیت

 .است

 و گرفته قرار نیز استفاده سوء مورد لیکن و رودمی کار به و شده شناخته بیشتر اکوتوریسم اصطالح -

 .شود نمی برده کار به درستی به خود واقعی  مفهوم در

 در باید هااستراتژی این که رسد می نظر به ولی دادند توسعه را اکوتوریسم استراتژی ها دولت بیشتر -

 .یابند تحقق عمل در نهایت در و شوند ترکامل زیستی محیط هایسیاست و توریسم کلی روند جهت

 در دارند، وجود دنیا سرتاسر در اکوتوریسم، های گذاریسرمایه ایجاد هدف با که هاییپروژه تعداد -

 ایجاد برای ابزاری عنوان به و شوندمی اجرا محلی جوامع در بیشتر ها پروژه این.  هستند افزایش حال

 و مانده باقی اقتصادی مشکالت هنوز دوجو این با.ندشبامیمنابع  حفاظت به کمک و پایدار معیشت

 .شودمی احساس بازار با بهتر ارتباط به نیاز

 نیاز و شود می اجرا آنها در اکوتوریسم که هستند جوامعی دارای کشورها از بسیاری حاضر حال در -

 یا ناحیه انجمن 41 از بیش و کشور 111 از بیش عضویت با .دارند خود کار در پشتیبانی و حمایت به

                                                           
7 Maclaren Tyler 
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 هایچالش. است کرده ایجاد اکوتوریسم ارتباطی شبکه اکوتوریسم المللی بین جامعه ( TIES) ملی و

 می هاآن حمایت و آموزش طریق از پایدار توریسم و بومی جوامع حفاظت، کردن همسو شامل موجود

 (1311 همکاران و مقدم نژاد داوری). باشد

  ها راهبرد و پیشنهادات از برخی 2-32-1

 سوء از فراوانی مصادیق ، اکوتوریسم بودن جوان وجود با:  اکوتوریستی نواحی تحمل ظرفیت به جهتو

 از منظور. دارد  وجود اکوتوریستی نواحی تحمل ظرفیت به توجهی بی و ریزی برنامه فقدان ، مدیریت

 ظرف یک در تواندمی منطقه آن که است هاییتوریست تعداد ، توریستی منطقه یک تحمل ظرفیت

 نحوه ، خاک نوع ، منطقه توپوگرافی و وسعت به ظرفیت این ،بپذیرد (سال ، ماه روز،) معین زمانی

 .دارد بستگی منطقه در موجود توریستی تسهیالت کیفیت و میزان ، جانوری رفتار

 ثرمو نقش اکوتوریسم هایپروژه کنترل و اجرا ، ریزی برنامه ، مالکیت در باید مردم:  مردم مشارکت-

 وارده های فشار به نسبت. دارند ایکننده تعیین نقش بومی مردم ، پایدار اکوتوریسم در. باشند داشته

 به مرتبط های فعالیت اجرای و ساماندهی در فعاالنه و حساسند خود طبیعی زیست محیط بر

 .کنندمی مشارکت اکوتوریسم

 کنیم نگاه سیستمی طور به ریسمتو صنعت وستدهای داد به اگر: سیستمی نگرش اتخاذ ضرورت-

 .نیست فروشد می آنچه مالک ، موارد اغلب در ، تجارت و صنعت این که شویممی متوجه

 های ازموضوع عادی توریسم چنانچه: اکوتوریسم با( انبوه توریسم)  عادی توریسم سازی یکپارچه-

 های فرصت تنوع تا شود شتال باید. داد خواهد کاهش را خود مخرب آثار شود ترآگاه محیطی زیست

 افزایی هم با ترتیب این به. شوند تلفیق هم با اکوتوریسم و عادی توریسم و یابد افزایش اکوتوریستی

 .شد خواهد توریسم صنعت فعاالن و محلی مردم عاید بیشتری مزایای حاصل
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Ȥحفظ برای ایدب اکوتوریسم از حاصل های درآمد از بخشی:  طبیعت از محافظت برای اعتبار تخصیص 

 .یابد اختصاص اکوتوریسم نواحی و مناطق نگهداری و

 گردشگری ایران و کردستان 2-31

 از شیب با و ساله هزار چند یتمدن با و چهارفصل ینیسرزم رانیا گردشگری، یطیمح های توان نظر از

 است رخوردارب یعیطب و یفرهنگ ،یمذهب ،یخیتار بفرد منحصر و متنوع های جاذبه از روستا هزار 65

 برتر کشور ده فیرد در گردشگری های جاذبه از برخورداری نظر از یجهان رتبه در لیدل نیهم به. 

 نظر از کشور برتر های استان جزو کردستان استان زین ایمنطقه اسیمق در.  است گرفته قرار ایدن

 در کردستان استان نه و یجهان اسیمق در کشورمان نه وجود نیا با اما.  است گردشگری هایتوان

 استان .آورند بدست ای منطقه و یجهان سطح در را خود یواقع گاهیجا ،اند توانسته ای، منطقه اسیمق

 یکوهستان آن مساحت از درصد 12 از شیب که شده واقع مرتفع زاگرس کمربند روی بر کردستان

 در کردستان استان ییروستا هایسکونتگاه درصد 15 یطیشرا نیچن تبع به.  است ایهیوکوهپا

 استان یعیطب یژگیو نیهم(.  65:1316 آماری، سالنامه) دارند استقرار ها هیدرکوهپا وی کوهستان مناطق

. است ساخته زیمتما یعیطب اندازهای چشم ثیح از کشور های استان ریسا به نسبت را کردستان

 شامل یعیطب اندازهای چشم ار آنها درصد 51 از شیب شده، ثبت گردشگری آثار 1551 از کهیبطور

 را هااستان ریسا گردشگران جذب نهیزم کردستان استان مطلوب و میمال هوای و آب وجود.  گرددیم

 جذب ثیح از 1316 و 1311 سال در کردستان استان گردشگری معاونت تیروا به بنا آورده، فراهم

در این قسمت از  (.1311 کردستان، تاناس گردشگری آماری گزارش) است بوده کشور سوم رتبه در گردشگر

 چه کردستان استان ییروستا مناطق در گردشگری گسترش که دهیممی پاسخ سوال نیا به رساله

 برای و گذاشته برجای هیناح نیا در یاجتماع و اقتصادی ،یطیمح ستیز ابعاد در ییامدهایپ و اثرات

 .باشندیم وریضر ییراهکارها چه هیناح نیا در دارگردشگرییپا توسعه
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  ییروستا گردشگریمفهوم  2-34

 و 1161 های دهه در و افتی گسترش بعد به یالدیم 1151 های دهه از ،ییروستا گردشگری واژه

 توجه مورد یمحل جوامع و کشاورزان برای ییروستا گردشگری اقتصاد نهیزم شتردریب یالدیم 1111

 و ها تیفعال مختلف، راهکارهای و راهبردها ارائه با ظرانن صاحب و زانیربرنامه حال به تا و گرفت، قرار

 انجام یستیتور های تیفعال گسترش و توسعه سم،یتور جذب کردن فراهم در ای گسترده اقدامات

 در گردشگری متفاوت های گونه و هاتیفعال به: ییروستا گردشگری.(1315،14: افتخاری)اند داده

 ستیز طیمح برای( یمنف/  مثبت) آثاری بردارنده در که هاآن رامونیپ و ییروستا مختلف هایطیمح

-یم ییروستا گردشگری از یبرداشت نیچن نیا است یهیبد(.  1312،43 ،ییسقا) است(عتیطب/ انسان)

 هاورزش ، ها جشنواره ، دادهایرو ، هاسکونتگاه چون گردشگری هایتیفعال مختلف های نهیزم تواند

 (61،1111، 8شارپلی.)رندیگیم شکل روستا طیمح در که ردیبرگ در را گوناگون حاتیتفر و

 گردشگری روستایی  2-34-3

 نشان مطالعات .است شده تبدیل اقتصادی پیشتاز هایفعالیت از یکی به روستایی گردشگری امروزه

 مثبتی رابطه اقتصادی درآمد افزایش و گردشگر جذب و روستایی توسعه گردشگری بین دهدمی

 افزایش و درآمد کسب توسعه، برای مناسب راهکاری می تواند روستایی گردشگری رد،دا وجود

 اقتصادی، مهم های نقش به توجه با مورد آن در تحقیق لزوم و گردشگری اهمیت .باشد اشتغال

 هر به گردشگران ورود. ( 1312 اخالق، ملک و مشبکی  (نیست پوشیده کس هیچ بر فرهنگی و اجتماعی

نظریه از ( بسیاری1316 مداح،  (شود می جدید اقتصادی هایفرصت ایجاد و رآمدزایید موجب کشور

 به روستایی جوامع برای را جمعیتی و اقتصادی ثبات که صنعتی عنوان به را گردشگری پردازان

 مناطق توسعه سوی به حرکت برای الزم عنصر را گردشگری توسعه و پندارندمی دنبال دارد

 فزاینده طور به روستایی گردشگری است مسلم آنچه ).1311 نصیری زاده و منشی  (.دانندمی روستایی

                                                           
8 sharply 
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 هاسکونتگاه حیات محرک و برده باال روستایی در مناطق را زیستی هایپتانسیل و اقتصادی توان ای

 موضوعاین  ( 2114   9) برایدن هانآیدمی حساب به روستایی جوامع زندگی شرایط دهنده بهبود نیز و

 می روستایی فرهنگ و  .زیست محیط از حمایت جهت در ای وسیله جهان مناطق از بسیاری رد

 به اگر گردشگری روستایی ).1311زاده، شریف  (دارد روستا حفظ و پایدار توسعه در اساسی نقش و باشد

ری پایدا به حصول برای یافته توسعه فرآیند یک به منجر ،شود مدیریت و ریزیبرنامه مناسبی نحو

 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد کلیه در محلی جوامع پایداری نیز و روستایی نواحی در توسعه

 بسیار فعالیتی روستایی گردشگری طرفی از ( 2111، 11)راین هلدشود. می صنعت گردشگری خود نیز

 و آثار دارای نتیجه در دارد؛ مشترکی وجوه اقتصاد و جامعه گردی  هایبخش با که است پیچیده

 قرار توجه مورد آن جوانب تمامی ریزی فرآیند برنامه در بایستی می که باشدمی مختلفی پیامدهای

 با مرتبط محیطی و اقتصادی، اجتماعی عوامل مثبت تاثیرات و شود جلوگیری منفی اثرات از تا گیرد

 بدون گردشگری کجا هر که است داده نشان تجربه اکنون هم )11،1111)شارپلیکند.  پیدا افزایش آن

 که آورد می وجود به متعددی اجتماعی و محیطی زیست مشکالت یابد، توسعه مشخص ریزیبرنامه

 گفته آنچه به توجه با( 2111،  12)هوالندشود می آن فوائد از بیشتر گردشگری مشکالت مدت دراز در

 نیز و فضایی و کولوژیکیا اندازهایچشم از حفاظت و روستایی پایدار توسعه به دستیابی منظور شد

 هایاستراتژی و راهبردها از گیری بهره و توجه لزوم روستایی، مناطق وفرهنگی اجتماعی ساختار

 های جاذبه و محیطی زیست هایویژگی و شرایط به با توجه روستایی گردشگری توسعه مناسب

 سد.ر می نظر به و ضروری الزم امری هرمنطقه  )انسانی و طبیعی  (اکولوژیکی

 

 

 

                                                           
9 Briedenhann 
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 پایدار روستایی توسعه و روستایی توسعه بر روستایی گردشگری تاثیرات و ابعاد 2-34-2

 نظر از روستاها طیشرا و تیوضع تحول صرفا آن هدف که است یکل یمفهوم ییروستا توسعه

 توجه با همراه که است ییروستا مناطق اقتصادی و یاجتماع متعادل توسعه بلکه ست،ین اقتصادی

 دنبال را توسعه از یناش منافع گسترده و عادالنه عیتوز ،یمحل منابع از برداریبهره حداکثر به خاص

 افراد نقش و یمحل جامعه کل در راتییتغ قیند عمیفرآ کی شامل ییروستا توسعه نیا بر بنا. کند یم

 (2114، 13) النه.است

 :دباش یم عمده استراتژی  دو رییبکارگ مستلزم فوق اهداف به یابیدست

 ییروستا توسعه یاصل محور عنوان به کشاورزی توسعه بر دیتاک 1-

 مشتمل خود زین یصنعت توسعه. کشاورزی توسعه با همگام روستاها در صنعت توسعه بر دیتاک 2-

 11.) گودریگردشگری صنعت و کشاورزی محصوالت فرآوری و نیپس عیصنا ،ییروستا عیصنا بر؛ است

 توسعه متون در دییجد نسبتا مقوله ییروستا عیصنا از یبخش عنوان به ییروستا گردشگری. (1111،

 ییروستا گردشگری عمدتا. است ییروستا توسعه بر یگوناگون راتیتاث و ابعاد دارای که است ییروستا

ی منش) است متناسب دارد ییروستا جامعه یفرهنگ و اقتصادی.) ،یاجتماع تحوالت در که یسهم با

 راه و ییروستا توسعه گمشده حلقه را گردشگری پردازان هینظر از ارییبس که طوری به. (1311 زاده،

 (15،2111)رید.دانند یم ییروستا مناطق بازسازی و اءیاح

 : از عبارتند نهیزم نیا در عمده دگاهید سه
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 :ییروستا توسعه برای راهبردی عنوان به ییروستا گردشگری-1

 راهبردهای ارائه در یسع کشاورزی افول و روستاها بیتخر ونافز روز روند به توجه با دگاهید نیا در 

 با ینواح نیا کردن متحول ای و مکمل هایتیفعال جادیا قیطر از ییروستا ینواح اءیاح برای دیجد

 و هابرنامه ارائه در را روستاها مجدد اءیاح راه تنها و. دارند آنها یانسان و یعیطب منابع به توجه

 و درآمد جادیا باعث زین و ببرند بهره آنها یعیطب و یانسان منابع از بتوانند که دانندیم ییهایاستراتژ

 (3211, هوالند) شوند ییروستا ساکنان یزندگ رفاه. شیافزا

 :کند یم دنبال را کردیرو دو معموال استراتژی نیا

 توسعه راهبرد عنوان به ییروستا گردشگری( الف

 افتهی توسعه ترکم ییروستا ینواح سازی متحول( ب

 ییروستا هایسکونتگاه بازساخت استیس عنوان به ییروستا گردشگری-2

 در. شود یم گرفته کار به ییروستا بازساخت برای یاصل بخش کی عنوان به گردشگری راهبرد نیا در

 رد را آنها و کاست کشاورزی داتیتول به حد از شیب اتکای از دیبا که است نیا بر اعتقاد دگاهید نیا

 به گردشگری بر شتریب یشرق اروپای در مثال، عنوان به.  گرفت کار به دیجد اقتصادی هایفرصت

 قایآفر در کهیحال در شود؛یم دیتاک کشاورزی افول از پس روستاها مجدد بازسازی برای ابزاری عنوان

  (16،2111) آلباالدجو.است افتهی توسعه کمتر ییروستا ینواح سازی گوناگون بر شتریب دیتاک

 :شودیم دنبال ریز کردیرو سه معموال راهبرد نیا در رو نیا از

 بازساخت استیس عنوان به ییروستا گردشگری( الف

 کشاورزی افول برابر در بازسازی( ب

                                                           
16 Albaladejo 
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 گردشگری محصوالت و ها فراورده بهبود توسعه،( ج

 یعیطب منابع از حفاظت و داریپا توسعه برای ابزاری ییروستا گردشگری-3

 صنعت مدت بلند رشد خواهان که است یجامع افتیره امروز، اییدن در داریپا گردشگری استیس

 در که دارد دیتاک نکته نیا بر نیهمچن. استی عیطب هایبوم ستیز بر مخرب آثار بدون گردشگری

 یمنف ای مثبت جهت در ، طیمح از یخاص جوانب که بود خواهد قادر بشر گردشگری، توسعه قالب

 (17،2111) دیکنسون.شود دستکاری ای لیتعد

 جاافتاده و کرده شرفتیپ حدی تا داریپا گردشگری مفهوم گذشته سال چند طول در خاطر نیهم به

 قالب در را گردشگری دار،یپا گردشگری. باشد نابسامان گردشگری داتیتهد پاسخگوی بتواند تا است

 جامعه و جهت کی از را آن نیسرزم و زبانیم جامعه انیم وارمثلث رابطه و کرده یبررس مرزها

 صنعت گذشته در.  است ساخته برقرار گردشگری صنعت با و ییسو از را گردشگران یعنی همان،یم

