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با  پايدار روستاي دره مرادبيگ همدان گردی در توسعة طبيعتنقش 

  ∗ )SWOT( سوات استفاده از مدل تحليل

  ∗∗سميه هاتفي شجاع

 ۸/۱۰/۱۳۹۵ :تاريخ پذيرش   ۱۳/۷/۱۳۹۴ :تاريخ دريافت

    چکيده
 بهبود شرايط رو، برای هانگردي مبتني بر طبيعت بوده و از اينهاي جبخش بسيار مهمي از فعاليت

گردشگري روستايي حائز اهميت  هاي طبيعي، توجه بهمندي از زيباييزندگي روستاييان و بهره
 ةزمين از تاريخي هاي طبيعي، فرهنگي و توان مندی از بهرهروستاي دره مرادبيگ همدان با  .است
وش با استفاده از ر در مطالعة حاضر،. استبرخوردار  گردی طبيعتپايه مطالعات  ريزي بربرنامه

 و بر پاية دبررسی شمرادبيگ توسعة گردشگري روستاي دره  ،)SWOT( سوات ماتريس تحليلي
 نقاط ترينهاي طبيعي آن مهمطرف دره مرادبيگ و جاذبه نظير دوانداز بي چشم ،نتايج پژوهش

                                                           
گ طراحي باغكـدة توريسـتي دره مرادبيـ   «نامة كارشناسي ارشد معماري نگارنده با عنوان  مقالة حاضر برگرفته از پايان ∗

در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات با راهنمـايي دكتـر ايـرج اعتصـام و     » همدان با تأكيد بر هويت مكان
  .رضا اسالمي است مشاورة دكتر سيدغالم

باشگاه پژوهشگران جوان و  -علوم و تحقيقاتواحد  -دانشگاه آزاد اسالمی -کارشناسي ارشد معماري آموختة دانش ∗∗
 ).somayeh.hatefishogae@srbiau.ac.ir( ايران -نتهرا -نخبگان
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ريزي و امکانات  برنامه نبود ،ترين فرصت بيرونياندازهاي طبيعي مهم برخورداري از چشم ،قوت
و فضاهاي بکر و تغيير کاربري  ها ضعف داخلي و تخريب باغ اطترين نقو اقامت موقت مهم وارد

  .روستا شناخته شدند های اينترين تهديدآنها مهم

 دره مرادبيگ، )شهرستان(تحليل سوات، همدان ، راهبردپايدار،  گردی، توسعة طبيعت: هاکليدواژه
  ).روستا(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
   مقدمه

 ،هاي جهانگردي مبتني بر طبيعت است و در اکثر نواحيمي از فعاليتبخش بسيار مه ،امروزه
بهبود شرايط زندگي  نيز هاي فرهنگي و اجتماعي وفعاليت و توسعه اقتصاد کشاورزي برای

. هاي طبيعي، توجه به گردشگري روستايي حائز اهميت استمندي از زيباييروستاييان و بهره
 ، دارای توانتاريخي و اقليم مناسب و فرهنگي هاي طبيعي،استان همدان با جاذبه

انداز پوشش گياهي و چشم امرادبيگ در جنوب استان ب ي است و روستاي درهپذيرگردشگر
ای  گونه فرهنگي را به و هاي اجتماعي، اقتصاديبسياري از شاخص در اين زمينه، تواندمي زيبا

ی ها و تنگناهاي اين روستا ضروربليتشناخت دقيق و علمي قا رو، از اين. ارتقا دهد چشمگير
هاي گردشگري روستاي دره مرادبيگ  قابليتبا هدف شناسايي  حاضر، تحقيق. دنماي می

هاي توانآوردن ت دربه فعلي در پی گردی، طبيعتبا راهکارهاي کاربردي و رويکرد  همدان
زمينه گردشگري هاي زيادي در با توجه به اهميت موضوع، پژوهش. بوده استبالقوه منطقه 

  . شده استمطالعات اشاره گونه  از اينبه برخي  ،در ادامهکه  صورت گرفته روستايي
 »شـناختی  بـوم احيـاي  «، )Blangy and Mehta, 2006: 233(به باور بالنژی و مهتـا  

