ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي(
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻮﻳﺖدار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(
ﻧﻮذر ﻗﻨﺒﺮي 
1

اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1394/08/09 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1394/11/12 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺑﻴﻜﺎري و ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .اﻣﺮوزه
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻮﻳﺖدار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم آن از روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ)ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ -زﻣﻴﻨﻪﻳﺎﺑﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از روﺷﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻴﺪاﻧﻲ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  52ﻧﻘﻄﻪ – ﺟﺎذﺑﻪ در
روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻚ
ﻛﺮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ) 28ﻣﻮرد( از ﻧﻮع ﻣﺬﻫﺒﻲ– زﻳﺎرﺗﻲ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ  5ﻧﻘﻄﻪ – ﺟﺎذﺑﻪ داراي ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪاي و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺠﻮاري ﻛﻼن ﺷﻬﺮ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ از ﻛﻼن
ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮي

 -1ﻧﻮذر ﻗﻨﺒﺮي )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( N.ghanbari@iauksh.ac.ir
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مقدمه
تفاوتهای منطقهای ،عدم تعادل بین شهر و روستا ،تمرکزگرایی و قطبیشدن ،یک شم زا ی کک کککالت ف رد هعسوت هار ار   
کشورهای درحال توسعه ،نظیر ایران است .حاکم بودن الگوی نخست شهری در فضاهای جغرافیایی ،تمرکز خدمات
در نخست شهر ،وجود فرصتهای شغلی بیشتر در شهرهای بزرگ ،نابرابری بین س وناخ دمآرد طسوتم حط ا هر ای     
شهری و روستایی و در مجموع تفاوت شاخصهای توسعه در شهرها و روستاها ،منجر به عدم تعادل منطقهای ش هد
و شهرهای بزرگ منطقه به عنوان قطب رشد و فضاهای توسعهیافته و فضاهای روستایی به عنوان فضاهای پیرام ینو
و توسعهنیافته در مقابل همدیگر قرار گرفتهاند .این موضوع حجم جریانات حرکتتتها  ار یترجاهم ی ا و اهاتسور ز
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نخست شهر باعث شده است .مها  هب هک ینارج ا مدخ هب یبایتسد دیم ا ،ت        
امکانات ،فرصتهای شغلی و بهرهمندی از رفاه و توسعه ،محل زندگی خود را ترک کرده و درجستجوی دستیابی به
  

آمال و آرزوهای خود ،اقامت در حاشیههای شهرها و اسکان در زاغههای پیرامون ش رد ندنام رب ار گرزب یاهره
روستاها و شهرهای کوچک و میانی ،ترجیح میدهند.

ابعاد مختلفی برای رهایی از توسعهنیافتگی و دستیابی به توسعه در فضاهای روستایی وجود دارد .یکی از این راهها،
توسعه و ترویج گردشگری روستایی است .گردشگری روستایی ،امروزه به عنوان یکی از راههای مؤثر در ایجاد
اشتغال و افزایش سطح درآمد روستاییان ،و در نتیجه ایجاد تعادل منطقهای ،در دنیا مطرح است و کشورهای مختلف
در راستای جذب گردشگر بیشتر ،گوی سبقت را از همدیگر ربودهاند.
لان زا هک د   
عوامل و متغیرهای مستقل مختلفی بر افزایش تعداد گردشگران در یک کشور ،منطقه ،ناحیه و محل دخیل ل
جمله آنها میتوان به؛ سیاستگذاریهای کلی دولت ،امنیت ،فرهنگ ،سطح درآمد م زیم ،مدر ا مدخ ن ا  ت ا دش هئار ه      ،
تأسیسات زیربنایی و روبنایی و ....اشاره کرد .در روستاهای استان کرمانشاه جاذبههای گردشگری زیادی وجود دارد.
در صورت برنامهریزی توسعه برای این جاذبهها میتوان از آنها به عنوان راههای افزایش درآم هب یشخب عونت و د

   

فعالیتهای روستایی بهره برد.
بیان مسأله
در هر گونه برنامهریزی توسعه ،شناسایی اهداف و اقدامات اولویتدار امری ضروری است .در زمینه ظرفیتهای
گردشگری روستایی در شهرستان کرمانشاه اطالعات مناسبی وجود ندارد .هر گونه برنامهریزی توسعه منوط به
برخورداری از اطالعات است .ضعف اطالعات و فقدان برنامهریزی توسعه گردشگری باعث شده تا در استان
کرمانشاه ،تنها  %12از ظرفيت اتاق هتلها و  % 12از ظرفيت تخت هتلها مورد استفاده قرار گیرد .مقایسه این رقم با
متوسط کشوری که  %14استفاده از ظرفیت اتاق هتلها و  % 40استفاده از ظرفیت تخت هتلها را نشان میدهد،
بيانگر این مسأله است .استان کرمانشاه  % 20از متوسط کشوری کمتر است .متوسط اقامت شبانه در هتلهای استان
کرمانشاه  1/ 60شب بوده در حاليکه متوسط اقامت شبانه در هتلهای کل کشور  2/71است .استان کرمانشاه
0/ 57کمتر از متوسط کشور است( .سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.) 1389 :

شناسایی اقدامات اولویتدار در برنامهریزی توسعه...

123

این پژوهش به دنبال راهکارها يي برای توسعه گردشگری روستا يي است .چه جاذبهها و پتانسيلها يي در گردش یرگ
روستا يي استان وجود دارد؟ چه مداخالت عمرانی برای توسعه گردشگری روستا يي الزم و ضروری است؟ اولویت-
بندی مداخالت عمرانی در راستای افزایش شعاع عملکرد این جاذبهها ،چگونه بايد باشد؟ این موارد مسائلی هس دنت
که طرح جامع گردشگری استان نیز نتوانسته پاسخی دقيق و قابل اجرا برای آن داشته باشد .اين پژوهش در پیيا نتف
پاسخها و راهکارها يي برای حل اين مسائل است.
ضرورت و اهمیت تحقیق
انجام اين تحقيق مبتنی بر دو ضرورت بوده است:
الف  -عدم تعادل ناحيهای در فضاهای شهری و روستایی ،یکی از مشکالت کشورهای درحال توسعه از جمله ای نار
است .در استان کرمانشاه نیز عدم تعادل و توازن بین فضاهای شهری و روستایی شکاف زیادی دارد .ای رد توافت ن   
شهرستانهای مختلف شدت و ضعف دارد .تمرکز شدید خدمات ،اشتغال ،رفاه و  ...در مراکز بزرگ ش بجوم ،یره   
یافزای یید .س حط
افزایش درآمد و فرصتهای شغلی در شهرها شده و این تمرکزگرایی بر شدت عدم تعادل ناحیهههای می ی
متوسط درآمد روستاییان در روستاها بسیار پایینتر از مردم شهری است.
بیکاری در مناطق روستایی در مقیاس و اندازهای باالتر حاکمیت خود را مطرح نموده اس ار نیرتدیدج زا .ت هه ههههای
ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در جوامع روستایی ،توسعه گردشگری روستایی است .با شناسایی آثا بذاج و ر هه ههههای
گردشگری و مداخالت برنامهریزی و اولویتبندی رفع مشکالت و تأمین خدمات زیربنایی و زیرساختها ،میت ناو
به توسعه گردشگری روستایی پرداخت .سرمایهگذاری در بخش گردشگری روستایی ،راهی ب زفا یار ا و دمآرد شی
تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی در جوامع روستایی خواهد بود.
امروزه برای پيوند بين شهر و روستا قصد برآن است تا تفاوتهای شهری و روستا يي کاهش پيدا کند .خدمات ش ره
و روستا مشابه و نزديک به هم شود .فعاليتهای اقتصادی شهر و روستا مشابه و نزديک به هم شود(کشاورزیک ندر
شهرها و صنعتیکردن روستاها) .گردشگری روستا يي به عنوان يک فعاليت میتوان ر و رهش لداعت رد د و رد و اتس