 تا دارد قصد ییروستا گردشگری حاضر حال در. زدیم را اول حرف وار مثلث رابطه نیا در گردشگری

. سازد برقرار را موازنه مدت یطوالن در و کرده لیتعد را مثلث ضلع سه نیب موجود بحران و فشار

 رسانده، حداقل به زین را یطیمح و یفرهنگ هایبیآس دارد قصد گردشگری از بخش نیا نیهمچن

 و آورد فراهم را هیناح اقتصادی رشد مقدمات مدت دراز در و ساخته فراهم را کنندگان دیبازد تیرضا

 نگهداری و حفاظت ازهایین و گردشگرییی نها رشد نیب موازنه و تعادل آوردن دست به برای یراه

 (18،2111)آندرسون.باشد یعیطب منابع

 :کنند یم دنبال را ریز کردیرو دو معموال  هایاستراتژ نیا منظور نیهم به

 اشتغال، جادیا با ییروستا گردشگری ؛ییروستا داریپا توسعه برای ابزاری ییروستا گردشگری( الف

 جادیا و یاجتماع هاییآگاه سطح شیافزا اقتصادی، هایتیفعال سازی متنوع درآمد، سطح شیافزا

                                                           
17 Dickinson 
18 Anderson 
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 ستیز طیمح و یفرهنگ راثیم از حفاظت به همانیم و زبانیم جامعه نیب گسترده یاجتماع روابط

 به منجر نیزم از برادری بهره سازی نهیبه و هیرو یب مهاجرت از رییجلوگ با و کرده کمک یعیطب

 که اقتصادی؛ دارییپا: از عبارتند راستا نیا در دارییپا مختلف ابعاد.  شود یم ییروستا داریپا توسعه

 به داریپا ییروستا گردشگری. کندیم حرکت یالملل نیب چرخه سمت به یمحل چرخه از توسعه آن در

 استی کیاکولوژ دارییپا بعد نیدوم.  شود یم منجر یمحل اجتماعات برای یخوب درآمدی هایفرصت

 مصرف کردن محدود معنای به داریپا توسعه. است حفاظت سوی به بیتخر از رکتح آن روش که

 از حاصل سود مصرف لزوم صورت در و آنها به بیآس رساندن حداقل به و یعیطب و یفرهنگ منابع

 و یفرهنگ هایارزش به سوم بعد. باشدیم فرسوده منابع و ستیز طیمح بهبود جهت در توسعه

  (19،2114.)آرونسونشودیم منجر موجود وضع رییتغ ایو حفظ به که شودیم مربوط یاجتماع

 .یستیتور منابع و ها هیسرما از محافظت منظور به عیتوز و پراکنش( ب

 با طرف کی از ییروستا گردشگری که گفت توانیم شده، ارائه هایهینظر و هادگاهید به توجه با

 جوامع به که است ایلهیوس عنوان به اهاروست از ارییبس برای دیجد هایفرصت آوردن فراهم

 نگه جا بر پا را هاسکونتگاه نیا و شودیم ینواح نیا توسعه موجب دهد،یم دوباره اتیح ییروستا

 یطیمح ستیز و یاجتماع هایبیآس سبب زییربرنامه و تیریمد بدون توسعه گرید سوی از. داردیم

 یم مکان، هر طیشرا و یطیمح هاییژگیو به توجه با ور نیا از.  شود یم ییروستا هایسکونتگاه در

 .کرد جستجو را منطقه طیشرا با متناسب زییربرنامه و تیریمد خاص راهبردهای یستیبا

 کردستان استان های جاذبه 2-35

 استان گردشگری صنعت زانیربرنامه سوی از..  و ی،مذهبیخیتار ،یعیطب آثار 1551 از شیب

 ،یعیطب اندازهای چشم 161 از شیب با آنها تعداد نیشتریب انیم نیا از.  اند شدهیی شناسا کردستان

  اند، شده داده نشان بیترت به (1-2) شماره نمودار در همانطوریکه ،یمذهب آثار 41 ،یخیتار آثار 122

                                                           
19 Aronsson 
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 قوت، نقاط نییتع و یدانیم مطالعات ای،کتابخانه و اسنادی روش از اطالعات آوریجمع منظور به

 در گردشگری توسعه جهت در راهبرد استراتژی هئارا به SWOTوهیش به دهایتهد و هافرصت ضعف،

-برنامه فنون نیترمناسب از یکی  SWOTسیماتر. شودمی پرداخته کردستان استان ییروستا مناطق

 تیوضع  و ها عملکرد لیتحل برای نینو یرابزا عنوان به امروزه که است لیتحل و هیتجز و زییر

 (.1311،5: زاده فیشر)ردیگیم قرار استراتژی ابانیارز و طراحان استفاده مورد شکاف،

 کردستان استان گردشگری معاونت: ماخذ کردستان استان در شهرستان برحسب گردشگری اندازهای چشم عیتوز:2-2 نمودار

 :طبقه بندی اماکن گردشگری استان کردستان.ماخذ معاونت گردشگری استان کردستان1-2 نمودار
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SWOT قوت یفارس معادل با یسیانگل کلمه چهار اول حروف (Strength ) ضعف  (Weakness )

 .( 1313 ،231 اری،یز) باشد یم (Threats) و تهدید  (Opportunity) فرصت

 آنها با را سازگاری نیبهتر دیبا راهبرد که است یعوامل مند نظام SWOT ییشناسا لیتحل و هیتجز

 را ستمیس های فرصت و ها قوت دیبا بخش اثر راهبرد که است نیا مذکور کردیرو منطق. .باشد داشته

 جینتا شود گرفته بکار درست اگر منطق نیا.  برساند حداقل به را دهایتهد و ها ضعف حداکثر، به

 155 1313، نسون،یراب و رزیپ).داشت خواهد بخش اثر راهبرد کی یطراح و انتخاب برای یخوب اریبس

 هافرصت با یستمیس درون ضعف و قوت نقاط تطابق کیاستراتژ ابزارهای از یکی مدل نیا نیهمچن(.

 و ها فرصت و ضعف و قوت نقاط نیبنابرا. (112:1312 جان، و سونیهر) است یستمیس برون داتیتهد و

 نیب از استراتژی های نهیگز و شوند یم داده وندیپ WT ،ST ،WO ،SO، یکل چهار حالت در دهایتهد

 مورد راهبردی انتخاب لیتحل و هیتجز. SWOT به مربوط ماتیتقس درو  شوند یم انتخاب آنها

 مندنظام تیهدا برای یقمنط چهارچوب کی کردن فراهم آن کاربرد نیتر جیرا.  ردیگیم قرار استفاده

 به زیربرنامه کی که آنچه.  است راهبرد انتخاب تینها در و مختلف راهبردهای ستم،یس هایبحث

 را قوت نقطه کی نیهمچن. کند یتلق دیتهد را آن است ممکن گرید زیربرنامه ،ندیب یم فرصت عنوان

 مالحظات بازتاب است ممکن متفاوت های تشخص بیترت نیبد.  ندیبب ضعف گریید دارد احتمال

 مدل، نیا در دییکل نقطه باشد، یواقع اندازهایچشم تفاوت ای و ستمیس درون در قدرت یاسیس

 چهارچوب کننده فراهم جهینت در و ستمیس یتیموقع هایجنبه همه از ایدامنه لیتحل و هیتجز

 .است راهبرد انتخاب برای دییمف

 یط  یمح فرص ت  چن د  ب ا  س تم یس اس ت،  تی  موقع نیهت ر ب ک،ی   هیاح( نSOالف ( قوت و فرصت ) 

 تیوض ع  نی  ا. دی  نما یم   بی  ترغ را ه ا فرص ت  از اس تفاده  ک ه  دارد ارییبس   های قوت و روبروست

 .دینما یم هیتوص را رشد هایاستراتژی
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 دزایتهد یطیمح با کنیل است دییکل های قوت دارای ستمیس دوم، هیناح در( STب( قوت و تهدید )

 مدت بلند هایفرصت ساختن برای موجود های قوت از هااستراتژی ت،یوضع نیا در. شدبا یم مواجه

 .کنندیم استفاده موارد ریسا در

 ضعف چند از کنیل روبروست، یخوب فرصت کی با ستمیس سوم، هیناح در( WOج( ضعف و فرصت )

 .بردیم رنج یداخل

 یم مواجه یداخل طیمح قوت با نه و تفرص با نه ستمیس چهارم، هیناح در( WTد( ضعف و تهدید )

 نیا در.  باشند یم مواجه متعددی داتیتهد با یخارج بعد نظر از و ضعف با یداخل بعد از بلکه باشد

 (1315 موسوی،). بود خواهد یکاهش استراتژی استراتژی، نیبهتر حالت

 (1315 موسوی،:)ماخذ. ها استراتژی نییتع نحوه و swot سیماتر:1-2 جدول

 Wنقاط ضعف  Sنقاط قوت  SWOTریس مات

 WOاستراتژی ها  SOاستراتژی ها  Oفرصت ها 

 WTاستراتژی ها  STاستراتژی ها  Tتهدید ها 

 

 قادری و افتخاری نیالد رکن: ماخذ. امدهایپ و اهداف ها، نگرش سیماتر:2-2 جدول

نوع نگرش به توسعه 

 گردشگری روستایی
 آثار و پیامد ها هدف ها

 

 

 

ری روستایی به گردشگ

عنوان راهبردی برای 

 حل توسعه نیافتگی روستایی ×

 کاهش مهاجرت ×

 راه حل نهایی توسعه روستایی ×

ش آثار منفی  وبهره برداری از کاه ×

 ر مثبتاثا

 ثبات جمعیت ×

 حل معضل بیکاری ×

افزایش ضریب تکاثری  ×

 درامد

از منابع  بهره برداری ×
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کمک به توسعه سایر بخش های  × توسعه روستایی

 اقتصاد روستایی

 فاقد ارزش اسنادی

 

 

 

گردش  گری روس  تایی ب  ه 

 عنوان سیاست باز ساخت

ایجاد اقتصاد جابگزین برای  ×

 کشاورزی

متنوع سازی فعالیت های اقتصاد  ×

 روستا

تشویق به سرمایه داری در بخش  ×

 غیر کشاورزی

افزایش تقاضا برای محصوالت  ×

 محلی

 تقاضا برای بهبود کیفیت زندگی ×

 امد هاتوزیع عادالنه در ×

ایجاد اشتغال جایگزین برای  ×

سکونتگاه های روستایی که فعالیت 

 اقتصاد آنها  تعطیل شده است

 کاهش مهاجرت ×

 متنوع سازی اقتصاد ×

اهمیت به تولیدات  ×

 بومی

 ایجاد اشتغال جایگزین ×

ایجاد اشتغال غیر  ×

 کشاورزی

 

 

 

گردش    گری روس    تایی 

اب   زاری ب   رای توس   عه  

 پایدار

ای به حداقل رساندن آسیب ه ×

 فرهنگ و محیطی

 افزایش مشارکت مردم ×

 جلب رضایت بازدید کنندگان ×

 افزایش کیفیت زندگی ×

فراهم آوردن مقدمات دراز مدت  ×

افزایش مشارکت مردمی  ×

در گردشگری و توسعه 

 روستایی

حفاظت از منابع طبیعی  ×

 و فرهنگی

تبدیل چرخه توسعه از  ×
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 محلی به بین المللی توسعه روستایی

 

 شده مطالعه هیناح گردشگری بر موثر یداخل عوامل سیماتر:1-2 جدول

 نقاط ضعف نقاط قوت  هاساختار

 اقتصادی

بکر برای سرمایه گذاری محیطی  ×

 توریسم

 وجود صنایع دستی ×

مناسب برای پرورش جایگاه ×

 ماهیگیری

محلی مناسب برای توسعه  ×

 زنبورداری

 امکان توسعه باغداری ×

اری از پوشش امکان بهره برد ×

گیاهی در بخش های مختلف 

 اقتصادی

تنوع بخشیدن به مشاغیل خدماتی  ×

 در مراکز روستایی

 افزایش توان مالی روستاییان ×

عدم تمایل مردم منطقه جهت سرمایه  ×

 گذاری در بخش توریسم روستایی

عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری  ×

 مطالعاتی

 کمبود بودجه مالی ×

مین و مسکن افزایش شدید قیمت ز ×

 روستایی و شهر های کوچک

 

 

 

وجود حس مشارکت مردم در طرح  ×

 های توریسم روستایی

وجود آداب و رسوم سنتی و لباس  ×

 ناکافی بودن تسهیالت بهداشتی و درمانی ×

ناکافی بودن اماکن تفریحی، اقامتی و  ×

 زیارتی
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 اجتماعی

 های زیبا و جذاب

 وجود موسیقی سنتی ×

 وجود مکانهای زیارتی ×

 وجود حس مهمانوازی مردم منطقه ×

 ترکیب قومی یکسان ×

 پیشینه تاریخی زیاد ×

 ی روستا هابافت سنتی و قدیم ×

 وجود ابنیه های تاریخی و مذهبی ×

پایداری جمعیت وجلوگیری از  ×

 مهاجرت

تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران با  ×

 مردم محلی

 نبود تورهای سیاحتی و توریستی ×

هی نبود کمپ های گردشگری بین را ×

 مناسب برای گردشگران

نبود نقشه مکانهای تفریحی ،تاریخی  ×

 فرهنگی

 اکولوژیک

بگیر های آوجود رود خانه و  ×

 طبیعی

امکان فضایی مناسب و آرام برای  ×

 استراحت و گذران اوقات فراغت

 وجود پوشش جنگلی مناسب ×

برخورداری از منابع آب سالم و  ×

 معدنی

قابلیت استفاده از ایجاد سایت  ×

 اسکی

و هوای مناسب با میانگین  اب ×

 میلیمتر 511بارش +

نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات  ×

 ارتباطی وزیرساختی

 پایین بودن سطح سواد روستاییان ×

 یهاناشناخته ماندن بسیاری از جاذبه ×

گردشگری برای گردشگران خارجی و حتی 

 داخلی
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 محصوالت کوهی و جنگلی ×

بافت قدیمی و پلکانی )خشکه  ×

 چین( 

 نهادی
باور مسئولین به صنعت توریسم  ×

 روستایی

عدم آشنایی روستاییان و عدم آموزش آنها  ×

 در نحوه ارتباط با توریسم

 

 یمطالعات هیناح در گردشگری بر موثر یخارج عوامل سیماتر:4-2 جدول

 تهدید فرصت شاخص

 اقتصادی

افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه  ×

 گذاری در بخش گردشگری

ش توجه بخش خصوصی به سرمایه افزای ×

 گذاری در توریسم روستایی

ایجاد انگیزه کاری در میان روستاییان به  ×

 منظور جلب توریسم

همجواری با عراق ورورد  ×

کاالهای قاچاق که به دلیل 

سودآوری زیاد ممکن است 

جایگزین فعالیت های 

 گردشگری شوند

 

 اجتماعی

 حافزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفری ×

 افزایش توان فرهنگی مردم منطقه ×

 روستا در ابعاد مختلف توسعه گسترده شهر و ×

با تجربه در  استفاده از نیروهای متخصص و ×

 کادر اداری و پژوهشی توریسم

توسعه بنگاه ها و موسسات مربوط به تورهای  ×

 روستایی

 افزایش روزافزون گردشگران ×

فرهنگ سنتی  از بین رفتن ×

روستاییان با ورود ماهواره 

وگسترش روابط شهر 

 وروستا

سیب های اجتماعی ازدیاد آ ×

در محیط روستا با توجه به 

 موقعیت مرزی 

گسترش اعتیاد در محیط  ×
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عالقه گردشگران به بازدید از مواریث  ×

 هبی وتاریخیفرهنگی، مذ

خیزش تفکرات زیست محیطی وفرهنگ  ×

 گرایی

افزایش ارتباط ملل و مباحث گفتگوی تمدن  ×

 ها و فرهنگ ها

 روستا

باال بودن نرخ مهاجرت  ×

 روستایی

 اکولوژیکی

امکان پرورش ماهیگیری در کنار رودخانه و  ×

 محیط های ماهیگیری

 امکان پرورش زنبور عسل ×

امکان بهره برداری از پوشش گیاهی در  ×

 صنایع دارویی

امکان بهره برداری پوشش نباتی ودر بخش  ×

های مختلف خوراکی، تزیینی، عطریات 

 وعلوفه دامی 

آلودگی منابع آب در اثر  ×

 ریختن زباله ها

غیربهداشتی بودن فضای  ×

مسکونی به دلیل عدم شبکه 

 فاضالب

 

 

  SWOTمدل براساس ها افتهی لیتحل 2-33

 نقطه 13 برابر در یداخل قوت 21 تعداد منطقه نیا در شد داده نشان باال جداول در کهیهمانطور

 بیترت نیا به. است شده ییشناسا یخارج دیتهد 6 برابر در یخارج فرصت 16 تعداد و یداخل ضعف

 و هاتیمحدود عنوان به دیتهد و ضعف 23 و تیمز عنوان به فرصت و قوت نقطه 41 تعداد مجموع در

 بندی جمع کی در لذا. است ییشناسا قابل گردشگری گسترش جهت هیناح نیا شروییپ هایتنگناه
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 و بازنگری ازمندین و بوده باال یمطالعات هیناح رییذپ بیآس آستانه که گفت توانیم ساده لیتحل و

 یم هافرصت و قوت نقاط از استفاده با دهایتهد و ها ضعف رفع جهت در مناسب هایاستیس ارائه

 .باشد

 ( Max-(Maxi )SO( :های استراتژی 2-33-3

 کارا یتیریمد کلش به را طیشرا توانندیم قوت نقاط و هافرصت از بهرمندی با تیوضع نیا در رانیمد

 :داشت اشاره بخش نیا هایاستراتژی نکات به توان یم بخش نیا در. ندینما اداره

 کردستان استان در ستیتور هاتیمز و هافراورده و ها جاذبه از رییگ بهره و ییشناسا . 