تواند به رشد سـريع  است که مي گردی طبيعتو  گردشگریريزي مهم در برنامه ینگرش
 دردر پژوهشی ديگـر،  . عه پايدار در ابعاد مختلف آن بينجامدو توس گردشگریفعاليت 
منـابع   و گردشـگری سـاکنان بـومي، مـديريت     معيارهـاي  ،پايدار گردی طبيعتارزيابي 

 در نظـر گرفتـه شـده اسـت     اقتصادي، اجتماعي و محيطي در تحليل روابط بـين منـابع  
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)Tsaur et al., 2006: 640(.  ارانکو همفطری امير  نتايج تحقيقبر پاية )Fitri Amir et al., 2015(، 
و بـا   کندپذيري جامعه محلي کمک ميبه بهبود انعطافپايدار روستايي  گردشگریتوسعه 

آن و از آن  تمام ابعـاد  توسعه گردشگري در هاي آن، حمايت از مطالعه مزايا و محدوديت
 يج دو پـژوهش ديگـر  نتا .شود میهاي انساني در نظر گرفته  فعاليت جمله مالي، کالبدي و

هـاي   گردی پايدار با حفظ سنت در زمينة روابط موجود بين گردشگری روستايي و طبيعت
که  نشان داد ،)Nistoreanu and Dorobantu; 2015 et al., Paven-Gavrila, 2012( محلي

گردشـگری نـواحي روسـتايي بـر اسـاس      طور طبيعي به توسعه  گردشگري محيط زيست به
  .کنداجتماعي وکشاورزي کمک مي-رهنگيطبيعي، ف منابع

هاي  ها و ضعف با تحليل قوت ،)Sobouti and Alavi, 2015( علویثبوتی و 
 -بر پايه اصول اقتصادي، فرهنگي )۱(شيوة سواتدر روستاي تارم زنجان با  گردشگری

در . ندطراحي پرداخت ، به ارائه راهکارها و پيشنهادهایسازماني اجتماعي، محيطي و
گردشگري روستايي  ت،سوا کارگيري مدل هبا ب ،)۱۳۹۳( هاي بوکاني و اميريشپژوه

نقطه قوت و  شانزده ،نشان داد که در مجموع نتايج بررسی و تبيين شد وشهرستان مريوان 
ها و تنگناهاي  محدوديت در قالبضعف و تهديد  ها و بيست نقطه مزيت در قالبفرصت 

 گرقابل شناسايي است، که نشان گردشگریگسترش  برایروي روستاهاي اين ناحيه پيش 
هاي مناسب  ارائه سياست پذيري اين نواحي بوده و نيازمند بازنگري وباال بودن آستانه آسيب

سنجي و با هدف توان ،)۱۳۹۲( کامور ازکيا و. ستو تهديدهاها  رفع ضعف راستایدر 
توسعه  برایکارهايي ارائه راه ،شناسايي مشکالت گردشگري روستاي چاشم و همچنين

- پايدار گردشگري با تکيه بر سه بعد مهم گردشگري شامل ابعاد اقتصادي، اجتماعي
تهديدهاي گردشگري  ها و فرصت و نيز ضعف نقاط قوت و به بررسي ،فرهنگي و محيطي

هاي طبيعي و شرايط آب وهوايي جاذبه که ها نشان داديافته ند وپرداخت يادشدهدر روستاي 
کمبود امکانات اقامت گردشگران، مهاجرت روستاييان در فصل سرد  نقاط قوت و ترينمهم

ترين نقاط ضعف گذاري دولتي مهمبه علت کمبود امکانات رفاهي و عدم سرمايه
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افزايش تمايل مردم به گذران اوقات  ،همچنين روند؛ شمار می بهروستا اين گردشگري 
مناسب، همجواري با دو استان سمنان و فراغت در مناطق ييالقي، موقعيت جغرافيايي 

هاي خارجي ترين فرصتمعرفي روستا به عنوان روستاي هدف گردشگري مهم مازندران و
ترين توسعه گردشگري مهم برایها و تخصيص اعتبار توجهي دولت در اجرا طرحو کم

و همکاران  اکبري ساماني. شوندميمحسوب چاشم  روستای تهديد خارجي گردشگري
پايداری که  پرداخته، نشان دادند به ارزيابي پايداري گردشگري در نواحي روستايي )۱۳۹۲(