  

پيوند بين شهر و روستا بسيار تأثيرگذار باشد .و از اين منظر پژوهش حاضر میتواند بسيار مفيد و کارآمد باشد.
ب  -شهرستان کرمانشاه ،مرکزيت برتر فضا يعنی شهر کرمانشاه را در خود جای داده است .براساس

آخ جياتن نير   

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،09 13شهر کرمانشاه با دارا بودن حدود  888465نفر جمعيت به عنوان يک
کالن شهر در غرب کشور ،مديريت فضای استان و حتی در ارائه برخی خدمات سطح برتر ،مديريت سازمان فضا يي
منطقه غرب کشور را به خود اختصاص داده است.
تنگناهای زندگی شهری در اين شهر باعث شده که ساکنان اين شهر نياز بيشتری به تفريح و گردشگری داشته باشند.
حجم زياد سفرهای تفريحی از اين شهر به سمت فضاها و چشم اندازهای روستا يي و فضا یرهشاريپ یحيرفت یاه    
که عمدت ًاًا فضاهای روستا يي شهرستان کرمانشاه را در بر ميگيرد ،ضرورت پرداختن به برنامهريزی توسعه گردشگری
روستا يي را گوشزد میکند .عدم برنامهريزی توسعه گردشگری روستا يي در فضاهای روستا يي شهرستان کرمانشا اب ه   
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توجه به حجم سفر گردشگرانی که از کانون شهری به سوی اين فضاها میآيند ،میتواند موجبات تخريب بنيانهای
طبيعی ،اجتماعی– فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی فضاهای طبيعی و روستا يي پيرا شهری را فراهم آورد.
اهداف تحقیق
هدف کلی این مقاله ،ساماندهی توسعه گردشگری روستایی و شناسایی اولویتها  یرگشدرگ هعسوت رد  ر ییاتسو     
شهرستان کرمانشاه میباشد .مهمترین اهداف این تحقيق عبارتند از:
 .1شناسایی آثار و جاذبههای گردشگری در فضاهای روستایی شهرستان کرمانشاه
 .2برنامهریزی جهت اولویتبندی مداخالت عمرانی جهت تأمین زیر ساختهای مورد نیاز آنها در راس شریذپ یات   
گردشگر بیشتر
اهداف جزییتری نیز بر این پژوهش مترتب است که از جمله آن میت  عاعش ءاقترا ؛هب ناو ع درکلم       ه و هبذاج ر
اثرگردشگری ،امکان سنجی ایجاد الگوهای گردشگری غیر وابسته به طبیعتگردی در فصول یا ماههایی از سال که با
کاهش تعداد گردشگر در شهرستان روبرو هستیم ،افزایش تعداد گردشگران ،ایجاد اش زفا و لاغت ا دمآرد حطس شی     
مردم در فضاهای روستایی ،تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی در روستاها و افزایش زمینۀ مان رد تیعمج یراگد   
روستاها ،ایجاد تعادل منطقهای و کاهش عدم تعادل منطقهای بین فضاهای شهری و روس یات ی رف  ،اه مم مممک یرتسب ندر   
مناسب و از قبل تعریف شده برای گردشگران شهری جهت جلوگیری از تخریب محیط طبیعی و فضاهای روس يات ی
را نام برد.
سابقه موضوع
الف -در مقياس جهانی
کشورهای جنوب شرق آسيا در زمینه گردشگری روستایی پیشرفت قابل مالحظهای داشتهاند .در«تایوان» گردش یرگ
روستایی به عنوان نمونهای از برنامهریزی ناحیهای به حساب میآید .در این کشور گردشگری روستایی به عنوان نوع
جدیدی از مدیریت کشاورزی مطرح است و دارای دو هدف عمده است؛ نخست ،ف تغارف و حیرفت ندومن مهار     
برای عموم مردم و دوم ،افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان .در فضاهای روستایی این کشور« مزارع دیدنی ،مزارع
شهروندان ،مزارع آموزشی ،و مزارع سالمتی» چشم اندازهای روستایی را از نظ شریذپ ر   

گردش هتخاس لوحتم رگ    

است(.قنبری .)09 : 1383 ،در «تایلند» گردشگری روستایی اثرات عمدهای بر جوامع روستایی داشته و در ای تسار ن ا   
کشور تایلند برنامهریزی اصولی و منطقی داشته است .این برنامهری  دروآرب ؛رب یلوصا یز و فرظ یعقا ی لمحت ت

     

فضاهای روستایی ،توسعه زیرساختها ،منطقهبندی ،مشارکت و آموزش مردم محل رگشدرگ شزومآ و ی ا دیکأت ن     
ویژه دارد)Rattanasuwongchai, 1998(.