 گسترده غاتیتبل زین و نیشهرنش طبقه نیب در زهیانگ شیافزا از هدفمند و نهیبه رییگبهره 

 .راستا نیا در

 قیطر از گردشگری آموزش و جیترو منظور به تجربه با و متخصص روهایین از استفاده 

 .متعدد جلسات و ها نشست

 صنعت در گذاریهیسرما برای یخصوص بخش هایتیحما از برداریبهره و سازینهیزم 

  گردشگری

 

 ST: هاییاستراتژ  2-33-2

 به ریز راهکارهای است متمرکز یرونیب های دیتهد و یندرو نقاط بر که یبخش تنوع هبردهایار در

 :گردد یم ارائه داتیتهد رفع و هاازمندیین از ای پاره نیمنظورتام

 تیرضا جلب منظور به یستیتور هایتیفعال و خدمات و امکانات به دنیبخش تنوع 

 .گردشگران

 گردشگران رایب راهنما بروشورهای هیته و یستیتور رهاییمس زیتجه و تیامن نیتام . 
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 مسافرخانه و هتل فضای از خارج در که یگردشگران شبانه هایاقامت برای خاص محل هیته 

 (.یتیامن طیباشرا آزاد فضای در ییهاکمپ جادیا)دارند  اقامت ها

 کردستان استان در تیامن عدم تیذهن بردن نیب از و گردشگران، جذب. 

 اءیاش نگهداری جهت گردشگری و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان مسئوالن تالش 

 یخیتار آثار موزه اندازی راه جهت آنها تیامن نیتأم و یباستانشناس هایتیسا از مکشوفه

 منطقهدر

 تورهای رانیمد گردشگران، نیب در هاآن پخش و استان های جاذبه از مستند های میفل هیته 

 و استان یدست عیصنا و ریگردشگ و یفرهنگ راثیم های سازمان توسط یخارج و یداخل

 .کشور

 آن یستیتور هایجاذبه و هاشهرستان یمعرف جهت ینترنتیا تیسا وب یطراح . 

  (Max-(Mini )wo (:هاییاستراتژ 2-33-1

 :گرددیم ارائه ریز راهکارهای شده مطالعه هیناح رییپذ بیآس رفع بر دیتاک ضمن راهبرد نیا در

 گردشگری صنعت در گذاری هیسرما عهتوس نارهاییسم و هانشست برگزاری.  

 نیب تعارض از رییجلوگ منظور به گردشگر با برخورد نحوه در مردم به یرسان اطالع و آموزش 

 .منطقه مردم و گردشگران

 التیتسه و زاتیتجه و ها ساخت ریز توسعه جهت در مشارکت به مردم قیتشو و سازینهیزم 

 .آنها درامد شیافزا منظور به یستیتور

 و مختلف های جنبه یمعرف قیطر از منطقه نیا به مسافرت برای مردم قیتشو و بیرغت 

 .گوناگون های جاذبه

 طبیعی  ییهاچشمه وجود به توجه با یدرمان سمیتور رونق جهت امکانات ساختن فراهم

 .ییدارو اهانیگو
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 و اروستاه یمیقد و یسنت بافت به توجه با شهرستان سطح در ییروستا گردشگری توسعه 

 .منطقه ازمورفولوژی تیتبع به آنها  بودن یپلکان

 وجود بلوط، هایجنگل وجود به توجه با سمیاکوتور توسعه جهت امکانات ساختن فراهم 

 . ...و یبارندگ باالی نیانگیم با،یز آبشارهای و یمعدن  آب های چشمه

 یباستان قلعه جودو به توجه با یخیتار و یفرهنگ سمیتور توسعه جهت امکانات ساختن فراهم 

 پالنگان و کتیبه سنگی تنگی ور در منطقه

  Min)-Mini  )(WT): هاییاستراتژ  2-33-4

 و استان کشور، سطح در هاآن انتشار و یستیتور هایجاذبه به یدسترس ریمس نقشه هیته 

 . شهرستان

 یراه نیب یاستراحتگاه مراکز جادیا . 

 سمیرتو و گردشگری تیریمد آموختگان دانش جذب 

  .یستیتور های جاذبه به یدسترس رهاییمس کردن آسفالت و حیتسط . 

 

 گردشگری توسعه در زییر برنامه و تیریمد 2-37

 شک یب.  است گردشگری صنعت رشد لیدال نیترمهم از گردشگری امور زییربرنامه و تیریمد

 جادیا. است ضروری و دهیچیپ ندییفرآ ییروستا گردشگری هماهنگ و حیصح تیریمد و زییربرنامه

 ازمندین گردشگری صنعت اهداف و گردشگران ،ییروستا یمحل جوامع ازهایین انیم تعادل و موازنه

 تاج،) دارد کاربردی رهنمودهای و نیقوان نیتدو گذاری،استیس کارآمد، و مدبرانه هماهنگ، تیریمد

 زییر برنامه و تیریمد بدون گردشگری جا هر که است داده نشان جهان در ادییز اتیتجرب (. 1312

 بر گردشگری مشکالت مدت دراز در و شده ظاهر یاجتماع و یطیمح ستیز مشکالت افته،ی توسعه

 مقاصد جاذبه گردشگری، تیریمد فقدان و کنترل قابل ریغ توسعه رایز. اندگرفته یشیپ آن دیفوا
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 یپ در که است شده هامکان نیا به عالقمند گردشگران گرید سفر مانع و کاسته شدت به را یستیتور

 در اتیتجرب یبرخ. است آمده دیپد ییروستا جوامع برای یاجتماع و اقتصادی جدی مشکالت آن،

 ،یاجتماع اقتصادی، مختلف اثرات از گردشگری و یستیتور هایجاذبه با رانیا ییروستا ینواح

 راتیتاث از گردشگران حضور یمنف بار گاه که کندیم تیحکا یطیمح ستیز و یکیزیف ،یفرهنگ

 مدت بلند و درست زییربرنامه و جامع تیریمد خالء در دیبا را آن علت و باشد یم شتریب آن مثبت

-تیقابل و تقاضا انیم توازن جادیا ،ییروستا گردشگری تیریمد و زییر برنامه از هدف. کرد جستجو

. شود استفاده تینها آن هایتیقابل و روستا از ابند،ی کاهش ییروستا منابع آنکه بدون تا است آن های

یی روستا توسعه هایهدف با دیبا ییروستا گردشگری تیریمد منظور به زییربرنامه ضمن، در

 شرط به. افتی خواهد تحقق ییروستا گردشگری دارییپا که است صورت نیا در. باشد هماهنگ

 گفت؛ توان یم درست زییر برنامه و تیریمد با همگام توسعه

 - ییروستا مناطق اتیح دیتجد در یعامل اقتصادی، تحرک جادیا با ییروستا دشگریگر 

 .بود خواهد

 - و ییبنا ریز و یعموم خدمات بهبود در راهگشا عامل و هیتوج کی ییروستا گردشگری 

 .است ییروستا مناطق نقل و حمل

 - و قتصادیا های جاذبه شیافزا لیدل به روستا در ماندن هایزهیانگ و تیجمع حفظ به 

 .دینما یم کمک یعمران

 - جذب بر که یاثرات لیدل به را یعمران و دییتول های تیفعال در ییروستا جامعه مشارکت 

 .بخشد یم شیافزا گذارد،یم گردشگران شتریب

 - جذب در یعامل که یانسان و یعیطب اندازهای چشم و یستیز هایارزش حفظ به 

 .افتی خواهد دست ،است گردشگری انیجر تداوم و گردشگران
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 هایمجتمع که ییهامحل و نقاط از کی هر در دیبا گردشگری امکانات توسعه منظور به 

 ریز که سازمان نیا وجود. شود لیتشک یمحل گردشگری سازمان دارند، وجود گردشگری

 که شود یم موجب است، ایمنطقه وی مل سطح در گردشگری هایسازمان التیتشک بنای

 میتصم با محلی بوم افراد با را گردشگران مشکالت و مسائل بتوانند زانیر مهبرنا و رانیمد

 هایمشارکت که بود خواهند قادر یمحل هایسازمان. ندینما حل سازگار و یمنطق هاییریگ

. ندینما تیتقو را ستشانیز طیمح منابع از تیحما برای الزم هایزهیانگ و جلب را یمردم

 تیاهم حائز اریبس(  یمردم مشارکت)  محوری جامعه روش قیرط از گردشگری توسعه تداوم

 نخست: است ضروری لیدل دو به گردشگری زییر برنامه و تیریمد در محوری جامعه.  است

 منافع تنها و نباشد سازگار ییروستا جامعه قیعال و اهداف با گردشگری توسعه اگر نکه،یا

 جامعه آن، یمنف اثرات و گردشگر ورود ای و سازد برآورده را یمحل جامعه از خارج افراد

 .انجامد یم گردشگری رکود به تینها در سازد، مشکل دچار رایی روستا

 توسعه و زییر برنامه از حاصل انیز و سود در که دارند مسلم حق یمحل ساکنان نکه،یا دوم 

 ردمم که است مشهود ییروستا گردشگری در امر نیا. گردند مندبهره شانیزندگ محل در

 در جامعه مشارکت نیبنابرا. دارند شان ستیز طیمح با یستیهمز رابطه کی یمحل

 .است ییروستا گردشگری نهیزم در ژهیو به داریپا گردشگری توسعه ضروری جزء گردشگری،

 (1213 تاج،) 

 

 گردشگری توسعه راهکارهای ارائه و بندی جمع 2-31

 یم ینوع به و دارد ییروستا جوامع بر یمهم اقتصادی آثار که است راهبردی ییروستا گردشگری

 کند کمک ییروستا تیجمع مهاجرت کاهش و ییروستا هایسکونتگاه هیتخل روند شدن کند به تواند

 ای مقوله داریپا ییروستا توسعه خصوص به و ییروستا توسعه در راهبردی عنوان به گردشگری رشد. 

 وجود ارییبس هایدگاهید. است کرده جلب خود به را یالملل نیب و یمحل استگزارانیس توجه که است
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 است ییروستا ینواح توسعه و اءیاح برای اقتصادیی قطع عالج و حل راه ییروستا گردشگری که دارد

 زییربرنامه ندیفرآ عنوان به را گردشگری که دارد وجود تریمحتاطانه هایدگاهید گرید طرف از. 

 فراهم توسعه منافع رساندن حداکثر به و مضرات رساندن لحداق به برای را ییهافرصت که کپارچهی

 شده یمحرکه معرف موتور عنوان به ییروستا گردشگری گر،ید نگرش در. کندیم یمعرف سازدیم

 صنعت توسعه ورشد  تواند دریم ریز راهکارهای و هایاستراتژ ارائه نیبنابرا( 21،1113.)گریفاست

 :باشد ارزنده و سازنده داریپا ییروستا توسعه و توسعه گمشده حلقه عنوان به گردشگری

 - ییروستا مناطق یستیتور هایتیمز گرید و ها فرآورده ها، جاذبه از رییگ بهره و ییشناسا 

 (21،2111)روسنت روبی.حیتفر مناطق ریسا با رقابت جهت

 - و وزشآم و یمردم هایتشکل جادیا منظور به تجربه با و متخصص روهایین از استفاده 

 .ییروستا مناطق مردم به گردشگری جیترو

 - در گذاری هیسرما منظور به یخصوص بخش هایتیحما از برداریبهره و سازی نهیزم 

 ارائه و یمحل های برنامه و یدولت هایاستیس سازیشفاف قیطر از گردشگری صنعت

 .ژهیو یبانک التیتسه

 - یستیتور موجود های جاذبه و منابع از یبردار بهره بر یستیتور هایتیفعال عمده تمرکز 

 اندازها، چشم همانند؛

 ییروستا توسعه و اشتغال جادیا و درآمد کسب منظور به سبز فضای و باغات . (

 (22،2111زانوتی

 - و گردشگران تیرضا جلب منظور به یستیتور خدمات و هاتیفعال امکانات، به یبخش تنوع 

 (20،1121کالرک ). گردشگران تعداد شیافزا

                                                           
20 Greffe 
21 Rosentraub 
22 Zanotti 
23 Clark 
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 - و مزارع مناظر، از مناسب برداری بهره منظور به کشاورزی گردشگری گسترش و توسعه 

 پوشش و مزارع بیتخر از رییجلوگ زین و درآمد کسب. جهت در ییروستا باغات

 ( 24،2111)سانجیی.اهیگ

 - یانسان و یعیطب هایجاذبه یمعرف برای یغاتیتبل هایبرنامه توسعه و یبخش تنوع، 

 ،یفرهنگ ارزب اتیخصوص

 ها،جشنواره در ییبرپا ،یونیزیتلو هایبرنامه قیطر از ییروستا رسوم و آداب و معماری 

 .نارهایسم و هاشگاهینما

 - نیتدو با ییروستا یستیتور ینواح از یدولت تیحما و زییربرنامه ت،یریمد نوع به بازنگری 

 مقررات و نیقوان

 در یستیتور مختلف زاتیتجه و التیتسه ،هارساختیز زیتجه و توسعه جهت در یتیحما 

 .ییروستا ینواح

 - التیتسه و زاتیتجه ها،رساختیز توسعه جهت در مشارکت به مردم قیتشو و سازی نهیزم 

 در یخصوص بخش مشارکت از استفاده نیهمچن و قیطر نیا از درآمد کسب و یستیتور

 (20،2111وگائ). دارد کالن هاییگذار هیسرما به ازین که ییها نهیزم

 - هایستیپ در جمله از گردشگری و یدنید مراکز در یاقامت مناسب هاینگیکمپ جادیا 

 .یارتیز وی باستان و یخیتار مراکز ،یاسک

 - داریپا توسعه یمبان و اصول اساس بر ییروستا گردشگری تیریمد و توسعه زی،یربرنامه. 

 - با یخصوص هایآژانس و دهانها توسط مناسب متیق با گردشگری تورهای اندازیراه 

 .گردشگری و یدست عیصنا و یفرهنگ راثیم سازمان همکاری

 - گردشگری جذب نهیزم در کشورها گرید اتیتجرب از استفاده. 