محيطي و  -فرهنگي، کالبدي - توسعه روستايي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي گردشگری به
به شناسايي توان محيطي  ،)١٣٩٢( همکاران نژاد وهاي حاجيپژوهشدر  .دانجامنهادي مي

گردشگري با  راهبردیروستاي هجيج و تدوين برنامه توسعه منطقه نمونه گردشگري 
ها فرصت( ومجموعه عوامل بيروني) قوت و ضعفنقاط ( استفاده از مجموعه عوامل دروني

، يازده نقطه قوت حاکی از وجود يازده نقطةهاي پژوهش يافته پرداخته شد و) و تهديدها
پورسراسکانرود و نوربخش اکبر. در اين روستا بود تهديد شش فرصت، وضعف، شش 

به لحاظ  پرداختند؛ اين روستاهاجزيره قشم روستاها و شهرهاي توسعه  بررسی به) ١٣٨٩(
. ند، اقتصادي و سياسي برخوردارشناختی بومدر همه ابعاد  از حساسيت خاص گردی طبيعت
تصادي، گرو توجه به ارکان اقدستيابي به توسعه پايدار در  ،)١٣٨٩( مشيري ةمطالع ةبر پاي

با بيان  رو، اين مطالعه ؛ و از اينمحيطي در يک جامعه استاجتماعي، فرهنگي و زيست
پايدار  ةهاي توسع هاي متفاوت، به ويژگي مشترک مفهوم توسعة پايدار از ديدگاه یاجزا

در  ،)١٣٩٠( سروش گودرزيسرانجام، . شانديز شهرستان مشهد پرداخته است روستايي
به تبيين جايگاه گردشگري در  ،گردشگري روستايي در روستاي ورکانه روند ارزيابي توسعه

  . استتوسعه روستايي پرداخته 
در توسعه اقتصادي  گردشگري روستايي نقش مکملشده گوياي مروري بر مطالعات ياد

، فرهنگي، اجتماعي، کالبدي و بومي در شناختی بومروستاها و اهميت عوامل محيطي و 
دره مرادبيگ براي مردم همدان يک مکان تفريحي  ديرباز،از  .يي استتوسعه پايدار روستا
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هاي الوند در هاي طبيعي و تاريخي روستا و کوهپايهگذرن اوقات فراغت بوده و جاذبه برای
تغييرات متعدد  با توجه ،هاي اخيردر سال .شته استاهميت بسيار دا گردشگریريزي برنامه

و  ها عوامل طبيعي، تعامالت، فعاليت رزي و نيز در پیسکن، تغيير کاربري اراضي کشاوم
 پديدمحيطي  يادي در ساختار اقتصادي، اجتماعي وتحوالت ز ،در اين روستامانند اينها 

با توجه به تغييرات  .ده استکرو توسعه گردشگري آن را با کالبدي شهرگونه تضعيف  آمده
 ي، فرهنگي،شناخت بومطبيعي،  عوامل شناسايي در زمينة مطالعات ناهمگون روستا و کاستي

صنعت  ريزي و ارتقایمنظور برنامه بهمرادبيگ ري پايدار روستاي دره گردشگ و کالبد بومي
 ثير محيط درونيأمطالعه حاضر بر آن است تا با سنجش ت ،در اين منطقه گردشگری

به  ،اييبر توسعه گردشگري روست) تهديدها ها و فرصت( و بيروني) هاضعفها و  قوت(
با در  ،)SWOT(سوات  ، از مدل تحليلستادر اين را. ارائه راهبردها و راهکارهايي بپردازد

ها و تهديدهاي ها، فرصت ها، قوت ثر در منطقه شامل ضعفؤنظر گرفتن عوامل م
  .شودمي گيری بهرههاي مرتبط گردشگري از ديدگاه گردشگران و سازمان

  چارچوب نظري

 »شناختی گردشگری بوم«به معنی » Ecological Tourism«عبارت  ةشد کوتاه اکوتوريسم
تازه در  اي نسبتاًگردي نام گرفته و گرايشي نو و پديدهطبيعت ،است که در ادبيات فارسي
ضرابي و ( دهدتنها بخشي از اين صنعت را تشکيل مي و البتهصنعت جهانگردي است 

، اما وجود دارد »اکوتوريسم«ة از واژ گونتعاريف و تفسيرهاي گونا ).۲۰۴ :۱۳۸۹ همکاران،
از طبيعت با  محيطي پايدار و بازديد و لذت بردن طور عمومي شامل سفرهاي زيست به