در مجموع گردشگری روستایی منبع جدید درآمد برای کشاورزان آسیایی به شمار میرود .شکاف درآمد کشا نازرو
و کارگران شهری به عمدهترین مشکل آسیا و ناحیۀ اقیانوس آرام تبدیل شده است .کشاورزان آسیا ب اد همادا یار دن   
ی»
و حفظ کردن زندگی فعلی خود باید راههای جدید کسب درآمد را پيدا کنند .در نواحی مستعد«،توریسم کشا زرو ی ی
میتواند مهمترین منبع درآمد برای روستاییان باشد .یکی از الگوهای اروپا يي که در زمینه توس ییاتسور مسیروت هع    
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خوب توسعه یافته ،کشور«فرانسه» است .خانههای اجارهای کوتاه مدت به نام «گاتها» در روستاهای فرانسه مش روه
هستند(.مرکز اطالعات بینالمللی کشاورزان آسیا .) 2002 ،در «ژاپن» از گردشگری روستایی به عن زبا ناو ا یارب یر    
احیای جوامع روستایی یاد میشود.
ب -در مقياس ایران
در ایران و به تبع در استان کرمانشاه نیز نگاه جامع به توسعه گردشگری از  1380به بعد شروع شد .موقعی ک رب ه ای   
استانهای مختلف تهیۀ طرحهای جامع گردشگری در دستور کار قرار گرفت برای استان کرمانشاه نیز در سال 382 1
طرح جامع گردشگری تهیه و تدوین شده است .از آنجایی که طرح جا یلک تامدخ حرش یرگشدرگ عم

دراد و    

جوامع شهری و روستایی را با همدیگر مطالعه میکند لذا حاصل طرح به معرفی چندین قطب گردش تسا رد یرگ ان   
و تدوین برنامههایی برای این قطبها پرداخته و عمدۀ این قطبها نیز به نوعی مکانهایی هستند که از اشتهار کامل
برخوردار هستند .دامنه مداخالت عمرانی و برنامههای طرح جامع گردشگری محدود به چند قطب گردشگری ب هدو
و عمدۀ برنامههای توسعه و مداخالت عمرانی در همین چارچوب و برای جاذبههایی که از ش ،یلمارف درکلمع عاع    
ملی و تا حدود ضعیفی منطقهای برخوردارند ،تعریف و پیشنهاد شده است .در واقع طرررح جا یارب یرگشدرگ عم    
جاذبههایی که شعاع عملکرد آنها در مقیاس محلی ،ناحیهای و منطقهای بوده و عمدت ًاًا نی ون رد ز ا رارق ییاتسور یح     
ًال برنامهای جهت توسعه و ارتقاء نقش و عملکرد آنها ارائه نداده است.
دارند عم ًال
وجه تمایز این پژوهش نسبت به طرح جا  ،ناتسا یرگشدرگ عم تتت تتتتأکی یرگشدرگ و ییاتسور قطانم رب لماک د       
روستایی ،و تالش برای شناسایی دقیقتر جاذبهها جوم یرگشدرگ ی و رد د عش تخانش و ییاتسور یاهاضف اع

     

عملکرد هر جاذبه(محلی ،ناحیهای ،منطقهای ،ملی و فرامل راک و )ی ا ره ینامز یی جا ( هبذ ب ت ،راه ا پ ،ناتسب ا و زیی       
زمستان) و نیز میزان دسترسی و بهرهمندی هر کدام از آنها به زیرساختهای زیربنایی و روبنایی است .با مادقا نیا     
میتوان ضمن شناسایی بهتر و دقیقتر جاذبهها و با اولویتبندی مداخالت عمرانی مناسب ،نس عاعش ءاقترا هب تب     
عملکرد هر جاذبه اقدام کرد .و برای فصولی از سال که کمبود گردشگر وجود دارد الگوها  یرگشدرگ بسانم ی را   
شناسایی و پیشنهاد داد .بیشک این مداخالت موجب رونق گردشگری روستایی و افزایش درآمد روستاییان خواهد
شد.
در ارتباط با گردشگری روستایی استان کرمانشاه ،عالوه بر ط تسا یرگشدرگ عماج حر ا زین یرگید تاعلاطم ،ن   

    

صورت گرفته که بیشتر به معرفی جاذبهها پرداختهاند و آنها را توص درک فی هه هههان  هب و د ُبُب دع     «برنامهههری هعسوت یز   
جاذبهها» در آنها هیچ توجهی نشده است .از آن جمله میتوان به کتاب کرمانشاهه« س و گنس نیمزر

ب» (ش ،فیر
آ بب بب

« ،) 1383سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه »(مرادی ) 382 1،و « مجموعۀ راهنمای جامع ایرانگردی – کرمانشاه» (زن هد
دل و همکاران ) 1379 ،اشاره کرد.
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مباحث نظری
تعریف گردشگری روستا يي
تعاريف متفاوت و گوناگونی از گردشگری روستا يي در کتابها ،مقاالت و سمينارها ارائ فيراعت نيا .تسا هدش ه      
تفاوتها يي با هم دارد .اين تفاوتها بيانگر آن است ک ياتسور یرگشدرگ ه ييييييي  ،ص و هديچيپ یتعن بوسحم مهبم

    

میشود.

"دات" 1گردشگری روستا يي را اين گونه تعريف میکند؛ فعاليتی چند وجهی که در محيطی خارج از ش تروص ره   

میگيرد و به گردشگران ماهيت زندگی روستا يي را نشان میدهد .گردشگری روستا يي در چشمان یزرواشک یاهزاد   
قرار اک هدودحم رد و هتفرگ  رررررررر رربری زم و ني

 گنهرف ا قتم شنک ،یناسن ا  و نيمز نيب لب ا جیا ار اهناسن اد                   

میکند.

" آپرمان" 2در تعریف گردشگری روستایی بیان میکند؛ گردشگری روستایی به فعالیتهای مزرعهای و غیر مزرعهای
تها ریب یحیرفت ی وو ووون نام ی ن راپ د ککککککک های
گفته میشود که در جوامع و نواحی روستایی انجام میش یلاعف اما ،دو تتت تتت

موضوعی و نواحی حیات وحش را شامل نمیشود .گاهی اوقات ،گردشگری روستایی زیر مجموعه اکوتوریس زین م   
تعریف شده است( .قادری ) 22 : 1383 ،در تعریف گردشگری روستایی تعریف جامعتری به شرح زی هدومن هئارا ر    
است؛ کلیه فعالیتهای گردشگری در محیط روستایی با توجه به فرهن رنه ،ییاتسور یتنس تفاب و گ عیانص و       
روستایی ،آداب و رس یگربرد هک یتنس مو ر شدرگ هدن گر گ ،یزرواشک ی ر یرگشدرگ ،زبس یرگشد عرزم هههههههههه هههههههههههای،

گردشگری غذایی و شکار میباشد".سقایی" گردشگری روستایی را به شرح زیر تعریف کرده است:

طها و ییاتسور فلتخم ی
گردشگری روستایی عبارت است از فعاليتها و گونههای مختلف گردش یحم رد یرگ طط طط
پیرامون آنها که دربردارنده آثار مثبت و منفی برای محیط زیست روستا ،انسان و طبیعت است(پاپلی یزدی و س یاق ی،
 .)1 20 : 1385چنین برداشتی از گردشگری روستایی میتواند زمینههای مختلف فعالیتهای گردشگری چ یدزاب نو دد ددد
از سکونتگاهها ،رویدادها ،جشنوارهها ،ورزشها و تفریحات گوناگون روستایی را دربر میگیرد.
شرایط طبیعی ،مورفولوژیکی ،عناصر اقلیمی همراه با ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ  ،اتسور طیحم ی ا کش ال     
گوناگون و متنوعی از روستاها را بوجود میآورند که هرکدام به لحاظ فیزیکی ،نوع معما یوگلا ،نکسم عون ،یر     
سکونت ،نوع معیشت ،آداب و رسوم و سنتها ازیکدیگر متمایزند .این وجه تمایز خود خالق جاذبههایی اس هک ت   
گردشگران روستایی را به بازدید از این مناطق عالقمند میسازد و آنها را هر از چند گاهی به مسافرت به این منا قط
وا میدارد.
گردشگری روستایی را میتوان از دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد؛ از یک سو محیطهای روستایی و پیرامون
آنها این فرصت را مهیا میکنند تا گردشگران فارغ از هیاهوی شهری و سیطره فناوری در بین روستا زمانی را به
فراغت بگذرانند و از دیگر سو در کنار آن اقتصاد روستایی وابسته به زمین میتواند راههای تنفس را نیز تجربه کند.
. Dot

1

. Oppermann

2
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هر چند گردشگری روستایی راهحلی برای تمامی مشکالت نواحی روستایی محسوب نمیشود ،يکی از شیوههایی
است که میتواند آثار اقتصادی مهمی داشته باشد و به نوعی میتواند به کند شدن روند تخلیه سکونتگاههای
روستایی و جریان مهاجرت جمعیت روستایی کمک کند.
واژه گردشگری روستایی از دهه  1950میالدی به بعد گسترش یافت و در دهههای  1960و  1970میالدی بیشتر در
زمینه اقتصاد گردشگری روستایی برای کشاورزان و جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت .تا به حال
برنامهریزان و صاحبنظران با ارائه راهبردها و راهکارهای مختلف ،فعالیتها و اقدامات گستردهای در فراهم کردن
جذب توریسم و توسعه و گسترش فعالیتهای توریستی انجام دادهاند (رکنالدین افتخاری.) 84:1385 ،
انواع خاصی از گردشگری در نواحی روستایی دیده میشود که به شخص مسافر ،ویژگیهای مقصد و انگیزه از
مسافرت بستگی دارد .بنابراین میتوان با توجه به اهداف و انگیزه گردشگران از مسافرت ،گردشگری را به  5دسته
تقسیم کرد:

1ـ گردشگری طبیعی :1به طور عمده در تعامل با جاذبههای اکولوژیکی قرار دارد.

2ـ گردشگری فرهنگی :2مرتبط با فرهنگ ،تاریخ ،میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی است.

3ـ گردشگری بومی :3در واقع نوعی از گردشگری است که عالوه بر تعامل با جاذبههای طبیعی(رودخانه ،کوهستان
و ،)...با زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم که خود نیز در تعامل با جاذبههای طبیعی فوق میباشند ،در ارتباط
است.

4ـ گردشگری دهکدهای :4در آن گردشگران در میان خانوارهای دهکده زندگی کرده و در فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی روستا مشارکت میکنند.

5ـ گردشگری کشاورزی :5در آن گردشگران بدون ایجاد پیامدهای منفی روی اکوسیستم مناطق میزبان با
فعالیتهای سنتی کشاورزان در تعامل میباشند و یا در آن شرکت میکنند(اشتری مهرجردی.) 74:1383 ،
با توجه به آنچه که گفته شد میتوان گفت که گردشگری روستایی رهیافت جدیدی در توسعه روستایی است که
همچون توسعه دارای ابعاد و آثار گوناگون است .بنابراین توسعه و رشد گردشگری روستایی غالب ًاًا با سهمی که در
اصالح اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی دارد ،متناسب است(شارپلی .) 36:1380 ،با توجه به دیدگاهها و نظریات
مختلف در زمینه گردشگری روستایی میتوان ابراز داشت که گردشگری روستایی از یک سو با فراهم آوردن
فرصتهای جدید برای بسیاری از روستاها به عنوان وسیلهای است که به جوامع روستایی حیات دوباره میبخشد و
موجب توسعه این نواحی میشود و این سکونتگاهها را پا برجا نگه میدارد .از سوی دیگر توسعه بدون برنامهریزی
شده سبب آسیبهای اجتمایی و زیستمحیطی در سکونتگاههای روستایی میشود (رضوانی؛ .) 56:1384
1