                                                           
24 Sanjay 
25 Gao 
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 - هایجاذبه توسعه قیطر از ییروستا کارانیب و جوانان برای اشتغال هاینهیزم جادیا 

 .گردشگری

 راستای در حرکت منظور به ییروستا شگریگرد گفت؛ توان یم یکل رییگ جهینت کی در 

 با متناسب هاییاستراتژ ارائه و یطراح ازمندین ،ییروستا داریپا توسعه و توسعه اهداف

 و محوری جامعه توسعه و آموزش ست،یز طیمح تیریمد ،ییروستا اماکن و ای منطقه طیشرا

 .دباش یم نانهیب واقع زییر برنامه زین و یمردم مشارکت از استفاده

 رییگ جهینت 2-21

 هایبخش هیکل با و برگرفته در را یمختلف های تیفعال ،یفرابخش صنعت کی بعنوان سمیتور صنعت

 یاساس عوامل از یکی نیبنابرا. دارد تعامل میرمستقیغ و میمستق بطور یفرهنگ و یاجتماع اقتصادی،

 و یمنف و مثبت تبعات و آثار جانبه همه مطالعه کشور، سمیتور بخش در یدگرگون و تحول جادیا در

 یدهرونق و توسعه جهت یستمیس ندیفرآ قالب در نکهیا یعنی. باشد یم آن توسعه به ایمنطقه نگاه

 .کرد زییربرنامه دیبا آن به

 موجب کردستان استان در ییروستا یمحل جوامع توسعه در ییروستا گردشگری نقش یبررس

 معضل حل و یزندگ تیفیک شیافزا ، یمحل یدست عیناص رونق. منطقه اقتصاد تیوتقو ییخودکفا

 گردشگری مثبت هاینقش درکنار هرچند. است گردشگری رونق هاینقش نیمهمتر از کارییب

 شیدایپ و مسکن و نیزم متیق شیافزا ،یاهیگ پوشش بیتخر همچون یمنف امدهاییپ با ،ییروستا

 امتداد در ای و بوده گردشگری توان دارای هک ییروستا مناطق در نیزم بازی بورس و کاذب هایمتیق

 همانیم جامعه و زبانیم جامعه نیب یاجتماع تضاد ای و. است بوده روبرو باشند، یم گردشگری ریمس

 در و گردد یم یفرهنگ تعامالت به منجر یفرهنگ تضادهای نده،یآ در که هرچند. است تأمل قابل

 . گرددیم یمنهت رفاقت و رفاه به تینها
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 دهد یم نشان کردستان استان ییروستا و شهری ینواح در گردشگری امدهاییپ و اثرات لیتحل

 دنبال به یمطلوب امدهاییپ و داده نشان را خود اثرات هیناح نیا در گردشگری با مرتبط مثبت جوانب

 ان،ییروستا درامد سطح شیافزا در وریلهیپ هایبازارچه نقش به توان یم جمله آن از که. است داشته

 ماقوا ریسا به احترام و گرانید فرهنگ با ییآشنا) یفرهنگ سطح ارتقاء بازده، سود و زود باغداری رونق

 اشتغال جادیا و یجانب یخدمات ،گسترش( هاآن مهمانوازی هیروح تیتقو نطوریهم و دکنندهیبازد

 فرهنگ به شتریب تماماه ،.. و یباف وهیگ مانندی دست عیصنا رونق. شهری/ روستا های مهاجرت ،کاهش

 نیا توسعه در رویشیپ هایتیمحدود مقابل در..  و یمذهب ،یمل ادیاع و مراسمات برگزاری در یسنت

 در بودجه کمبود صنعت، نیا داریپایی درامدزا نقش به یاستان رانیمد توجه عدم به توان یم را صنعت

-راه شبکه نهیزم در چه وی امتاق خدمات نهیزم در چه هارساختیز ضعف صنعت، نیا توسعه بخش

 .یارتباط های
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 معرفی شهرستان کامیاران 1-3

کیلومتری جنوب سنندج و در مرز دو  11شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان و در فاصلة 

ه است ارتفاع این شهر از سطح دریا استان کردستان و کرمانشاه و مابین مراکز این دو استان قرار گرفت

باشد قسمت اعظم کوه بزرگ و با عظمت شاهو متر و دارای مناطق جنگلی و ییالقی زیادی می 1441

متر( و رودخانة خروشان سیروان در این شهرستان واقع شده  3311ترین نقطه استان )به عنوان مرتفع

های ارگیری به راه عبور اصلی و ارتباطی استاناین شهرستان به عنوان مدخل جنوبی استان و قر.است 

هرچند که مدت زیادی از . ای برخوردار است جنوبی به منطقة غرب و شمال غرب از اهمیت ویژه

های موجود در روستای نوشتهها و سنگگذرد اما وجود کتیبهتبدیل شهر کامیاران به شهرستان نمی

هر کامیاران مربوط به آشوریان و وجود مساجد عبداللهی کیلومتری شمال غربی ش 41ور واقع در تنگی

ور و بزوش حاکی از سابقه سکونت در قبل از اسالم و گرویدن مردم شهرستان به در روستای تنگی

ای برخودار شهرستان کامیاران از نقاط تفرجگاهی قابل توجه دین مبین اسالم ، در صدر اسالم است.

ور، و، کوه شیرین سوار، باغ شیخ عمر در پالنگان، درة باشکوه تنگیها رشته کوه شاهاست که اهم آن

ر، نقاط زیبای روستاهای نشور ومنطقة دیدنی شیالت پالنگان، نقاط زیبای حوالی روستای نیر و تنگی

باشد . همچنین به علت وجود رود و دریاچة سد عظیم گاوشان میتا دامنه کوه عواالن رودخانة کاوه

آن به عنوان مهمترین تولید کنندة خامة قالی در  در این شهرستان و اهمیت دامداریمراتع مناسب 

های تولید کننده فرش دستباف جهت تهیه خامة گردد به طوریکه بیشتر استاناستان محسوب می

 نمایند.طبیعی فرش به مراکز تولید و فروش خامة طبیعی در این شهرستان مراجعه می

 

 

 



 
 

65 

 ای گردشگری شهرستان کامیارانهمهمترین جاذبه1-2

 انگیز پالنگانروستای شگفت  1-2-3

غربی شهر کامیاران و در مسیر جادة کامیاران به مریوان قرار گرفته کیلومتری شمال 51این روستا در 

بافت روستا از لحاظ معماری به صورت پلکانی است و  و جادة دسترسی به این روستا آسفالت است.

ر با زیبائی ورودخانة تنگی

خاصی آبادی را به دو 

قسمت تقسیم نموده است. 

متری جنوب  111در فاصلة 

های شرقی روستا چشمه

پرآب شیخ خاتون، شیخ 

الدین قرار عمر، شیخ عالء

با    هاچشمه اند که مجاروت این گرفته

وجود آورده. انداز بسیار بدیعی را به های سر به فلک کشیده، چشمور در کنار کوهرودخانة تنگی

ها مانده است از دیگر همچنین وجود قلعة تاریخی پالنگان که آثار آن هنوز بر فراز این چشمه

سال مرکز حکومت خاندان اردالن بوده است .از  412های این روستا است این قلعه به مدت جاذبه

ور است که بیشتر های دیدنی پالنگان مجتمع شیالت پرورش ماهی در کنار رودخانة تنگیدیگر جاذبه

ها به روش سنتی، در همان محل غذای خود گردشگران با توجه به تازگی و قیمت ارزان و طبخ ماهی

ماه از سال )از ابتدای اردیبهشت تا آخر شهریور ماه( محل  5را میل می نمایند.مردم این روستا حدود 

کنند. ییالقی به نام هوار زندگی می هایسکونت خود را در روستا به جا گذاشته و در ارتفاعات در محل

 نشینان پالنگان از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار زیبا و قابل تأمالست.کوچ موقت روستا

 ن کردستان:روستای پالنگان.منبع سازمان گردشگری استا1-3شکل
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 ورکتیبه و نقش برجستة تنگی 1-2-2

ای مرتفع ور به روی صخرهکیلومتری شمال غرب شهرستان کامیاران در نزدیکی روستای تنگی 45در 

ای تنة مردی در داخل تاقچهای با خط میخی و زبان آشوری باستان همراه با نیمبهای تنگ کتیدر دره

کاری شده است طبق آخرین مطالعات انجام شده این کتیبه متعلق به سارگن دوم در دل صخره کنده

پردازد و های خود میپادشاه آشور است که پس از ستایش خدایان دولت آشور به شرح پیروزی

تنة مرد هم متعلق به نیم احتماالً نقش

باشد عالوه بر شخص سارگن دوم می

اهمیت این کتیبه از لحاظ تاریخی، منطقة 

گردی بسیار استقرار آن از لحاظ طبیعت

مهم است زیرا آبشارهای طبیعی و فراوان 

 ترین نقاط استان است این روستا در کنار روستای پالنگان و زیارتگاه حضرتور از دیدنیدرة تنگی

 افزاید.عکاشه قرار گرفته و بر اهمیت آن می

 زیارتگاه حضرت عکاشه 1-2-1

کیلومتری شمال غرب کامیاران و بر سر راه جادة آسفالته کامیاران به مریوان در نزدیکی  45در فاصله 

الدین روحانی معروف به حضرت عکاشه روستای کاشتر زیارتگاه یکی از اصحاب پیامبر به نام معین

رد که بسیار مورد احترام مردم استان است مردم منطقه معتقدند که حضرت عکاشه از سوریه وجود دا

آمدند در کنار در گذشته افراد بسیاری حتی خارج از کشور به این محل می .به این محل آمده است

این زیارتگاه امکانات رفاهی مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی و سکوهای سیمانی 

 کردستان استان یگردشگر سازمان :منبع:کتیبه تنگی ور.2-3شکل
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ور و ت استراحت زوار احداث شده است. فاصلة نزدیک این زیارتگاه با روستاهای دیدنی تنگیجه

 پالنگان بر اهمیت آن افزوده است.

 زیستگاه شاهو 1-2-4

گردد و هرساله متر بلندترین نقطه استان محسوب می 3311کوهستان رفیع و عظیم شاهو با ارتفاع 

نمایند روستاهای بسیاری در ن به این کوه زیباصعود میتعداد زیادی کوهنورد از داخل و خارج استا

توان به روستای لون سادات، شاهینی و ... اشاره اند که از جملة آن میدامنة این کوه بزرگ قرار گرفته

زیستگاه مناسبی  ،ملیمتری در سال 111نمود با توجه به ارتفاع، گستردگی و میزان بارندگی حدود 

ای گیاهی و زندگی جانوران فراهم شده است. زیستگاه شاهو از لحاظ تنوع گونه برای رشد انواع گیاهان

 کردستان استان یگردشگر سازمان منبعروستای اورامان تخت.:3-3 شکل
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گوش، کل و کمیاب(، سیاه ای ، پلنگ )گونههایی مانند خرس قهوهباشد و گونهو جانوری با ارزش می

 نمایند.و میش در آن زیست می بز، قوچ 

 دریااة سد گاوشان  1-2-5

امیاران به سنندج در نزدیکی روستای گاوشان قرار گرفته و دریاچة جاده ک 45سد گاوشان در کیلومتر

های اطراف محیط بسیارخوبی را برای گردشگران به وجود آورده انداز دره و کوهزیبای این سد و چشم

 است.

 

  رودخانة سیروان  1-2-3

بخشی از رودخانة سیروان به 

ترین رودخانة عنوان طوالنی

جریان استان در این شهرستان 

ین رودخانه دارد حواشی زیبای ا

 کردستان استان یگردشگر سازمان منبع:سد گاوشان.4-3شکل

 کردستان استان یگردشگر سازمان منبع:رودخانه سیروان.5-3 شکل
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  باشد.می محل استراحت گردشگران

 معرفی اجمالی روستای پالنگان 1-1

 پالنگان روستای جغرافیائی موقعیت 1-1-3

 درجه 46 در جغرافیائی موقعیت نظر از و است شده واقع شهرکامیاران غربی درشمال پالنگان روستای

 وقلعه شاهو هایکوه جغرافیائی،درمیان عرض دقیقه 4 و جهدر 35 و طول جغرافیائی دقیقه 36و

 .است قرارگرفته"دژن"

 در روستا این باشد،می کامیاران شهرستان مرکزی بخش از ژاورود دهستان توابع از پالنگان روستای

 از قبل روستا این.دارد قرار اصلی جاده از کیلومتری 1 فاصله در و کیلومتری شهرکامیاران 41 فاصله

 .بوده است غربی ژاورود دهستان و مریوان شهرستان جزو 1365 الس

 سطحی هایآب ودفع توپوگرافی،شیب وضعیت1-1-2

 وهردو بوده برعکس جنوب به ازشمال شیب شمالی ودرقسمت شده، تشکیل ازدوقسمت روستا این

 سیروان رودخانه به دوطرف شیب پائین های قسمت .باشند می درجه 41 الی35 ودرحدود بسیارتند

 ای رودخانه تنها مذکور رودخانه.اند گرفته قرار طبیعی شیب بدنه برروی هاوساختمان شود می منتهی

 این.کند می ایفا را محوری نقشی روستا وسط از عبور با و داشته جریان روستا درمحدوده که ست

 دارای متوسط طور هب و باشد می غرب به شرق از آن ومسیر بوده اصلی های رودخانه نوع از رودخانه

 فصلی آمدن باال زیاد واحتمال سیروان رودخانه حضور به توجه با .باشد می ثانیه بر مترمکعب 3 دبی

-وآب نبوده فاضالب شبکهءدفع دارای روستا این  .است ومنطقی موجه منطقه در سیل بروز همواره آن

 .شوند می جاری سیروان دخانهرو هاوگذرگاه عابر  سطح طریق از هاساختمان وفاضالب سطحی های
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 روستا اقلیمی وضعیت 1-1-1

 به متمایل معتدل مناطق جزو توان می را پالنگان روستای اقلیمی مرسوم های بندی تقسیم به توجه با

 دربهار روستا. باشد می سانتیگراد درجه 42 تا 55 بین سال درطول روستا این دمای هوای.دانست گرم

 وهجوم تابستان گرم بسیار هوای .باشد معتدل می هوائی دارای سرد فصول رد و گرم بسیار وتابستان

 جنوبی مناطق سمت به سال گرم هایماه در روستا اهالی که شود می باعث فصلی حشرات موذی

 511 درحدود روستا سالیانه بارش میانگین .سرببرند به آنجا در گرم را هایماه و کرده کوچ روستا

 می غربی جنوب شرقی و جنوب،جنوب جهات در عمومأ نیز آن غالب بادهای و باشد می متر میلی

 .باشد

 تاریخی های ومحوطه مناسب های انداز طبیعی،اشم های پتانسیل 1-1-4

 با شخص دلیل بوده همین بصری هایویژگی در زیادی بسیار وحدت دارای روستا اصلی منظرهای

 ارگانیک و طبیعی حرکات روستا حالت ترین شاخص .یابدمی بیشتری آرامش احساس منظر دیدن

 زنده همیشه ای رودخانه فلک کشیده، سربه ارتفاعاتی حضور آن بر عالوه.باشدمی ها شیب برروی بناها

 اطراف فضاها در و سطوح فراخی و مقابل شیب دو مابین محدوده در که لمس قابل و امن فضائی و

 به آنها شدن محدود و محیط در موجود هایرنگ ،کم تاًنسب تنوع .باشد می تأمل روستا قابل محدوده

 بخواهد اگرموضوعی حالتی درچنین.مشهوداست بسیار خفه، آبی و ،کرم، خاکی،سبز اکر هایرنگ

 که است ذکر به الزم .باشد درتضاد موجود های رنگ ومایه حاالت با باید نماید رامطرح خود حضور

 دژ و است بوده مطرح قلعه حکومتی یک عنوان به قمری هجری 1146 درسال پلنگان روستای

 .باشدمی آن تاریخی باارزش موارد از روستا شرق در واقع حکومتی
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 فرهنگی-اجتماعی مطالعات 1-4

 شناختی وجمعیت انسانی هایویژگی 1-4-3

 است،این بوده خانوار 241 قالب در و نفر 1111 برابر 1345 سال سرشماری در روستا این جمعیت

نفر و در قالب  111، 111 ،161 ،136 ،1611به ترتیب   11، 11، 65، 55 هایسال درسرشماری قامار

 11،15 ،11 ،65 ،55 ،45 های خانوار بوده است. رشد جمعیت در سال 141 ،151 ،141 ،113 ،321

-ن میباشد که نوسان نرخ رشد را نشامی æ 5,56 ،- 1,61،- 3,1 ،- 5,21 ،3,15به ترتیب برابر با  

 می خانوار 114 ودرقالب نفر 131 برابر 13 سال سرشماری درآخرین پالنگان روستای جمعیت .دهد

 .باشد می  "3 "درحدود دوره دراین جمعیت رشد نرخ.باشد

 فرهنگی هایویژگی 1-4-2

 دین پیروکنند. می صحبت باشد،می کردی زبان های شاخه از یکی که اورامی لهجه به روستا اهالی

 باشدکه می رودخانه طرف دردو مسجد دو دارای روستا به مساجد.باشندمذهب می شافعی و ماسال

 .باشدمی مطرح روستا جامع مسجد از عنوان ویکی بوده وپرهیزکار متدین جمعیت از مملو همواره

 و بوده قومی مظهر ترین مشخص و ومهمترین فرهنگی سمبل بارزترین منطقه هر مردمان پوشش

 پیشترکلیه منطقه روستاهای سایر مردمان مانند پالنگان روستای اهالی.می باشد االنتقال سریع بسیار