کار کردن مردم اندرتأثيرگذاري کمتر نسبت به بازديدکننده و دست، ترويج محافظت از آن
، )۲(گردشگریاني اساس برآورد سازمان جه بر). ۴۵ :۱۳۸۶ ضيايي و ميرزايي،( بومي است
کنونی به بيش از  درصد از هفتگردان  ، شمار طبيعترود که تا يک دهه ديگرانتظار مي

 نگردشگران را به ديد ،اي که امروزهترين انگيزهمهم. برسدکل مسافران درصد  بيست
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کند، حس کنجکاوي گردشگران کاوشگر در شناخت هاي طبيعي تشويق و ترغيب ميجاذبه
 گياهي و جانوري ناياب و ذخاير طبيعي است که موجب افزايش هاينهو مطالعه گو

است از حس حفاظت و حر ،در نهايت وشود مياز طبيعت  تر آنهاعميق تقديرو  شناخت
بسياري از  .)۱۱۷ :۱۳۸۲ رضواني،( کندبرانگيخته و تقويت مي هاي طبيعي را در آنهامحيط

از . دانندروستايي را توسعه گردشگري مي حل بسياري از مشکالت مناطق متخصصان راه
 بازساي مناطق روستايي است گردشگري عنصري اساسي در حرکت به سوي احيا و ،رواين

توسعه گردشگري و توسعه روستايي دو عامل مرتبط با يکديگرند ). ۱۰۹: ۱۳۸۰ ،شارپلي(
هدف از گسترش . )Arntzen et al., 2007(ديگري دارد  ثيري مثبت برأت کدامکه توسعه هر 

 يبه تقاضا ييگو پاسخ )الف: نظر گرفت توان از دو بعد درگردشگري روستايي را مي
ر، يو گردشگرپذ ييح در مناطق روستاياوقات فراغت و تفر يبرا يت شهريروزافزون جمع

، ييو توسعه روستا يدر حوزه ارتباط گردشگر .ييتوسعه و گسترش مناطق روستا) ب و
، حل ييکه هدف همه آنها کاهش فقر روستا ،مطرح شده گوناگون يهادگاهيتاکنون د

 ،يو قادر ين افتخاريالدرکن( است يش خدمات رفاهيو مهاجرت و افزا يکاريمعضالت ب
ن يکه ا گفتتوان ي، مييروستا ينه گردشگريمختلف در زم يهادگاهيبا توجه به د). ۱۳۸۱

از روستاها  ياريبس يد برايجد يهاسو با فراهم آوردن فرصتکياز  ينوع گردشگر
ن يدهد و موجب توسعه ايم ييات دوباره به جوامع روستاياست که ح يالهيهمچون وس

 يهابيآس يريگآن به شکل ةشد يزيرتوسعه برنامه ،گريد يو از سو شوديم ينواح
 ،ييو صفا يرضوان( زنديدامن م ييروستا يهادر سکونتگاه يطيمحستيو ز ياجتماع
خش چرا که ب ،ت استيحائز اهم يگردشگر يزيردار در برنامهيتوسعه پا). ۱۱۴ :۱۳۸۴
راث ي، ميعيط طبيست که به محی ايهاتيها و فعالجاذبه به يمتک يتوسعه جهانگرد اعظم

 يزير ی در برنامهکنون ييربنايکرد زيرو. شونديمربوط م يمناطق فرهنگ يو الگوها يخيتار
دار است و بر اساس يدن به توسعه پاير انواع توسعه رسيادر س نيز و يصنعت گردشگر
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 ةاستفاد يبرا ير منابع گردشگريو سا ي، فرهنگيعيد منابع طبيبا ،داريروش و توسعه پا
 پور يميرح( سودمند باشد يجامعه کنون يبرا ،ن حالينده حفظ شود و در عيمداوم در آ

  ). ۱۴۴ :۱۳۹۳نژاد و همکاران،  يخانيش

   شناسيروش

 بوده و يليتحل -يفيت و روش، توصياز نظر ماه و ياز لحاظ هدف کاربرد ،ژوهش حاضرپ
گروه  شامل دو پژوهش يجامعه آمار. انجام گرفته است ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۳ يدر محدوده زمان