. Natural Tourism
. Cultural Tourism
3
. Eco Tourism
4
. Village Tourism
5
. Agree Tourism
2
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در مجموع ،گردشگری روستایی به عنوان «تجربه بیرون از شهر» شناخته میشود که شامل طیف گستردهای از جاذبه-
ها و فعالیتهایی که در جوامع روستایی یا مناطق غیرشهری روی میدهد .ویژگیهای برجسته این نوع گردشگری
شامل فضاهای باز ،سطح پایین توسعه گردشگری و فرصتهایی برای بازدیدکنندگان برای کسب مستقیم تجربه در
محیط زیستهای کشاورزی و یا طبیعی میباشد(.نعمتاللهی و نجارزاده) 44 :59 13 ،
گردشگری ،راهبردی برای توسعه
امروزه با توجه به رونق صنعت گردشگری در تمامی مناطق ،ممالک و نواحی شهری و روستایی در دنیا ،موضوع
گردشگری پایدار مطرح گردیده است .گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان ،مکان گردشگری و
گردشگران دارد ،چرا که این رابطه میتواند پویا و سازنده و یا مخرب باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این
عناصر است تا آسیبهای محیطی و فرهنگی را به حداقل رسانده ،رضایت بازدیدگنندگان را فراهم آورد و به رشد
اقتصادی ناحیه کمک کند .گردشگری میتواند با مشارکت در اشتغالزایی و ایجاد درآمد ،اقتصاد جوامع محلی را
احیاء کند و نیز میتواند در تقویت فرهنگ محلی سهیم باشد و در حفظ محیط زیست یا بازسازی محیط زیست
طبیعی و انسانساخت تغییر ایجاد کند .از طرف دیگر گردشگری قادر است اقتصاد جوامع محلی را تضعیف کند و
کیفیت زندگی را کاهش دهد(رضوانی؛ .) 55:1384
توسعه پایدار گردشگری ،توسعهای است که در آن توازن و تعادل ،حفظ ارزشها و کیفیت اخالقیات و اصول
اقتصادی و نیز مزیتهای اقتصادی همه به همراه هم دیده شده و کوشش میشود تا توسعهای متعالی و متعادل و
همه جانبه جایگزین توسعه صرف ًاًا اقتصادی گردد .در این دیدگاه ،توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود به
گونهای است که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات
گردشگران بتوان وحدت و یکپارچگی هویت فرهنگی ،سالمت محیط زیست ،تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی را
تأمین کرد(الوانی؛ .) 0:1372 1
گردشگری روستایی میتواند راهبردی برای توسعه همه جانبه دولتها از نظر اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
باشد .از نظر اقتصادی ،گردشگری میتواند اثرات اقتصادی مهمی را برای نواحی روستایی در بر داشته باشد.
گردشگران روستایی برای اقامت ،خرید کاالهای محلی و خدمات پول پرداخت میکنند .این پولها در فعالیتهای
محلی جریان مییابد و موجب تحرک مناطق روستایی در برآورده کردن هر چه بهتر و بیشتر نیازهای بازدیدکنندگان
میشود و اثرات مهم اقتصادی آن به کند شدن روند تخلیه سکونتگاههای روستایی منتهی میشود(جوان و سقایی؛
.) 113:1383
بنابراین توسعه گردشگری در نواحی روستایی میتواند نقش مهمی در متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی داشته و
زمینه ساز توسعه پایدار روستایی باشد .از طرف دیگر وسیلهای برای تحریک رشد اقتصادی ملی از طریق غلبه بر
انگارههای توسعه نیافتگی و بهبود استانداردهای زندگی مردم محلی به حساب آید(شریفزاده و مرادی نژاد؛
.) 53:1383
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روش شناسی تحقیق
تحقيق حاضر از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از روش تحقیق توصيفی از نوع پیمایشی(زمینهیابی) اس هدش هدافت   
است .دادههای مورد نیاز در این پژوهش عالوه بر مشاهده و مطالعات می همانشسرپ لیمکت و میظنت قیرط زا یناد      
ساختار یافته گردآوری شده است .این پرسشنامه جهت بررسی وضعیت بهرهمندی هر جاذبه از خدمات و تأسيسات
مورد نیاز ،ابعاد زمانی کارایی و شعاع عملکرد هرجاذبه تنظیم شده است .جامعه آماری مورد مطالعه کل  769روستای
شهرستان کرمانشاه است .در تکمیل پرسشنامه با مراجعه حضوری به هر یک از روستاهای شهرستان ،وجود یا مدع    
  

وجود جاذبههای گردشگری را در هر روستا از دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها م ؤس درو ا گ رارق ل ر رد و هتف
صورت وجود جاذبه گردشگری در هر روستا نوع آن ،شعاع عملکرد ،کارایی زمانی ،میزان بهره من و تامدخ زا ید
زیر ساختها و سایر ویژگیهای آن ثبت و قید شده است.
معرفی قلمرو مورد مطالعه
شهرستان واحدی از تقسيمات کشوری است با محدودهی جغرافيا يي معين که از به هم پيوستن چند بخش همج راو
که از نظر عواملطبيعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آوردهان ليکشت ،د   
شده است .بر اساس آخرين سرشماری نفوس و مسکن سال  ،09 13استان کرمانشاه دارای  41شهرس ،نات
 29شهر ،و  85دهستان بوده است .شهرستان کرمانشاه ب ني

 46درج و ه

 25دقيق ات ه     47درج و ه

 30بخ ،ش

 29دقيق لوط ه   

جغرافيا يي شرقی و  33درجه و  47دقيقه تا  34درجه و  410دقيقه عرض جغرافيا يي شمالی واقع شده است.
اين شهرستان  5647کيلومتر مربع وسعت دارد که  22 /5درصد از مساحت  25045کيل تسا یرتمو ا ار هاشنامرک ن هب    
خود اختصاص داده و بزرگترين شهرستان استان کرمانشاه از نظر مساحت است.
این شهرستان دارای  78 9 1030نفر جمعيت بوده که از اين ميزان جمع تي

 857048نف  ر ( (  )% 83در منا و یرهش قط

 173441نفر( )%71نيز در مناطق روستا يي اين شهرستان ساکن هستند و حدود  489نفر هم غیرساکن میباشند .علت
باال بودن سهم شهرنشين در اين شهرستان ،استقرار کالن شهر کرمانشاه و مرکزيت برتر استان در اين شهرستان است.
کالن شهر کرمانشاه به عنوان مرکز شهرستان کرمانشاه با وزن جمعیت ودح ی د   

 857ه اب یگنتاگنت طابترا رفن راز

   

فضاهای روستایی پیرامونی خ تسا( .دراد دو ا ،هاشنامرک یرادن      .)2931بخ دمع ش هه هههای از م ک رهش مدر رر رررمانشا رد ه
خص ضف هب یرگشدرگ صو ا یاتسور یاه ی وجمه ا اب ر

ینماین تشادن تروص رد .د نننننن نن
رم رهش ا م هعج یییییییییییییییییییی ییییی

یتوان یدهت نیرتگرزب د د هدننک      
برنامهریزی توسعه گردشگری برای مناطق روستایی ،بیش م یرهش تیعمج ک ی ییی یییی
تخریب مناطق روستایی باشد.
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نقشه  .1تقسيمات سياسي استان كرمانشاه

نقشه  .2تقسيمات سياسي شهرستان كرمانشاه
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یافتهها
تجزیه و تحلیل جاذبههای گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه
با مطالعات و بررسیهای به عمل آمده در این پژوهش ع نهپ رب هوال ه هه ههههها دادعت یرگشدرگ ی    

 52نقطه – جاذبه

گردشگری در سطح روستاهای شهرستان کرمانشاه شناسایی شدند و امکانات و و ژي گیهای آنها یلحت دروم  ل رارق      
گرفت .تعداد جاذبههای گردشگری به تفکیک دهستان در قالب جدول شماره  1ذکر شده است.
جدول  .2تعداد جاذبههای گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه به تفکیک دهستان
ردیف