 هایولباس ها پارچه حاضر درحال اما اند، بوده خودکفا امر کامالً این در و تولید را خود والبسه پوشاک

 از استفاده هنحو همواره اما.گیردمی قرار مردم استفاده مورد ماشینی وتولیدهای شهرها از حاضری

 و های سنتی بافت دست همان روستا مردم هایلباس اجزاء از برخی داشته خاص ای شیوه ها پارچه

 شتی ،ره چک ر،لهکالوزه :زنان های پوش سر به توان می آنها نظیر از که ، باشد می خودشان بومی

 مردان های پوش تن...و ،جامانه شتی تقیله ،کالوکلیته،ره :نظیر مردان های وسرپوش کیش ، وری ،هه

 نظیر هایی کفش، کواوپانتول ورانک، چوخه ، لپوس نجی،که ره فه ، ز ره مه شکل نواری پارچه  :نظیر
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 و ترینناب را روستا این اهالی پوشش و گویش توانمی  مجموع در .کرد اشاره .......و کالش ، گیوه

 فرهنگی مقوالت سایر با مقایسه در فرهنگی مردمانش ارزشمند و اصیل نخورده ترین آثار دست

 فصل ،تغییر جنگ شروع برای دارد،درگذشته خاصی جایگاه زبان کرد مردمان درفرهنگ رقص .دانست

 می که است داشته وجود مختلفی جمعی دسته و موزون حرکات و ها رقص.....عزاها و ها ،شادی ها

 ریان ،گه پی چه:کرد باشداشاره می رسومم و معمول عروسی ها در اکنون هم که ازآنها برخی به توان

  ........... پاشایی، تاح جار،فه ،سی

 وسیاسی تاریخیهایویژگی 1-4-1

 اهمیت هم اسالم ظهور از بعد و شده یاد آباد و قدیمی شهر یک عنوان به پالنگان منطقه از تاریخ در

 ،دره پالنگان منطقه و اورامان و انمریو نواحی تمام در قدیم ایام در.است کرده حفظ تا مدتها را خود

 نظر از که داشته راهی تنگه این که دهد می نشان احوال اوضاع و و بوده معروف دروازه نام به تنگیور

 از و مهم بسیار الجیشی سوق

 شاهو عظیم کوه شمالی دامنه

 اورامان کوهستانی به سرزمین

 آنجا از و شد می وارد مریوان و

 راه ینالنهر بین زمین سر به

 آثار که طوری به کرده می پیدا

 شاه کوه برفراز که واستحکاماتی قلعه

 خورد، می چشم به وکوه اورامان منطقه

 راه ساخته از حفاظت برای استحکامات این شودکه می معلوم و نماید می راهی چنین وجود از حکایت

 کوه سینه بر زینانه نام به وهیک میان در تنگیور نام به روستائی در و پالنگان منطقه در .است شده

 آن اصلی ماهیت و مفهوم همواره و نگرفته انجام کاری آن برروی متون هنوز که دارد وجود ای کتیبه

 کردستان استان یگردشگر سازمان منبع.:رقص کردی6-3 شکل
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 به بار چند ماد سرزمین سرکوبی منظور آشور به پادشاه تاریخی اسناد بنابه.است مانده باقی ناشناخته

 خود فتح خاطر پیش رفته،به همدان تا که تا دخو های لشکرکشی از یکی در و کشیده لشکر ایران

 پالنگان منطقه کتیبه که اند عقیده این بر برخی.گذارد می یادگار به کردستان هایکوه در ایکتیبه

 به و منطقه این زیاد بسیار وپیشینه سابقه از حکایت همه فوق موارد .باشد می آشوری ها کتیبه همان

 نکته این به توان می منطقه این اخیر قرون موارد تاریخی مترینمه از.دارد پالنگان روستای خصوص

 یک عنوان به پالنگان قمری روستای هجری 1416 سال ودر پیش قرن چهار حدود در که کرد اشاره

 بعد هایسال در.خورد می چشم به روستا درشرق قلعه این وبقایای آثار و بوده مطرح حکومتی قلعه

 در.است بوده سیاسی ایوریشه عمیق بسیار خوش تحوالت دست شینکردن مناطق ایران ازانقالب

 مردم هواداری به مربوط مسائل بارزترین آباد سرو و مریوان،کامیاران توابع روستاهای و منطقه اورامان

 طی حزب این.است بوده آنان با همکاری و"رزگاری "وحزب "عثمان درود شیخ "از منطقه این

 و جدی ضربات متحمل دموکرات و کومله احزاب نیروهای همچنین و حکومت با تقابل و درگیری

 علیه عراقی نیروهای تحمیلی جنگ شروع با .شدند منحل و شده سالح خلع تدریج به شده و اساسی

 امکانات و راه نبود به علت جنگ این اوایل در .قرارگرفت زیادی تاثیرات تحت نیز منطقه این ایران

 از پس.گرفتمی انجام منطقه این روستاهای اهالی باهمکاری جنگی آالتابزار وانتقال حمل تمامی

 عادی زندگی به اهالی مجدداً مناطق این از سپاه و ارتش نیروهای وخروج آرامش ایجاد و جنگ پایان

 خود برگشتند.

 اقتصادی مطالعات 1-5

 کشاورزی دربخش ودرآمد تولید 1-5-3

 قرار روستا اطراف در که است هاییزمین به باشد می محدود روستا این وباغداری(در )زراعت کشاورزی

 آمار براساس .اندشده تپه و کوه شیب تسطیح و"تاالن "بندی تراس برخی باتکنیک و گرفته

 به باشدکه می موجود روستا این اطراف در جو و گندم کشت جهت زمین هکتار 111 منتشرشده
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 بر عالوه روستا این کشاورزی محصوالت مهمترین .گیرند می قرار استفاده مورد دیم وآیش صورت

 کمی علت به درگذشته .باشدمی توت و ،گردو،انگور جات ،پیاز،صیفی زمینی ،ذرت،سیب وجو گندم

 افزایش جمعیت با ولی بوده اهالی مصرف ،جوابگوی میوه درختان و زراعی زمین مقدار روستا، جمعیت

 شود می آن صرف که کاری نیروی نسبت به باغداری و وراث،کشاورزی بین باغ و زمین وتقسیم

 آن ،کشت آن محصول قیمت افزایش علت به اخیر هایسال در که گردو درخت به جز و نبوده اقتصادی

 زمین بر مالکیت احساس و داشته فرهنگی و سنتی جنبه محصوالت تنها دیگر است،کشت گرفته رونق

 کردن برآورده و نان پخت جهت آرد مقدار متنابهی النهسا حاضر حال در که طوری دهد،به می نشان را

 .شود می منطقه این روستاهای وارد اهالی نیاز

 دامداری بخش در روستا شاغل جمعیت اغلب و کندمی بازی را غالب نقش دامداری روستا این در

 بخش این رد روستا اهالی از زیادی تعداد فعالیت و ماهی پرورش بخش در اخیر هایسال در وخصوصاً

 طوریکه به.است داده روستا این به زیادی وپویایی رونق درآمدزایی دید از وچه اشتغال دید از چه

 این به پرورش محل از جهت خرید را زیادی افراد و شده پخش استان کل در استخرها این محصوالت

 تن 541 پالنگان یسرداب ماهیان پرورش و تکثیر مجتمع اسمی تولید ظرفیت ساالنه.کشاند می روستا

 در موجود هایدام تعداد.باشدمی کمان رنگین آالی قزل بچه ماهی قطعه میلیون 3 و گوشتی ماهی

  :باشد ذیل می تیب تر به اخیر هایسال در روستا

 کردستان استان یگردشگر سازمان منبعتعداد دام های موجود در سال اخیر.:1-3جدول

 گاو کار االغاسب و گوسفند وبز گاو وگوساله سال

1345 411 2511 115 211 

1365 211 1511 11 ................ 

1311 251 1111 115 .................. 

1313 111 4111 315 ................ 
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 یع صنا بخش در درآمد و تولید 1-5-2

 دستی صنایع روستا این مصنوعات بارزترین

 ینبیشتر .باشد می اهالی وکاربردی متنوع

 زنان از لباس ،بخشی مردان لباس قسمت

 ،کاله،ابزار دستکش جوراب، ، ،کفش

 زیر ،انواع ،سبدها موسیقی ،آالت کشاورزی

 ،جاجیم،جانماز،موج ،نمد،( )گلیم انداز

 تولید اضافه و شده تهیه روستا در .......

 منطقه این مثال عنوان به.رسد می فروش به اطراف شهرهای در واغلب روستا از خارج بازارهای به آنها

 های وکفش س ره زیامه ره مه های پارچه از شده دوخته مردانه های لباس تولید اصلی مرکز همواره

 .باشندمی منطقه این روستاهای کردنشین مناطق کل )کالش( در باف دست

 فضائی-کالبدی مطالعات 1-3

  مسکن 1-3-3

 پالنگان روستای در .است ای توده و مجتمع لشک به شده بررسی نقاط در روستایی مسکن کلی بافت

 معموالً و است شکل پلکانی و مجتمع شکل به ها روستا کوهستانی موقعیت قرار گرفتن در علت به

دلیل  به اورامان منطقه روستاهای در .شود می دیگری محسوب خانه حیاط خانه هر بام پشت

 و انبار و کنند. طویلهمی بنا گوسفندان آغل روی را اصلی مسکن معموالً منطقه بودن کوهستانی

 دیوار .دهدمی تشکیل را پایه دو روی زمینی نیمه حالتی که شوند می جمع مجموعه یک در کاهدان

 استفاده بدون دیوارها این .است چین خشکه شوندمی ساخته کوهستانی منطقه این در که هایی خانه

 کردستان استان یگردشگر سازمان منبع:کالش بافی جزء صنایع دستی روستاییان.1-3 شکل



06 

 

 برای نیاز مورد سنگ .شودمی ساخته اند کرده تهیه نظورم این به که هاییسنگ دادن با قرار و مالت از

دیوارهای  شده بررسی نقاط دیگر در و شودمی تأمین روستا اطراف هایکوه از اغلب ها خانه ساخت

   .اند شده چیده هم روی بر گل مالت وسیله به سنگی

 آن از استفاده موارد فضاهاو 1-3-2

 زیادی رونق بز و بخصوص گوسفند دام نگهداری منطقه ودنب کوهستانی علت به شده بررسی نقاط در

 و دام نگهداری محل عنوان به گویند cerXanچپرخان  آن به که خانه زیرین از طبقات معموالً داشته

ور  گه دیوار برروی.  گویند gewirور   گه  را دام نگهداری محل منطقه این در  .شودمی استفاده انبار

 و نور کننده تأمین ها سوراخ این گویند weleویله  آن به که شودمی تعبیه شکل مربع هایی سوراخ

 در اغلب غذا و نان و پخت خانه اعضای زندگی محل  شده بررسی نقاط در .است ور گه داخل هوای

 اتاقی منطقه این در  .گویندمی  serXanسر خان  طبقه آن به محلی اصطالح در که باال طبقه

 نقاط در که است ذکر به الزم. گویند DiwaXan دیواخان آن به که شده ساخته مهمان مخصوص

 برای و تنوری ساخته مکان آن در که شده مسقف حیاط داخل در یا و خانه کنار در مکانی شده بررسی

 .گویندمی sertenurنوور  رته سه آن به و کنندمی استفاده آن از تابستان فصل طول در نان پخت

  yaneیانه  اتاق این به و است خانواده استراحت مکان در که است خانه اهل وصمخص اتاق  malمال

زمستان  فصل طول در نان پخت بر عالوه که شده ساخته تنوری اقات این وسط در گویند. همچنینمی

 و کرده گرم را خود کرسی زیر در زمستان طول در خانه اهل و داده قرار آن روی بر کرسی یک

 :پالن مسکونی روستا1-3 شکل
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 و شده ساخته گویند rifeleله  رفه آن به که هاییطاقچه نیز اتاق این دیوار روی بر نند.کمی استراحت

 آن وسایلی از یا و غذایی مواد نگهداری برای که شده آویزان سقف چوبی تیر از هاییقالب همچنین

 نوو  که آن به که شده ساخته آرد نگهداری برای مکانی اتاق این از ای گوشه در .کنندمی استفاده

kenu ساخته سازان حلبی توسط و حلبی جنس از که هایی کنوله از استفاده حاضر حال در. گویند 

 گذشته در شده بررسی نقاط های خانه در شده ساخته درهای و ها پنجره  .است گردیده رایج شود می

 از هایی پنجره و در از استفاده حاضر حال در و سبز است یا و آبی رنگ به اغلب و بوده چوب از بیشتر

  . است یافته رواج آهن جنس

 ی پالنگانروستا یکالبدویژگی های  1-7

 بافت 1-7-3

بافت روستایی حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی در جهت مقابله با سرمای شدید شکل گرفته است . 

 ویژگی های بافت روستایی در این اقلیم عبارتند از :

 . بافت متراکم و فشرده1

 کوچک و محصور. فضاهای 2

. بهره گیری از جهات آفتاب و 3

زمین ) به عنوان عوامل تعیین 

کننده ی جهت استقرار و گسترش 

 شهر و روستا و سیمای آنها (

. معابر باریک به موازات خط تراز 4

 معابر باریک روستا پالنگان.منبع:نگارنده1-3شکل
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اتالف  به منظور جلوگیری از این منطقهبا توجه به شرایط اقلیمی منطقه سرد و کوهستانی در  زمین

ها به صورت متراکم و فشرده و متصل و در کنار هم ساخته می شوند تا کوران هوا ، بنا حرارتی و

  سطح تماس فضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج کاهش یابد . همچنین بنا ها طوری کنار هم

تا حد امکان کوچک شوند تا نفوذ جریان باد سرد  قرار می گیرند که یکدیگر را محصور نمایند و فضاها

کم گردد و تابش حرارت از سطح خارجی دیوارهای گرم ابنیه به فضاهای  روستاه داخل فضاهای ب

روستا نکته قابل مشاهده دیگر در این نوع  کوچک و محصور شهری ، هوای سرد آنها را تعدیل نماید .

و سرما ، طراحی معابر کم عرض و باریک برای استفاده بهتر از حرارت و جلوگیری از تبادل گرما  ها

است . معموال در این نوع اقلیم ، مجتمع های زیستی در وسط دامنه بلندی ها و رو به جنوب و در 

داخل زمین یا روی آن به منظور باال بردن ظرفیت حرارتی دیواره های بدنه شمالی و افزایش حجم 

 .داخلی نسبت به سطح بیرونی ، استقرار می یابند 

و نابودی روستا وجود خواهد  ا در پائین دره اوال خطر سیل خیزی در واقع در صورت استقرار روست

ها باعث افزایش شدت سرما به هنگام شب خواهد شد . انیا نفوذ هوای سرد سنگین به درهداشت . ث

ها باید باشد در حالیکه روستاها و شهراره در سایه قرار گرفته و سرد میثالثا جبهه شمالی کوه همو

ده از تابش خورشید ، رو به دره و در آفتاب بنا گردند . رابعا به علت فزونی جهت حداکثر استفا

ناهمواری های زمین و شدت باد در باالی کوه و دسترسی به منابع آبی و رود خانه ها که در قسمت 

 .)قبادیان،پائین ارتفاعات جاری هستند ، استقرار بافت روستایی و شهری بر باالی کوه صحیح نمی باشد

1315،111) 

 نوع مصالح 1-7-2

مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر حوزه های اقلیمی از 

مصالح موجود در آن اقلیم است. این مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا 

ابنیه از سنگ ) یا چوب ، مالت کاهگل ، گرمای بنا را در فضای داخلی آن حفظ نماید .لذا بدنه این 
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مقاوم و   باشد . از سنگ و مصالحبام از تیر های چوبی و کاهگل می خشت و آجر ( و پوشش سقف و

جهت کنند و در برخی نقاط ، کرسی چینی با مصالح سنگین گین برای پی سازی بنا استفاده میسن

-به طور کلی ، بر روی زمین بنا میین مناطق ، رود ، هر چند ابنیه اگیری از رطوبت به کار میجلو

موزون و هماهنگ به کل بافت روستاها داده   های سنگی ، سیماییشوند . در این منطقه ساختمان

است . سنگ که به وفور در این منطقه کوهستانی وجود دارد و به صورت الشه و یا قواره در دیوارهای 

ین منطقه اقلیمی سرد و نسبتا پر باران ، بام ساختمان ها رود . در اساختمان ها به کار میقطور 

 مسطح و با تیر چوبی و کاهگلی پوشیده شده است . 
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 اهارمفصل 
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-مربوط به سایت می هایها و پتانسیلمحدودیت در این فصل به موقعیت مکانی ومقدمه:  4-3

 پردازیم 

 

 در شهرستان کامیاران موقعیت مکانی سایت4-2

 :نقشه تقسیمات جغرافیایی ایران و استان کردستان1-4 شکل

 ستا در منطقه:نقشه قرارگیری رو3-4 شکل

 

 :انتخاب و معرفی سایت2 شکل

 :نقشه مکان یابی روستا نسبت به شهرستان2-4شکل
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 اگونگی انتخاب سایت  4-1

های جدید آن در حال رشد هستند و  د و بافتباشروستای پالنگان که روز به روز در حال گسترش می

 مناسب برای طراحی این چنین مجموعهتنها محل  ،با کمبود زمین مناسب برای طراحی مواجه بوده 

محله لیژه بود که هم در دامنه جنوبی کوه قرار داشت که از لحاظ دریافت نور جنوب در ای  باالی 

موقعیت بسیار خوبی قرار داشت و هم مسئله اشرافیت و دید و منظر به خوبی در آن قابل اجرا بود  اما 

 رد. توان ازآن به عنوان سایت استفاده کمتاسفانه این قسمت نیز بخاطر وجود گورستان روستا نمی

 

ت اطراف روستا شدیم که در دامنه بور به برگزیدن قسمتی دیگر از سایدر این پروژه ما مج بنابراین

غربی کوه قرار داشت و عالوه بر این که نورغرب یکی از مشکالت طراحی بود از نور جنوب نیز محروم 

ی به مسیر سواره بود. و نزدیک داشتن دید کامل به بافت روستا ،بود. تنها مزیت این بخش از روستا

و منظر رود خانه را به داشتن دید به بافت روستا  بنابراین در طراحی مجموعه تفریحی و اقامتی اولویت

 :انتخاب و معرفی سایت4-4شکل
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فند های طراحی قرار آن دریافت نور جنوب  و عدم دریافت نور مزاحم غرب با تر قرار داده و بعد از

 داده شده است.