نام دهستان

تعداد نقاط با جاذبه گردشگری

1

پشت دربند

8

2

رازآور

3

3

باال دربند

3

4

درودفرامان

4

5

قره سو

2

6

میان دربند

11

7

چقانرگس

4

8

ماهیدشت

7

9

سنجابی

2

10

هفت آشیان

1

11

جاللوند

2

21

سرفیروزآباد

4

13

عثمانوند

1

جمع شهرستان
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توزیع فضایی جاذبهها نشان میدهد که بیشترین تعداد جاذبههای گردشگری به ترتیب در دهستانهای
میاندربند ،پشت دربند و ماهیدشت و کمترین تعداد جاذبهها در دهستانهای عثمانوند ،هفت آشیان ،سنجابی و قرهسو
واقع شدهاند.
وضعیت راههای ارتباطی جاذبههای گردشگری
.4

از  52نقطه گردشگری واقع در روستاهای شهرستان کرمانشاه 62 ،نقطه – جاذبه گردشگری ،دسترسی

مستقيم به راه آسفالته دارند و  62جاذبه گردشگری در خصوص راه ارتباطی با مشکالتی مواجه هستند .این 62
جاذبه گردشگری از نظر دسترسی و راه ارتباطی یا از جاده خاکی و یا از جاده شوسه برخوردارند و الزم است در
برنامهریزی و ساماندهی جاذبههای گردشگری اصالح راه دسترسی آنها در دستور کار قرار گیرد به نحوی که نخست
در کوتاه مدت جادههای شوسه به آسفالت و جادههای خاکی به شوسه تبدیل شوند و در بلند مدت نیز آن دسته از
ًال شوسه شدهاند به آسفالت تبدیل شوند .این اقدام منجر به افزایش گردشگران و ارتقاء شعاع
جادههای خاکی که قب ًال
عملکرد جاذبههای گردشگری خواهد شد .جدول شماره  2وضعیت راههای ارتباطی خاکی و شوسه جاذبههای
گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه را به تفکیک دهستان و نیازهای ساماندهی آنها را نشان میدهد.
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جدول  .2نیازهای عمرانی راههای ارتباطی جاذبههای گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه
ردی
ف

نام دهستان

1

پشت دربند

2

رازآور

3

باالدربند

4

دورودفرامان

5

قره سو

6

میان دربند

7

چقانرگس

8

ماهیدشت

9

سنجابی

نوع راه و فاصله

شعاع

(کیلو متر)

جاذبه

جاذبه

تا راه آسفالته

عملکرد

عملیات عمرانی مورد نیاز در:
کوتاه مدت

بلند مدت

قله (علمدار)

 – Km 3خاکی

ناحیهای

 – Km 3شوسه

 – Km 3آسفالت

چراغ محمد

 – Km 2خاکی

محلی

 – Km 2شوسه

 – Km 2آسفالت

قلعه فیروزآباد

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

پیرسلیمان

 – Km 4خاکی

محلی

 – Km 4شوسه

 – Km 4آسفالت

زیارتگاه چشمهکبود

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

سقاخانه

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

زیارتگاه کرانی سفلی

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

 – Km 3خاکی

ناحیهای

 – Km 3شوسه

 – Km 3آسفالت

 – Km 2خاکی

محلی

 – Km 2شوسه

 – Km 2آسفالت

زیارتگاه باباکوهی

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

سراب بابا سورکال

 – Km 2خاکی

محلی

 – Km 2شوسه

 – Km 2آسفالت

تاالب هشیالن

 – Km 4خاکی

منطقهای

 – Km 4آسفالت

-

سراب سبزعلی

 – Km 3خاکی

ناحیهای

 – Km 3آسفالت

-

سواحل رودخانه
گاماسیاب
نظرکرده چوب دراز

تپه باستانی

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

سراب کاشنبه لک

 – Km 1خاکی

ناحیهای

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

تپه باستانی چقانرگس

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

امامزاده محمدباقر

 – Km 2خاکی

محلی

 – Km 2شوسه

 – Km 2آسفالت

نظرگاه هاجرخاتون

 – Km 5خاکی

محلی

 – Km 5شوسه

 – Km 5آسفالت

امامزاده ابراهیم

 – Km 2خاکی

ناحیهای

 – Km 2شوسه

 – Km 2آسفالت

قدمگاه حضرت علی

 – Km 1خاکی

ناحیهای

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

سراب قره دانه

 – Km 1شوسه

ناحیهای

 – Km 1آسفالت

-

پنج امام

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

10

هفت آشیان

دوازده امام

 – Km 1خاکی

محلی

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

11

جاللوند

-

-

-

-

-

12

سرفیروز آباد

نظرگاه ابوالفضل

 – Km 10خاکی

محلی

 – Km 10شوسه

قدمگاه قنبرعلی

 – Km 8خاکی

ناحیهای

 – Km 8آسفالت

-

13

عثمانوند

جانمازگاه علی

 – Km 1خاکی

ناحیهای

 – Km 1شوسه

 – Km 1آسفالت

 – Km 16آسفالت

جمع شهرستان

 – Km 47شوسه

– Km 10
آسفالت

– Km 47
آسفالت
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شعاع عملکرد جاذبههای گردشگری

شعاع عملکرد جاذبههای گردشگری در نقاط روستایی شهرستان کرمانشاه در قالب  5سطح محلی ،ناحیهای ،منطقه-
ای ،ملی و فراملی مورد بررسی قرار گرفت .از  52جاذبه گردشگری موجود در نواحی روستایی این شهرستان هیچ
جاذبهای از شعاع عملکرد ملی و فراملی برخوردار نیست .این امر بیانگر ضعف زیرساختهای الزم در ارتباط با
جاذبههای مذکور میباشد .جدول شماره  3سطحبندی و تعداد جاذبههای گردشگری بر اساس شعاع عملکرد را در
نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه نشان میدهد.
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جدول .3تعداد جاذبههای گردشگری و شعاع عملکرد آنها در روستاهای شهرستان کرمانشاه به تفکیک دهستان
شعاع عملکرد

ردیف

دهستان

تعداد جاذبه

1

پشت دربند

8

4

2

رازآور

3

2

3

باالدربند

3

2

-

4

درودفرامان

4

3

1

5

قره سو

2

1

1

-

6

میان دربند

11

4

5

2

ملی

فراملی

محلی

ناحیهای

منطقهای

-

2

2

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

7

چقانرگس

4

3

1

-

-

-

8

ماهیدشت

7

3

4

-

-

-

9

سنجابی

2

1

1

-

-

-

10

هفت آشیان

1

1

-

-

-

-

11

جاللوند

2

1

1

-

-

-

21

سرفیروزآباد

4

3

1

-

-

-

13

عثمانوند

1

-

1

-

-

-

52

28

19

5

-

-

جمع شهرستان
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در مجموع از  52جاذبه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه ،تعداد  5جاذبه دارای شعاع عملکرد در
سطح منطقهای 19 ،جاذبه دارای شعاع عملکرد ناحیهای و  28جاذبه نیز از شعاع عملکردی در سطح محلی
برخوردارند .منظور از شعاع عملکرد محلی آن است که قالب گردشگرانی که از این جاذبه دیدن میکنند از
روستاهای همان دهستان هستند .شعاع عملکرد ناحیهای شامل جاذبههای میشود که گردشگران و بازدیدکنندگان آن
از دهستانهای مجاور یا بخشهای مجاور مراجعه میکنند .منظور از شعاع عملکرد منطقهای آن است که گردشگرانی
از شهرستانها و استانهای اطراف نیز جهت بازدید از آن جاذبه مراجعه مینمایند .منظور از شعاع عملکرد ملی این
است که گردشگرانی از سراسر استانهای ایران جهت بازدید از آن جاذبه مراجعه مینمایند و نهایت ًاًا منظور از شعاع
عملکرد فرا ملی ،جاذبههایی هستند که مورد بازدید گردشگران خارج از کشور قرار گیرند.
ابعاد زمانی کارایی جاذبههای گردشگری
برخی از جاذبههای گردشگری در تمامی فصول سال از کارایی الزم برخوردارند و برخی نیز تنها در فصول خاصی
از سال کارایی دارند .ابعاد زمانی کارایی جاذبهها به عوامل مختلفی نظیر؛ نوع جاذبه ،راههای ارتباطی و دسترسی،
تأسیسات همجوار آنها ،امنیت و غیره  ...بستگی دارد .طبیعت ًاًا جاذبهای که دارای قابلیت ورزش و شنا میباشد در
فصل زمستان کارایی الزم را نخواهد داشت و یا جاذبهای که راه دسترسی به آن خاکی و نامناسب میباشد در فصل
زمستان مراجعه کنندهای ندارد .فلذا کارایی زمانی جاذبههای گردشگری تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد.
از مجموع  52جاذبه گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه ،تعداد  23جاذبه در تمامی فصول سال کارایی دارند.
تعداد  71جاذبه نیز در فصول بهار ،تابستان و پاییز دارای کارایی هستند .تعداد  11جاذبه تنها در فصول بهار و
تابستان کارایی دارند و  1جاذبه نیز در فصل بهار و پاییز قدرت جذب گردشگر دارد .نکته قابل توجه اینکه عمدت ًاًا با
ایجاد و ساماندهی مناسب راههای ارتباطی ،میتوان کارایی زمانی  71جاذبه را که تنها در فصول بهار ،تابستان و پاییز
کارایی داشته را به فصل زمستان نیز تسری داد.
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نوع جاذبههای گردشگری
از کل نقاط دارای جاذبه گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه که  52نقطه – جاذبه میباشند ،تعداد  16مورد

دارای جاذبه از نوع اکوتوریسم و طبیعی ،تعداد  7مورد از نوع تاریخی و فرهنگی ،تعداد  28مورد از نوع مذهبی –

زیارتی و  1مورد نیز دارای دو نوع جاذبه طبیعی و اکوتوریسم میباشد .همانطور که مالحظه میشود اغلب جاذبه-
های گردشگری نواحی روستایی این شهرستان به ترتیب از نوع مذهبی -زیارتی و طبیعی هستند .نکته قابل توجه
اینکه در روستاهای شهرستان کرمانشاه هیچ جاذبهای از نوع هنری ،ورزشی و تجاری وجود ندارد.
تأسیسات زیربنایی
آب آشامیدنی
از کل  52نقطه دارای جاذبه گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه 62 ،مورد دارای دسترسی مناسب به آب
آشامیدنی بوده و  62مورد دیگر فاقد دسترسی مناسب به آب آشامیدنی هستند .عمده این  62نقطه دارای دسترسی
مناسب به آب آشامیدنی ،جاذبههایی هستند که یا در درون بافت روستا قرار داشته و یا خود جاذبههایی از نوع
سراب و چشمههای معروف هستند.
روشنایی برق

امکان استفاده از روشنایی برق ضمن اینکه زمینه اسکان موقت و شبانه را در کنار جاذبههای گردشگری فراهم می-
آورد خیلی از وسایل مورد نیاز گردشگران نظیر شارژ تلفن همراه و  ...امکانپذیر میسازد لذا وجود نیروی برق در
جوار جاذبههای گردشگری ،موضوعی با اهمیت است .از بین جاذبههای گردشگری روستاهای شهرستان کرمانشاه،
فقط  21مورد دسترسی به روشنایی برق دارند و  40مورد دیگر از نیروی برق بیبهرهاند.
اسکان و اقامت
امکان اسکان و اقامت موقت ،نقش عمدهای در ارتقای شعاع عملکرد جاذبههای گردشگری دارد .در کنار هر جاذبه
گردشگری که امکان اسکان و اقامت موقت روزانه و حتی شبانه وجود داشته باشد ،شعاع عملکرد حداقل تا سطح
منطقهای گسترش مییابد .از بین جاذبههای گردشگری روستایی در شهرستان کرمانشاه تنها  7جاذبه امکان اقامت و
اسکان موقت را دارا هستند و  45جاذبه دیگر از این امکانات محروم میباشند .ساخت محلهایی برای اسکان موقت
جهت جاذبههای با شعاع عملکرد منطقهای در کوتاه مدت و جاذبههای با شعاع عملکرد ناحیهای در بلند مدت
ضرورت دارد.
توالت و دستشویی
وجود توالت عمومی و دستشویی نقش عمدهای در بهبود نظافت محیطی جاذبههای گردشگری دارد .از بین 52
جاذبه گردشگری روستایی تنها  10مورد دارای توالت و دستشویی هستند و  42جاذبه دیگر از وجود چنین خدماتی
بیبهرهاند .ساخت توالت عمومی برای جاذبههایی که دارای شعاع عملکرد ناحیهای و منطقهای هستند ،امری
ضروری به نظر میآید.
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بقالی و سوپرمارکت
تأمین برخی از مایحتاج روزانه گردشگران از طریق مغازهها و بقالیها در جوار جاذبههای گردشگری بسیار حائز
اهمیت است .از بین جاذبههای گردشگری روستایی شهرستان کرمانشاه تنها  7مورد از خدمات بقالی برخوردارند و
بیش از  45مورد از جاذبههای گردشگری از چنین خدماتی بیبهرهاند.
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی بخصوص برای حضور خانوادهها در کنار جاذبههای گردشگری از اهمیت و ژي های برخوردار است.
در تمامی فضاهای گردشگری و نقاط دارای جاذبه توریستی روستاهای شهرستان کرمانشاه ،امنیت اجتماعی الزم
جهت گردشگران وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر پتانسیلهای گردشگری روستایی را در شهرستان کرمانشاه م و لیلحت درو