 شیب و توپوگرافی سایت 4-4

 

بستر مجموعه در دامنه غربی کوه مشرف به روستا واقع شده که خود پتانسیلی برای خلق سایت و  

درصد  31شیب سایت در حدود  .شودفضاهایی که دارای دید و منظر به روستا باشند محسوب می

ای شود به مسیر سوارهی کوه منتهی میکند و در باالهایی این مقدار تغییر میباشد که در قسمتمی

استفاده مناسب از شیب سایت برای داشتن خط آسمان زیبا و پرهیز از  شوند.ارد روستا میکه و

ه وجود آید و که هماهنگی کامل با بستر باساس توپوگرافی زمین صورت گرفته یکنواختی و طراحی بر

 کنیدهمان طور که در عکس گرفته شده از گوگل ارث مشاهده می ختم شود.به یک طراحی بهینه 

 ترین نقطهع باالترین نقطه و پاییناختالف ارتفاباشد. محدوده طراحی حدودا یک هکتار می تمساح

  باشد.متر می 115متر و عرض سایت که در شیب واقع شده حدودا  32دوده طراحی تقریبا مح

 

 

 :شیب و توپوگرافی سایت5-4 شکل
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 دید و منظر 4-5

تا اندازه ای که و منظر مناسب یکی از اولویت های بسیار مهم در این طراحی بوده است  داشتن دید

کنید از همان طور که درشکل مشاهده می .جنوب در اولویت های بعدی قرار گرفته است دریافت نور

وده ای نسبت به اطراف وجود دارد و در طراحی مجموعه نیز سعی بر این بمحل سایت دید فوق العاده

 پتانسیل بیفزاید.که بر این  های ارتفاعی متفاوت خلق گرددهای متفاوت در کداست که دید

 

 

 

 

 

 

 :دید از سایت به اطراف6-4 شکل
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 دسترسی ها 4-3

گذرد و وارد بافت دسترسی سواره به روستا از شرق صورت گرفته که از کنار سایت طراحی نیز می

گردد که در شکل به رنگ نارنجی نشان داده شده است.دسترسی پیاده نیز از طرف جدید روستا می

شود و همجوار با رودخانه تنگی ور به روع میمجتمع های شیالت که در شمال روستا قرار دارد ش

 رسد که در شکل با رنگ آبی نشان داده شده است.  بافت قدیم روستا می

 

 

 

 

 

 :دسترسی های سایت1-4 شکل
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 نورگیری  4-7

کنید که محدوده مالحظه می  در شکل زیر مسیر حرکت و چرخش آفتاب را نسبت به سایت

 طراحی در دامنه غربی کوه و مشرف به اطراف واقع شده است.

 

 

 

 

 

 

 بت به سایت:مسیر حرکت آفتاب نس1-4 شکل
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 باد 4-1

شرق و شمال شرق سایت  وبادهای مطلوب از سمت جنوب بادهای نامطلوب از سمت مسیر وزیدن 

جهت گیری مناسب برای استفاده از باد مطلوب  و بکارگیری و  باشد که باید با راهکارهای طراحیمی

 باد شکن های طبیعی و غیر طبیعی  از باد های نامطلوب در سایت کاست.

 

 :مسیر حرکت بادها نسبت به سایت1-4 شکل
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 پنجم فصل

 

 

 

 

 شکل گیری طرح روند مبانی نظری و ×
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 نقش معماری در گردشگری 5-3

 معماری به عنوان یک الزمه 5-3-3

توان دو نقش اساسی برای معماری در شود، میهنگامی که از معماری از دیدگاه گردشگری بررسی می

معماری به عنوان یک  -2ی به عنوان یک الزمه در صنعت گردشگری معمار -1گردشگری قائل بود: 

 جاذبه گردشگری. پیش نیاز توسعه گردشگری ، تاسیسات . زیر ساخت های گردشگری است.

توسعه گردشگری نیاز به زیر ساخت دارد و عمدتا در قالب تاسیسات اقامت ،خدمات ، حمل و نقل  و 

ل متداول زندگی فرد، بر طبق و اقامت در مکانی غیر مح مسافرت د.شوامکانات عمومی تعریف می

ل حمل ونقل و تاسیسات اقامتی از می آید. بنابراین فراهم کردن وسایتعریف اساس گردشگری بشمار 

 (1311)ویلیامز،اجزای اصلی برنامه های توسعه گردشگری هستند.

د.گردشگری به وسیله جاذبه های شواز این عوامل به عنوان عوامل ثانویه در صنعت گردشگری یاد می

های گردشگری اند که باید پاسخگوی شوند و پس از آن زیر ساختگردشگری به یک منطقه جذب می

نیاز مسافران باشند.بعد از نیاز سنجی ،جایابی، تعریف کارکرد و بسیاری از موارد دیگر که در حوزه ی 

این تاسیسات مطرح است.در این جاست  نایو ساخت ب علم جغرافیا و گردشگری است، مبحث طراحی

ها به کمک صنعت گردشگری آمده و در ساخت  و کاربرد هر چه بهتر معماری مانند سایر بخشکه 

 کند.این بناها نقش بازی می
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 :زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری1-5 جدول

 اقامت خدمات حمل ونقل

 هتل مجتمع های تفریحی فرودگاه ها

 پذیرمهمان دفاتر مسافرتی های مسافرتیپایانه 

 ایستگاه های راه آهن
 مجتمع های رفاهی بین راهی

 متل

 کمپینگ ویال بنادر

 

امروزه در بسیاری از نقاط دنیا طراحی مانند هتل ها، فرودگاه ها ، رستوران ها و ... از مهمترین فعالیت 

کنند تا عالوه بر طراحی اصولی سعی میشود و معماران های مشترک معماری و گردشگری حساب می

های بنا، به طوری که آن را منحصر به فرد نماید، بیفزاید.در گردشگری این عصر در جذابیت زیبا بر

بعضی مواقع تاسیسات گردشگری عالوه بر نقش رفع نیازهای مردم نقش جاذبه ای هم پیدا کرده اند. 

اسیساتی ، رعایت فرم در کارکرد بنا است. چرا که در از مهمترین موارد قابل ذکر در طراحی چنین ت

چنین بناهایی کارکرد موثرتر است اما نباید از فرم آن غافل شد.یکی از مهمترین فضاهای گردشگری 

 هتل است که باید نکات اساسی در طراحی آن به کار گرفته شود.

عیین شد، یک مطالعه بعد از آن قطعه زمینی در محل معینی برای اجرای پروژه ساخت هتل ت

از سوی مالک یا مالکین توسط گروه دارد تا در راستای اهداف پروژه  مقدماتی امکان سنجی الزم

شود. دربخش نخست این برنامه، مشخصات زیر متخصص وبا همکاری یک مشاور هتلداری انجام می

اتاق ها و سویت ها، تعداد ونوع باید تعیین شود، متراژ زیر بنا ، سطح زیر بنا ،تعداد طبقات ،تعدا و نوع 

فضاهای غذا ونوشابه ،تعیین درجه هتل ، سالن ها وفضای مراسم وجشن ها و فضاهای خدماتی ، 

اداری ،لباسشویی ، انبار ها وتاسیسات، فضاهای سبز و محوطه های عمومی ، فضاهای ورزش و 

خصات کلی بر حسب درجه تفریحی ، سپس با توجه به قوانین وضوابط کشوری ،لیست فضاها با مش
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شود. آرشیتکت یک نقشه شماتیکی با فضاهای دلخواه و نوع کاربری هتل به آرشیتکت داده می

شود و باید دهد. بدون تردید طراحی در یک نوبت انجام نمیمناسب تهیه و در اختیار کارفرما قرار می

ص هتلداری ویا شرکت های آرشیتکت با همکاری  مهندسین عمران ، تاسیسات ، دکوراتور و متخص

گرداننده هتل همکاری و هماهنگی نموده تا بتوانند طراحی نهایی را ارائه نمایند. در طراحی ایجاد یک 

این  .(1311)شیوا، تواند تاثیر بسزایی در خاص شدن یک هتل داشته باشدمفهوم منحصر به فرد می

یا توانایی اقامت را  که حتی قصد  وشود که مسافران و گردشگران زیادی را خاص بودن باعث می

به ویژه طراحی یک   درآن ندارند، به عنوان یه جاذبه به خود جذب کند. عوامل بیشماری در معماری و

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هتل تاثیر گذارند و از تاثیر گذارترین این عوامل ، می

 وسعه آینده و استراتژی.های شرکت: سبک محصول، نام تجاری و چشم انداز تسیاست -1

 مفهوم: اهداف و جهت گیری بازار -2

 دودیت های آنمکان : نوع مکان ، محیط و مح -3

 کارکرد: نوع استفاده از فضا ، گنجایش و نیازهای عملیاتی -4

 زیبایی شناسی: سبک، شخصیت و ویژگی های طراحی -5

 بودجه: شاخص های سرمایه گذاری ، باز پرداخت، تامین مالی ومنابع. -6

 کات: دوره های زمانی ، مراحل و پیمانکاران.تدار -1

البته الزم به ذکر است که موارد ذکر شده مربوط به طراحی کلی یک هتل است، در حالی که یک 

های بسیار متعددی مانند البی ، اتاق ها، فرانت آفیس ، بخش خانه داری و غیره هتل از قسمت

های یاد شده تاثیر ری هریک از قسمتتشکیل شده است. در طراحی یک هتل ، توجه به معما

زی ، چیدمان و دیگر یبسزایی در موفقیت یک هتل داشته و توجه به مماری داخلی ، رنگ آم

عناصر مربوط به معماری داخلی اگر اهمیتی بیشتر از خود بنا نداشته باشد مسلما کمتر از آن هم 

 نیست.
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زی تسهیالت جهانگردی باید قبل از هر اما مطلب ضروری آن که  متصدیان و مسوالن برنامه ری

چیز با همه مقرارت و ضوابط همراهی کنند. عالوه بر این مقررات و ضوابط چند رهنمود مفید 

 باشد:رح زیر میبه ش (2-5)ین ویژگی ها در جدول شماره وجود دارد.ا دیگر نیز

 :اصول پیشنهادی هماهنگ سازی معماری با گردشگری2-5 جدول

 توضیحات ردیف

 

1 

ل احترام و ارج بگذارند، ساختمان ها باید با محیط اطراف خود سنخیت به روح  مح

 داشته باشند. باید با محیط و فرهنگ محل همنوا باشد.

 

2 

ساختمان های قدیمی را نوسازی کنند ، اما به کاربری قدیمی و اولیه آنها ارج 

ام جحال یکارچگی و انس نهند، در صورت لزوم باید تعدیل  و سازگار شوند و در هر

 را حفظ کنند.

استای مفهوم کلی رفقط وقتی اجازه ساختن ساختمان های بلند را بدهند که در  3

 اشد و با استاندارد های تراکم محل مطابقت داشته باشند.بتوسعه 

 فضای سبز، بوم و آشیانه حیوانات را دست نخورده و سالم بگذارند. 4

 فظ کنند.ختان را حهر کجا که ممکن است در 5

 مناظر و دید را با ساختمان سازی محدود نکنند. 6

 

ای مشاهده کرد. آلودگی بصری ، اغلب ان مناظر را از هر ایوان و پنجرهباید بتوان تا حد امک

) داس ویل ، روندبعضی چیز ها در تمام دنیا زشت منظر به شمار می مفهومی بحث برانگیز است.

ح شد ، اصولی از همخوانی معماری و محیط به ویژه در خصوص تاسیسات اصولی که مطر (1311

 گردشگری است.
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 معماری به عنوان یک جاذبه5-3-2

شود ، بسیاری از آنها در های مختلف به دید گردشگری نگریسته میهنگامی که به آثار و پدیده

شور یا ای جذاب یک کشوند. به عبارتی دیگر ویژگی هزمره جاذبه های گردشگری دسته بندی می

اید جستجو کند. به طور معمول جاذبه هایی بردی را فراهم مییک منطقه اساس توسعه جهانگ

های منحصر به فرد و متمایز فرهنگی و طبیعی یک ناحیه را منعکس شوند که میراث و ویژگی

ور که آمد ط همان (1311ضرغام ،  ها به درستی توسعه یابند.)برای  تقویت این ویژگی کنند و

های گردشگری را می توان در وان و  متعددی است. انواع  جاذبههای فراگردشگری دارای جاذبه

 سه گروه دسته بندی کرد:

 های طبیعی محیط زیست اند.به های مبتنی بر ویژگیجاذبه های طبیعی: جاذ -1

 های انسانی اند.تنی بر فعالیتنگی: مبجاذبه فره -2

 یی که به طور مصنوعی خلق شده اند.های  ویژه: جاذبه هاجاذبه -3

توان به آب و هوا ، چشم اندازهای طبیعی ، نواحی ساحلی و های طبیعی میاز مهمترین جاذبه

ها، اشکال نند کوهدریایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری ، خصیصه های ویژه زیست محیطی ) ما

) داس ویل شده اشاره کردها و مناطق حفاظت ها، چشمه آب گرم( و پارکزمین شناختی غار

کند: جاذبه های فرهنگی عبارت بندی و تعریف میدسته گونه های فرهنگی را اینجاذبه (1316

ها را دید ، نتوان آهای بیرونی و رسمی فرهنگ یک کشور که میتبلور ،است از کلیه تجلی ها

 نمایش داد و یا اجرا کرد.

های فرهنگی مادی ویا مصنوعی هستند.  این خود بخشی از محصول جهانگردی است. جاذبه

معماری به طور کلی ،بناهای تاریخی ،  ها،ی مادی شامل : اماکن تاریخی،موزهجاذبه های فرهنگ

بناهای مذهبی )مسجد ها، معابد ، کلیساهای جامع( و مراکز فرهنگی ، محل های باستانی و مراکز 
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ذبه های معنوی شامل : موسیقی ، هنر فرهنگی ، محل های باستانی و مراکز مسکونی جدید، جا

 های نمایشی، شعر ، ادبیات ، نقاشی ، مجسمه ، حکاکی ، فرهنگ عامه و صنایع دستی است.