د رارق یسررب ا  هد ا .تس      

حاصل مطالعات و پژوهش اخیر موضوعات و نکاتی است که به شرح زیر میتوان به آنها اشاره کرد:

ت-
 .1نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه به تبع از نواحی روستایی کل کشور ،با مشکل بیکاری و ع یلاعف عونت مد تتت تتت
های اقتصادی مواجه هستند .فعالیتهای کشاورزی در سطح نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه ه حطس رظن زا م    
درآمد و هم از نظر تنوع فعالیتی قادر به پاسخگویی به نیاز مردمان روستاها بخصوص جوانان روستایی نیست.
 .2گردشگری روستایی ،میتواند هم منبع جدید درآمدی برای روستاییان باشد و هم اینکه به عنوان فعالیت جدی ید
در کنار فعالیتهای کشاورزی به تنوع فعالیتهای اقتصادی در نواحی روستایی منجر شود به شرطی ک یرگشدرگ ه   
روستایی ساماندهی و تحت برنامهریزی قرار گیرد.
 .3برا تسور یرگشدرگ هعسوت ی ا ،یی

کما ا ننننننننننننننن ننس ج ییاسانش و یجن ا بذ ههههههههه هها سپس و یرگشدرگ ی

      

برنامهریزی و ساماندهی آنها امری ضروری به نظر میرسد .در این راستا نباید منتظر برنامهریزیهای از باال ب نییاپ ه   
بود بلکه از طریق مشارکت مردمی و بخصوص حضور و ورود بخ صوصخ ش

یت زات ناج ناو ههه ههههای ب دبلاک ه   
ی می ی
یی یی

گردشگری روستایی دمید.
 .4در این پژوهش جاذبههای گردشگری روستایی در سطح  13دهس تسرهش نات ا و ییاسانش دروم هاشنامرک ن ا عق

     

شدند .در نقاط روستایی شهرستان کرمانشاه  52نقطه – جاذبه برای گردشگری شناسایی گردیده است.
 .5نتایج این طرح نشان میدهد که مهمترین مشکل جاذبهها هاشنامرک ناتسرهش ییاتسور طاقن رد یرگشدرگ ی       
نامناسب بودن راه دسترسی است .از  52جاذبه گردشگری در سطح روستاهای شهرستان کرمانشاه 62 ،جاذبه مش لک
دسترسی به راه مناسب (آسفالته) دارند .پیشنهاد میگردد در کوتاه مدت در مجموع  47کیلومتر راه خا هب لیدبت یک    
شوسه و  16کیلومتر راه شوسه نیز تبدیل به راه آسفالته شود .در میان م تسا مزال زین تد    

 47کیل هسوش هار رتمو   

تبدیل به راه آسفالته گردد .با این اقدام شعاع عملکرد جاذبههای گردشگری حداقل یک سطح اف ديپ شیاز ا دهاوخ     
کرد.
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 .6نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیشترین تعداد جاذبههای گردشگری در نواحی روس یات ی تسرهش  ا هاشنامرک ن    
دارای شعاع عملکرد در سطح محلی هستند .بطوریکه از  52جاذبه گردشگری تعداد  28مورد دارای ش درکلمع عاع   

محلی 19 ،مورد شعاع عملکرد ناحیهای و تنها  5جاذبه دارای شعاع عملکرد منطقهای هستند .با ساماندهی و برنامههه-
ریزی جهت تکمیل زیرساختهای الزم در کنار این جاذبهها میتوان به ارتقاء نقش آنها از محل یحان هب ی ههه ههههای و از
ناحيهای به منطقهای و حتی ملی و فراملی اقدام نمود.
 .7نتایج این پژوهش نشان میدهد که از  52جاذبه گردشگری ،تع داد  71جاذب مز لصف رد ه سس س سسسستان کا یار ی هتشادن    
وتعداد  11جاذبه نیز در فصول پاییز و زمستان فاقد کارایی هستند .این امر بیانگر آن است که توزی راک ینامز ع ا یی    
جاذبههای گردشگری مناسب نبوده و برای فصول پاییز و زمستان جهت جذب گردش مانرب دیاب رگ ههه ههههری یصاخ یز   
یتوانن و زییاپ لوصف رد د
صورت پذیرد .با ساماندهی و ایجاد دسترسیهای مناسب بخش عمدهای از جاذبهههها م  یی یی
زمستان نیز جاذب گردشگری باشند البته برنامهریزی در این خصوص الزم است عالوه بر تأمین دسترسی مناسب در
فصل زمستان به سمت ایجاد جاذبههایی که در فصول مذکور کارایی داش زگرب .دننک ادیپ قوس زین دنشاب هت ااااا ااااااااااری
جشنوارههای فرهنگی ،هنری ،ورزشی و نظیر آن در فصول مذکور در سطح روستاها میتواند به این امر مه کمک م   
کند.
یده زا هک د   
 .8نتایج حاصل از این پژوهش نشا م ن یی یی

 52جاذب ،یرگشدرگ ه

میباشد .این امر نشان دهنده ضرورت توجه خا یرگشدرگ هب ص     م یبهذ

    28م یبهذم عون زا درو     – زیا یتر

یگ در د رد 
– زیا م داهنشیپ .دراد یتر ییی ییی

خصوص طرح جامع گردشگری مذهبی – زیارتی شهرستان کرمانشاه اقدام گردد .اهمیت و ضرورت تهیه ای حرط ن   
بیشتر به خاطر همجواری روستاهای شهرستان کرمانشاه با کالنشهر کرمانشاه است.
 .9نتایج این طرح نشان دهنده فق تاسیسأت عون ره ناد  ،،،،، ،،،،امکانا ومع تامدخ و ت م رد ی

بذاج ترواجم ههههه هههههههای

گردشگری روستایی شهرستان کرمانشاه است .بر اساس یافتههای این پژوهش ضرورت دارد سازمان میراث فرهنگی
نسبت به تأمین دسترسی مناسب برای آنها و نیز تأمین تأسیساتی نظیر آب آشامیدنی ،امکا کسا ن ا یتح و هنازور ن     
شبانه ،ساخت توالت عمومی و تأمین سایر خدمات مورد نیاز برای گردشگران در مجاورت این جاذبهههها رابتعا هک     
حداقلی نیز میطلبد ،اقدام نماید.
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