معماری به طور کلی سبک معماری ویژه یک کشور یا منطقه و یا یک دوره خاص زمانی ویا یک 

 باشند. ی فرهنگی میهار و ابنیه  مربوط از اجزای جاذبهشیوه و روش خاص و همچنین آثا

 احکام  طراحی 2 -5

 اصل یک: استفاده از فرهنگ بومی 5-2-3

هویت ملی مردم آن دیار است که حاصل سال  ریشه در تاریخ آن مرزو بوم دارد،فرهنگ هر جامعه که 

برای  ،ها کار و فعالیت های آنان در جهت شکل دهی ،رشد و تکامل و حفظ وارث گذاشتن آن فرهنگ

 باشد.دارای آرمان های خاص خود می هر اجتماع با هر نوع ایدئولوژی، باشد.آینده مینسل های 

 د اشکال عینی ، که در این فرایند،های ذهنی است توسط نموش این ایدهوظیفه اصلی فرهنگ،نمای

به همین جهت هر اثر معماری خود یک جلوه و  کند،معماری ساخت بشر نقش اساسی را ایفا می

گی است. بنابراین اثر معماری یک خاطره ای است که در ذهن تک تک افراد جامعه نقش شاهد فرهن

ی کپی برداری از سبک های قدیمی قت نمود که در این طراحی به ورطهبسته است. البته باید د

 سقوط ننماییم.

 اصل دوم: طبیعت گرایی 5-2-2

ت،بهتر اس ت  قریب ا ن اممکن اس    امروزه که زندگی در طبیع ت ب ا توج ه ش رایط م درن ام روزین ،ت       

 ایج  اد گ  ردد ت  ا بت  وان از مواه  ب و زیب  ایی ه  ای آن اس  تفاده نم  ود. ک  ه مراک  زی دردل طبیع  ت 

احت  رام ب  ه طبیعت،بس  ط طبیع  ت و عناص  ر طبیع  ی و ایج  اد معم  اری همس  از ب  ا اقل  یم یک  ی از   

ن و باش  د.در فرهن  گ ه  ای ش  رقی ارتب  اط ک  امال نزدیک  ی ب  ین انس  ا اه  داف انس  ان ام  روزی م  ی

ش  ود و انس  ان خ  ود را از طبیع  ت طبیع  ت وج  ود داش  ته و ام  روزه نی  ز ای  ن وابس  تگی دی  ده م  ی 
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ج ین ش ده و انس ان از ب دو تول د،      د. فرهن گ ای ن منطق ه نی ز، ب ا طبیع ت ع      بین  جدایی ناپذیر م ی 

دی  ده اس  ت.چنین مردم  انی به  ره گ  رفتن از مواه  ب طبیع  ی را ب  ه خ  ود را در دام  ان طبیع  ت م  ی

اح  داث چن  ین  و مب  ارزه ب  ا ن  ا مالیم  ات آن در وجودش  ان ریش  ه دوان  ده اس  ت.  دانن  دخ  وبی م  ی

طبیع  ی ،ج  ای آش  نایی ب  رای   مجموع  ه ای در دل طبیع  ت و اس  تفاده از موتی  ف ه  ای ب  ومی و  

طلب د. مخصوص ا ک ه    اهالی این سرزمین ونیز مک انی ب رای نم ود فرهن گ و هن ر و طبیع ت آن م ی       

 رند:بت زیر رنج میمردم این منطقه از محدودیت ها و مشکال

 فقدان الگوی مناسب در سیستم حمل ونقل شبکه دسترسی 

  از میان رفتن ذخایر طبیعی و محیط زیست 

 ساخت وساز های ناهمگون 

 ایایی و منطقهفقدان مدیریت روست 

 های رفاهیعدم کارایی و کمبود زیر ساخت 

طرحی که  هم رنگ و بو  طراحی در همچنین سایتی از حساسیت های خاص خودش برخوردار است.

ه با آن بافت سنتی و معماری اصیل باشد و همزمان بتواند نیاز ها و اهداف اصلی مجموعه را برآورد

های سوم و فرهنگ محلی ، اقلیم ، نقشهای در مورد  آداب و رنماید، نیازمند مطالعات گسترده

های بالقوه تمام پتانسیل ها و انرژی باشد که بتوانتوپوگرافی وزمین شناسی معماری  ومصالح آنجا می

طراحی بایستی حدالمقدور با رعایت یک سری خطوط قرمز تا جایی که  آنجا را تبدیل به بالفعل کرد.

امکان دارد خود را در مسیر معماری و بافت روستا همراستا نشان دهد و در تضاد با آن نباشد و بتواند 

از این  مجموعه هدف اصلی  دهای مجموعه پاسخ دهد.در این چارچوب به تمام نیاز ها و عملکر

قالل اقتصادی برای روستاییان است به نحوی که آنها احساس نکنند که این مجموعه درصدد تاس

که این عمل موجب مهاجرت بیشتر روستاییان استعمار روستا به وجود آمده است تصاحب و 

تواند در کل عهده خود اهالی روستا باشد که میبشود.بنابراین باید مدیریت و نگهداری کل مجموعه به 
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های ضروری را در اختیار آنها ت گردد که اصول اولیه و راهنماییتوسط یک ارگان دولتی نظار

بنابراین باید حتی قبل  ،برای مردم روستا باشد این مجموعه قرار است که جزئی از روستا  و .قراردهند

سازمان  :ی و هماهنگی های ارگان های  مربوطه دولتی ماننداز برنامه ریزی های  مالی و غیر مال

بایستی مشورت کردن تهیه نقشه های عمرانی و معماری، گردشگری میراث فرهنگی  وبنیاد مسکن و 

های  پروسه طراحی این کار انجام بگیرد. چون آنها روستا  جهت طراحی فضاها و عملیاتبا اهالی 

های ویال وسویت. دهنداز هر کسی دیگری تشخیص می ها  را بهترنیازهای روستا و چگونه بودن آن

و دکوراسیون روستیک باشند  هطراحی شده تا حد امکان با هزینه پایین ساخته شود و با مبلمان ساد

های اقامتی تفاوت این جا را با سایر مجموعه که هم بتوانند فرهنگ آنها را ترویج دهند و هم اینکه

از  یکیلح بومی و قابل دسترس و بازیافت استفاده از مصا مشاهده نمایند. ه وضوح شهری را بتوانند ب

از سنگ های مجموعه پروژه برای ساختمان در این .شودوب میسل مربوط به معماری پایدار محمسای

که هم ارزان و دن پایین دست روستا استفاده شده های بستر سایت و سنگ های استخراج شده از مع

دسترس و هم این که هیچ گونه تضادی با معماری وبافت روستا نداشته باشد. و هم این که هم قابل 

توانند در ساختن ساختمان ها از آنها به عنوان مردم خود روستا با این مصالح آشنایی کامل دارن و می

وه و کعوامل اجرایی استفاده کرد .بافت و معماری روستا از مکعب های سنگی که در کمر کش دامنه 

تشکیل شده که یک طرف بنا به کوه تکیه داده و به صورت توده ای  ،قرار گرفته شده اندشانه به شانه 

یکپارچه و فشرده  درآمده است .در طراحی فضاهای مجموعه نیز تا جایی که امکان داشته از فرم های 

حداقل ممکن برسد و از کیوبیک و در کنار هم با حداکثر تماس ساخته شده اند که تبادل حرارتی به 

 فرم های ناهمگون پرهیز شده که هارمونی مجموعه و بافت روستا حفظ شود .

در تمامی فضاها سعی شده که بخاطر اقلیم سرد و کوهستانی منطقه از ارتفاع زیاد در بنا ها پرهیز 

استفاده  برای طراحی فضای باز و  پرداختن به محوطه مجموعه  نیز از همان سنگ های روستا.شود 

 باشد.شده  که عالوه بر در دسترس بودن و همنواختی با سایت مقاومت و سختی کافی را برخودار می

مصالح و نحوه اجرا و ساخت مجموعه باید در کمال سادگی باشد و از سیستم های ساخت پیچیده 
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ود نوعی اشتغال استفاده نشود که مردم خود روستا بتوانند نقشی در اجرای پروژه داشته باشند که خ

بم آن آگاهی داشته  وباشد و در تمام مراحل ساخت مردم حضور داشته باشند که از همه زیرزایی می

باشند و تعمیر و نگهداری مجموعه نیز نیاز به متخصص نداشته باشد که خود افراد بومی از عهده این 

ن اکثر مسئولیت ها را به آنها واگذار کار برآیند یا اینکه با یک دوره آموزش ساده به افراد روستا بتوا

به گونه ای   ،کننددراین منطقه  برای زدن  سقف خانه ها از چوب  به عنوان تیر استفاده می نمایند.

در طراحی مجموعه برای ازین سو  ،ن از سقف بیرون زده استکه مقداری از از تیر به صورت سایبا

ارد استفاده سایبانی که در معماری روستا وجود د جلوگیری از ورود نور غرب از همان موتیف های

کنند که هم ارزان  و هم از کاهگل به عنوان عایق روی بام خانه ها استفاده میشده است .روستاییان 

شود ازین قاعده باشد و عالوه بر این برخالف ایزوگام  موجب انعکاس نور آفتاب  نمیدر دسترس می

که هم آسایش استفاده کنندگان را مهیا کند و هم این که راه رفتن  نیز در طراحی استفاده شده است

 کند. روی آن مشکلی ایجاد نمی

شود معماری فوق العاده و بی نظیر این منطقه یکی از اهداف اصلی برای گردشگران خاص محسوب می

مین هدف قرار در راستای ه .گیردلذا بایستی که طراحی مجموعه ای که در دل این روستا نیز قرار می

شود هماهنگ با معماری وبافت روستا فاکتورهای طراحی که در نظر گرفته میبنابراین باید  بگیرد.

باشد وبتوانند در کنار هم یه کلیت واحد را تشکیل بدهند .و در نتیجه بتواند عالوه بر تامین نیاز های 

ند موجب جذب وجلب مسافران شود اقامتی و تفرحی و سازماندهی آنها خود معماری مجموعه نیز بتوا

 تا بر گردشپذیر بودن روستا بیفزاید.

 ایده های طراحی 5-1

-ای که طی چندین دهه در آن اتفاق افتاده به پختگی رسیده و میمعماری این منطقه بخاطر استحاله

اری دیگر از اقلیم ،فرم، و بسی بافت ،هویت ،فرهنگ، از قبیل: منبع الهام وسیعی از تمام جوانب، تواند 

 نوع بافت فشرده و معماری برونگرای این منطقه ،رنگ بافت . فاکتورهای موثر در  یک معماری باشد
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، و پلکانی ومعماری ارگانیک هندسه فراکتال گونه وه استفاده از مصالح بومی،نوع و نح ،وتیپولوژی بناها

در طراحی مد نظر قرار بگیرد تا بتوان  ها بایستیهر کدام ازین پارامتر به تکامل رسیده اقدامات اقلیمی

بنا به خالقیت و رای طراحی در این منطقه دست یافت و در مرحله بعد به یک کلیت قابل قبولی ب

 به پاسخ دادن به نیاز های عملکردی و زیبایی شناختی طرح پرداخته شود.توانایی معماری 

 پلکانی بودن 5-1-3

ها را به صورت پلکانی بسازند و از باعث شده است که ساختمانتوپوگرافی وشیب زیاد و کمبود زمین 

ه ددر طراحی این مجموعه نیز به دلیل اینکه سایت و محدو حداقل زمین حداکثر استفاده را ببرند.

که کمترین دخالتی طراحی در دامنه کوه قرار دارد، نوع برخورد با شیب با همین شیوه بوده به نحوی 

شود که دید های عالوه بر مزایای باال موجب می ناین پلکانی بود بگیرد. انجام در طبیعت و کوه

به هم دیگر اشرافیت نداشته باشند و حریم متفاوتی را خلق کند و واحد ها نیز به هیچ وجه نسبت 

    هریک از آنها کامال رعایت شده باشد.

 

 
 :الهام از پلکانی بودن1-5شکل 
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 پل های متعدد آب و  وجود 5-1-2

باشد که دو عدد از آنها بر پل متعدد می 3ای پالنگان به خاطر وجود یکی از وجه تسمیه های روست

کنند و آن پل دیگر روی رودخانه تنگی ور بنا نهاده شده اند و ارتباط دو طرف رودخانه را فراهم می

باشد.در این روستا وجود پل عالوه همان معبر کانال آب شیالت روستا می، است که جدید التاسیس 

و ایجاد ارتباط به عنوان یک هویت فرهنگی تاریخی و معماری از لحاظ کارکرد و نحوه بر رفع نیاز 

ازین رو در طراحی مجموعه نیز برای به وجود آوردن همان حس تعلق و  کند.ساخت ایفای نقش می

فاده شده است که ارتباط بین اد پل بر روی آب استالقای همان ارتباط میان دو بخش ، از ایده ایج

  ای اقامتی را بر عهده دارند.هتراز

  تیپولوژی احجام 5-1-1

در روستاهای این منطقه بخاطر اقلیم 

سردوکوهستانی و قرار گیری در 

دامنه کوه و مصالح در دسترس 

ها را به صورت ساده و فرم خانه

سازند که هم توانایی مکعب می

این مکعب ها به  باشند.ول میساخت آنها را دارند و هم جوابگوی نیاز های خودشان در حد مقب

 :الهام از پل در طراحی2-5 شکل

 :الهام از تیپولوژی احجام3-5 شکل



 
 

111 

صورت ارگانیک در کنار هم قرار گرفته اند و یک شبه هندسه فراکتال را تشکیل داده است.در طراحی 

مجموعه نیز سعی شده است که واحد های اقامتی را به صورت مدول در آورده و هماهنگ با 

  وند.توپوگرافی و سایت قرار گرفته ش

 ی سقفاستفاده از موتیف ها 5-1-4

کنند و مقداری از تیر ها که بیرون زده در روستا برای سقف خانه ها از چوب به عنوان تیر استفاده می

ها که نزدیک به سقف قرار دارند از این سایبان شوند و پنجرهمیشوند به عنوان سایبان استفاده می

تا عالوه بر نقش  ه گرفته شدهدار بهردراین طراحی نیز از بام های لبه برند.حداکثر استفاده را می

رنگ مصالح این بام ها به  ها نیز رعایت شود.ودن آنها جنبه زیبایی شناختی فرمعملکردی سایبان ب

بومی ساخته شده اند که عالوه بر هماهنگی با بافت و معماری روستا و عدم بازتاب نور خورشید 

 .بتوانند به راحتی روی آنها حرکت کنند

 

 

 

 

 :الهام از موتیف های سقف4-5 شکل
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 یر ایده هاسا 5-1-5

 استفاده از سایه روشن در ترکیب احجام

 استفاده از سقف های مسطح  با مصالح بومی و غیر براق

 استفاده از پنجره های نزدیک به سقف

 رنگ و نوع مصالح استفاد شده و بومی بودن آنها

 برونگرا بودن فرم ها

 برنامه فیزیکی 5-4

های کار و اهداف درنظر گرفته شده بایستی برای نیاز برای به دست آوردن برنامه فیزیکی طراحی ابتدا

در زمینه طراحی به جوابی متناسب با آنها رسید.چنانچه در مطالب قبلی توضیح داد شد یکی از 

باشد.لذا این مجموعه سروسامان بخشیدن به مشکالت اقامتی مسافران و گردشگران می اصلی اهداف

که خود این بخش از طراحی اختصاص داده شده است . قسمت اعظم طراحی به این بخش از فضاها

طراحی بخش فرهنگی مجموعه نیز  شوند.نیز با تفاوتی ناچیز به دو بخش عادی و ویژه تقسیم می

های فرهنگی و اجتماعی و مسایل مربوط به شناخت بیشتر فرهنگ منطقه برای هدفمند کردن فعالیت

های که شامل گالری و کتابخانه و انجمن ،ده استامکانات رفاهی گردشگران در نظر گرفته شو 

همچنین برای فروش محصوالت کشاورزی و صنایع دستی روستاییان و  شود.ورزشی و تفریحی می

روشگاهی در نظر گرفته شده است.مابقی فضاها نیز در ارتباط موثر واقع شدن این فرایند نیز فضاهای ف

کننده و منسجم شدن مجموعه را در بر خواهند مکمل ا شکل گرفته اند که به نحویاین بخش هبا 

 .را پاسخ گو باشد داشت که بتواند نیازهای خود مجموعه و گردشگران
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 :برنامه فیزیکی3-5 جدول

 مساحت کل مساحت هر فضا تعداد اسم فضا

 متر مربع 211 متر مربع 211 1 و پذیرش البی

 عمتر مرب221  مترمربع221 1 فضای تفریحی سرپوشیده

 فضای اقامتی

 متر مربع 661 متر مربع 31 22 فضای اقامتی معمولی

 متر مربع 111 متر مربع 31 6 (اقامتی معمولیفضای گپ)

 متر مربع 5611-411 متر مربع 41-35 14 فضای اقامتی ویژه

 فضای رستوران

 متر مربع 214 متر مربع 214 1 فضای آشپزخانه

 متر مربع 131 متر مربع311 1 فضای غذا خوری

 متر مربع 111 متر مربع 111 1 تریا

 متر مربع 16 متر مربع 1 2 سرویس بهداشتی

 اداری

 متر مربع 11 متر مربع 11 1 مدیریت و جلسه

 متر مربع 22 متر مربع 22 1 استراحت کارکنان

 متر مربع 16 متر مربع 16 1 حسابداری وامور مالی

 عمتر مرب 16 متر مربع 16 1 بایگانی

 متر مربع 11 متر مربع 11 1 انبار محلفه

 متر مربع 23 متر مربع 23 1 رخت شو خانه

 متر مربع 14 متر مربع1 2 سرویس بهداشتی

 فرهنگی

 متر مربع 45 متر مربع 45 1 کتابخانه و فضای مطالعه

 متر مربع 31   متر مربع 31 1 سایت کامپیوتر

 مترمربع145 مترمربع145 1 گالری

 متر مربع 35 متر مربع 35 1 ن های ورزشیانجم

 متر مربع 21 متر مربع 21 1 اتاق جلسه

 فضای فروشگاهی

 متر مربع 351 متر مربع 21 11 فضای فروشگاهی

 فضای پارکینگ



114 

 

 متر مربع 531 متر مربع11 53 پارکینگ

 متر مربع3131جمع کل                                                                  

 

 شرح و نحوه  طراحی فضاها 5-5

 البی 5-5-3

نقطه عطف طراحی و قلب مجموعه قسمتی است که فضای البی در آن قرار گرفته است و تنها فضایی 

است که ارتفاع بیشتری نسبت فضاهای دیگر دارد. ورودی این بخش بخاطر ورزش باد نامطلوب از 

گشته است.در طرفین نمای این بخش دو رمپ قرار گرفته طرف شرق به صورت غیر مستقیم طراحی 

کنند و بر روی سقف آن یک فضای جمعی پیش بینی شده که که مسافران را به باالی آن هدایت می

نماید. نمای پشتی به عنوان یک منظرگاه دید فوق العاده ای به سمت روستا برای مهمانان فراهم می

یک صفحه تمام شیشه ای با مقداری چرخش طراحی شده است  آن برای بهره گیری از نور جنوب با

.فضای البی در مرکزیت مجموعه قرار گرفته  و عالوه بر تقسیم فضایی که بر عهده دارد به عنوان یک 

بندد.از طریق  فضای البی به بخش اداری و حجم شاخص کادر بصری پرسپکتیو را از پایین به باال می

کنند و در خود البی به وسیله یه راه پله به طبقه پایین راه پیدا ا میسویت های ویژه دسترسی پید

 کنند که در آنجا یه استخر و چند وسیله بازی و تفریحی تعبیه شده است.می

 بخش اداری 5-5-2

قسمت اداری  مجموعه به صورت  مختصر در نظر گرفته شده در جنوب البی اصلی واقع شده  که 

باشد  و شامل فضاهای مدیریت ،حسابداری خود البی میرتباط آن از فضای بیشتر در دسترس باشد وا

 باشد.و بایگانی و اتاق پرسنل و انبار فضای شستشو و غیر... می
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 سویت ها   5-5-1

برای طراحی سویت های معمولی اولویت اول به دید و منظر داده شده و در مرحله بعد برای دریافت 

کاهد. صورت شکسته طراحی شده  که این از یکنواختی مجموعه نیز مینور جنوب نمای سویت ها به 

عی مختلف  و هماهنگ با شیب سایت  ه اقامتی و در سه تراز و کد ارتفاسویت های معمولی  در دو بال

باشد و به این به صورت پلکانی طراحی شده اند به صورتی که سقف هر سویت حیاط سویت باالیی می

ها بسیار وسیع بوده  و عالوه بر این هر سویت داری تراس خصوصی برای یتترتیب دید تمامی سو

باشد. هر تراز با پله هم از داخل و هم از باالی سقف  به ترازهای پایین تر دسترسی دارند . در خود می

تعبیه شده که مهمانان بتوانند روابط بیشتری  و گپ زدن دو طرف هر تراز اقامتی فضایی برای نشستن

کند و با بقیه مهمانان تجربه کنند و هر فضای گپ به وسیله پلی  به تراز مقابل خود ارتباط پیدا میرا 

شود و در نهایت به حوضچه فضای زیر آنها آب روانی جاری شده که با شیب کوه به پایین هدایت می

مجموعه سه های خود روستا خواهد بود که در همان پل رسد که تداعی کنندهتفریحی و جمعی می

مهمانان ایجاد  ی مختلفی در ارتفاع های متفاوت برایقرار دارد که دید ها مختلف عدد پل در سه تراز

 کند.می

 سویت های ویژه 5-5-4

ها که در دو تراز طراحی شده اند در قسمت شمالی البی اصلی مجموعه محل قرار گیری این سویت

تر باشد و تر وسریعتده است که هم دسترسی به آنها راحقرار دارد که  از البی به آن دسترسی داده ش

ن برای آنها غذا سفارش داده ز رستورام ایرستوارن باشند که بتوانند مستقبه فضای هم اینکه نزدیک 

-تر ارتباط داده میپله به تراز پایینوارد تراز باالیی شده و به وسیله یک   شود .برای ورود به آنها ابتدا

کمتری نسبت  به سویت  های ویژه تعدادسویتسویت های ویژه با معمولی این است که تفاوت  .شوند

های معمولی یک فضا برای دیدن تلویزیون  برای آنها در ی دارند  و عالوه بر فضاهای سویتهای معمول
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با نزدیکی به رستوران و کافه تریا راحت تر خدمات دریافت خواهند کرد. نظر گرفته شد .همچنین 

ای دریافت نور جنوب و داشتن دید و منظر مناسب به روستا و جلوگیری از ورود نور مزاحم غرب بر

 سایش مهمانان را تا حد امکان فراهم نمایند.ند های خاص در نظر گرفته شده که آهمان ترف

 نرارستو 5-5-5

ن وسیله فضای رستوران در نزدیکی ورودی مجموعه قرار داده شده که به محض ورود و پارک کرد

فضای آشپزخانه آن نیز در محلی قرر داده شده که  .نقلیه بتوانند به رستوران دسترسی داشته باشند

را در  مواد اولیه به وسیله آنقسمت بارآنداز آشپزخانه نیز  به بتواند با مسیر سواره در ارتباط باشد و

یت های ویژه قرار گرفته که دیدی از سو . فضای رستوران در طبقات باالتر اختیار آشپزخانه قرار دهد

وسیع  به روستا و طبیعت زیبای اطراف را برای مهمانان فراهم نماید .برای دریافت نور جنوب نیز در 

را ببرد. تمام  کافی و الزم فرم آن شکست هایی وجود دارد که بتوان از نور مناسب جنوب هم بهره

از افراد محلی برای پرسنل  .در رستورانتزیین شود  آن باید با مبلمان ساده و روستایی داخلی فضاهای

آن استفاده کنند که هم شغلی برای آنها ایجاد شود و هم اینکه این افراد در تهیه غذاهای محلی 

-محلی و منطقه ای برای تهیه نیاز به این صورت رستوران دارای یک هویت آشنایی بیشتری دارند و

 های مسافران خواهد شد.

 نگی رهف بخش 5-5-3

دهد که مجموعه در قسمت پایین فضاهای فروشگاهی قرار دارد که به مسافران این امکان را می گالری

در بخش گالری که به  بعد از خرید کردن بتوانند به آسانی به قسمت فرهنگی دسترسی داشته باشند.

ام گرفته که تفکیک فضایی انجبا پارتیشن های چوبی  و صورت یک پالن باز طراحی شده است که

در این بخش آثار باستانی و قدیمی قلعه پالنگان و روستاهای اطراف  بتواند انعطالف کافی را دارا باشد.

توان نمایشگاه عکاسی از طبیعت آن شود و همچنین میواثار نفیس صنایع دستی به نمایش داده می
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مجموعه گالری قرار دارد وشامل  بخش کامپیوتر در دل کتابخانه  و منطقه در این مکان برگزار گردد.

باشد که با چندین فرهنگ منطقه جهت مطالعه آزاد برای مهمانان می کتاب های در مورد تاریخ و

گیرد .روستای پالنگان دارای طبیعتی بکر و دست قفسه کتاب و جای مطالعه غیر رسمی شکل می

نجا سپری کند و این طبیعت را در آآورد که چند روزی را به وجد می ینخورده است که دل هر مسافر

باشند. تشکیل ازین جمله میعواالن و شاهو در اطراف روستا  ارتفاعات شاهنشین ، را لمس نماید.

گردی ، طبیعتپیمایینوردی ، کوهشی و فرهنگی مانند انجمن های کوهانجمن ها وگروه های ورز

های گردشگری در پالنگان به حساب آیند. که تواند یکی از پتانسیلسب سواری میهای قانونی ،ا.شکار

باشد که آشنایی بیشتری با مناطق ول و لیدرهای این انجمن ها باید به عهده  اهالی خود روستا ئمس

توانند پیش بینی نمایند. فضای مورد نیاز برای تر میمالی را راحتدارند و هم خطرات احت اطراف

 باشد.ه که این قسمت دارای اتاق جلسه نیز میانجمن ها در طبقه باالی گالری واقع شد

 فضای فروشگاهی 5-5-7

وشگاهی را در نتیجه قسمت فرباشد ، کمتری نسبت به دامنه آن می قسمت باالی سایت دارای شیب

ر بتوانند از محصوالت کشاورزی و صنایع دستی که تایم که مسافران راحتدر این قسمت قرار داده

ند خریداری نمایند.یکی دیگر از دالیل قرار دادن این بخش در باالی مجموعه کنروستاییان عرضه می

دسترسی آسان به آن است که اگر مسافری فقط قصد خرید کردن را دارد دیگر مجبور نباشد وارد 

ش از مجموعه سریع به فضای مورد نظر دستیابی پیدا کنند. برای طراحی این بخ و فضاهای دیگر شود

به صورت یک شبه  دارند تا جایی که امکان داشتهدیگر وابستگی فضایی نهم د بهچون فضا ها زیا

روستا طراحی شده طوری که هر مغازه مانند یک خانه ی روستایی طراحی شده به صورتی که انگار 

 داخل خود روستا قرار گرفته اید.
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 ها کمپ 5-5-1

های اقامتی در نظر گرفته شده که عالوه  فضاهای نیمه بازی برای چادر زدن مسافران در  طرفین باله

این فضا ها به صورت مدول های . بر ایجاد فضای پر تحرک باعث تداوم بصری مجموعه گشته است

نه های  مربع شکل بر روی چهار ستون قرار داده شده اند که در سقف آنها نیز از همان  موتیف های خا

توانند بر روی سقف نحوی طراحی شده است که می روستا استفاده شده است. این فضای نیمه باز به

 آنها نیز قرار بگیرند و  دید های متفاوتی برای آنها ایجاد شود.

 فضای جمعی 3 -5-5

مناسب  ،های دید و چشم اندازفاکتور در مقیاس مناسب و از نظر توجه بهباید طراحی فضای عمومی 

وسعی شده که حریمی مناسب بین بافت  استر و از جاذبه ومطلوبیت الزم برای تجمع برخوردا هبود

ورد و  طراحی خود روستا و مجموعه ایجاد شود که این مسئله خدشه ای به بافت روستا وارد نیا

است . در  و تم فشرده روستا ایده گرفته شدهمحور بوده و از همان بافت ارگانیک مجموعه با نگاه بوم

دشگران و لذت بردن از مناظر اطراف  فضایی در نظر گر یاین فضا عالوه بر تجربه های جمعی برا

همچنین فضایی برای برپایی مراسم  و   ،گرفته شده  که بتوان در آنجا موسیقی محلی زنده اجرا شود

 جشن ها  و بازی های محلی خواهد بود که این موجب زنده ماندن و ترویج آن ها  خواهد شد.

 پارکینگ 5-5-31

نیز  در باالی  عه از سمت باالی کوه واقع شده همچنین فضای پارکینگدسترسی اصلی به کل مجمو

و حداالمکان وارد بافت روستا نشوند و موجب آلودگی صوتی  دامنه طراحی گشته که  وسایل نقلیه 

روستا با توجه به کم عرض بودنشان موجب افزایش بار ترافیکی سواره نگردند و مسیر های بصری 

 .نشوند
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  طراحیترفندهای  5-3

 نحوه نورگیری واحد ها  5-3-3

بخاطر در اولویت قرار دادن دید و منظر نسبت به نور گیری فضاها طراحی به صورتی انجام گرفته که 

تمام واحدها داری دید فوق العاده ای نسبت به خود روستا و طبیعت اطراف باشند همچنین برای 

د یبینمی (5-5)ه است.همان طور که در شکل بهرگیری ازنور جنوب  ازشکستگی در نما استفاده شد

 و هیچکدام از واحدها نسبت به هم اشرافیت ندارند و محرمیت تک تک فضا ها رعایت شده است

 قرار تیاولو در و پرداخته منظر و دید مسئله به رستوران و یاقامت یها فضا تک تک یبرا همزمان

 .باشد مسافران دید معرض در ت زیبای آنطبیع وهم  روستا یبایز بافت هم که  است شده داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه دریافت نور جنوب سویت ها5-5شکل
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 جهت گیری نسبت به بادها 5-3-2

برای جلوگیری از باد های نامطلوبی که از سمت شرق سایت در جریانند تا جایی که امکان داشته  

 ریغ و چرخش کی با ها یورود االمکان حدساختمان های مجموعه پشت به این باد طراحی شده اند، 

تا در فصول سرد در امان باشند . ورودی البی اصلی مجموعه و ورودی   اند شده گرفته نظر در میمستق

همچنین برای بهره گیری از باد مطلوب  شوند.های تراز های اقامتی همه شامل این نوع برخورد می

بی و جنوب با ترفند های طراحی برای فضاها این قابلیت ایجاد شده که تمام  فضا های اقامتی ،ال

 رستوران حداکثر استفاده الزم را برده باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه جهت گیری ورودی تراز های اقامتی عادی نسبت به باد نامطلوب شرقی6-5شکل
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 نحوه دریافت باد مطلوب در سویت ها:1-5 شکل
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 مدارک طراحی 5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پالن معماری1-5 شکل

 فضای فروشگاهی
 فضای رستوران

 فضای آشپزخانه

 سویت های ویژه

 البی و پذیرش

 بخش اداری فرهنگی ،گالری
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 پالن تراز اول بخش اقامتی عادی:1-5 شکل

 

 

 فضاهای گپ سویت ها

 :پالن تراز دوم بخش اقامتی عادی11-5شکل
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 : برش عرضی از مجموعه12-5 شکل

 :برش عرضی از مجموعه13-5 شکل

 : پالن تراز سوم بخش عادی اقمتی11-5 شکل
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 پرسپکتیوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسپکتیوها14-5شکل:
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Abstract 

Nowadays،in the countries is developing with the expansion of urbanization areas and 

increasing population the growing and pollution of urban life and quality Decline of life 

and the decline of natural resources must to thinking of was appropriate solutions in 

order to deal with the These problems  arisen. So with proper planning and 

infrastructures thought-out of ways to solve this kind of problems considered. 

In countries that have a high potential of natural and cultural and  historic. Potential and 

actual potentially should find them. Maximum use necessary take in order to to improve 

their living conditions of Walfare and. One of these the potentials a variety of tourist 

attractions to attract tourists and boost this the industry is High income. But if attract 

tourism and without Planning . Negative feedback will be exactly. Only income and 

other benefits that would temporarily. Irreparable damages to natural and cultural 

resources of the be host. 

Therefore to solve this problem,is a type of tourism where tourism is a responsible and 

Targeted as the ecotourism formed. This type of tourism that is related to travel tourism 

nature with various purposes covers If implemented properly, this type of tourism is not 

only preserved but also  host natural and cultural resources to promote it can be very 

effective .One of the issues related to ecotourism, rural tourism is .This is due to 

differences in climate can be extremely valuable in the iran.One of this the villages, a 

village near the city of Kamyaran in of Kurdistan province is Palangan .Due to 

wonderful gift of natural and ancient culture and  extraordinary architecture in the 

appropriate chapters host dozens of passengers. But unfortunately in this village has no 

specific program for organize this valuable potential has not been And the village only 

by hospitality and  their  limited  facilities  are receptive to the passengers 

In this thesis, we have with the design of tourist recreational complex based on the 

approach  mentioned in this village and Led to the finding and solving problems  ahead 

passengers and villagers and their natural resources 

KeyWords: Leisure. Ecotourism. Sustainable Development. Village Palangan 
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