 يراث فرهنگيم يمرتبط با گردشگر ين نهادهاگ و مسئواليمرادبدره  يگردشگران روستا
نفر از  ۴۴ ،و مورگان ياز جدول کرجس يريگا بهرهب که از آن ميان،ند بودهمدان 

. ل پرسشنامه انتخاب شدنديتکم برای يطور تصادف ن بهاز مسئوال نوزده تنگردشگران و 
است؛ شده  يطراح يجامعه آمار گروه دو يبرابوده و ساخته  ق پرسشنامه محققيابزار تحق

، ي، اقتصاديو اجتماع يفرهنگ، يشناخت بومو  يعير عوامل طبيثأبه سنجش ت اين پرسشنامه
 يبرا. پردازديم ييدر جامعه روستا يها بر توسعه گردشگر رساختيو ز، منظر انداز وچشم
ب يضر آن، از يياين پاييتع يو برا )يصور( ييپرسشنامه، از روش محتوا ييروا تعيين

 وها داده يآورجمع در. ه استبود ۷۵/۰ با برابرکه مقدار آن  هکرونباخ استفاده شد یآلفا
تجزيه و تحليل  ، برایدر گام بعدي ابتدا از مدارک معتبر استفاده شد و ،اطالعات مورد نياز

سوات  روش تحليلي ،مرادبيگ آنها و ارائه راهکارهاي توسعه گردشگري روستاي دره
)SWOT (هدف کلي اين روش شناسايي آن دسته از عوامل دروني و  ؛کار گرفته شد به

عالوه بر اينکه  ،اين ابزار. در دستيابي به اهداف تحقيق اهميت دارند بيروني است که
ا موضوع يک سازمان ير يت و مسيدر راهبرد، موقع يبازنگر يمناسب را برا چارچوب

 يابيد، ارزيجد يهابرنامه توسعه خدمات و در گسترش و، )۱۳۸۴ گلکار،( سازديفراهم م
از به يکه ن ييهاتير موقعيسا د ويجد يهادهيها واها، پروژهن خدمات، برنامهيارزش ا

  ).۱۴۲: ۱۳۸۷همکاران،  ا ويازک( د استيمف ،دارند يريگميتصم
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  گ همدان يدره مرادب يروستا

هاي الوند در کيلومتري از مرکز همدان در دامنه کوه منطقه دره مرادبيگ در فاصله سه

ال به شهر همدان، از شرق به اين منطقه از شم .استان همدان واقع شده استجنوب غربي 

نامه و شهرستانه و از جنوب به کوهستان روستاي ابرو تفريجان از غرب به روستاي گنج

صورت  دره مرادبيگ به منطقه .استهکتار  هشت صدشود و مساحت آن الوند محدود مي

. وسيله ارتفاعات محدود شده است کشيده شده و از سمت غرب و شرق بهشمالي جنوبي 

ناميده و » هگمتانه« به علت همجواري با شهر، از همان زمان که همدان ،دره سبز و خرم اين

بنا به نظر افراد مسن . مورد توجه سالطين و امرا قرار گرفت ، احتماالًشددولت ماد تشکيل 

» بيگ اله«و » نظربيگ«هاي به نام و دو برادر او» مرادبيگ«، روستااين  ان ساکننظر صاحب و

). ۱۳۹۲بيگ، ( اندحکمراني داشته اي از همدان فعاليت وگانهدر نقاط سه يادشدهن در دورا

ره گرگ، دره غول، دره حاج احمد توان به دهاي معروف دره مرادبيگ مياز مکان

 .اشاره کرد حمام خرابه و ، لژه، شرشرآب، گوشتخل دره، روستا سيلوار، قزله رود،)جاحمد(

دره مرادبيگ به محدوده  ،۴/۷/۱۳۶۷عالي شهرسازي مورخ  اکنون بر اساس مصوبه شوراي

رود  ،در اين دره. شودو جزو شهر همدان محسوب مي افزوده شده است خدمات شهري

شود، مسيري جنوبي هاي فراوان تشکيل ميها و آب چشمه که از آب شدن برف» آلوسجرد«

به سوي شهر روان  ،ز درهجاري است و پس از گذشتن ا تند نسبتاً یشمالي دارد و در شيب

به اراضي شمالي  گذرد واز وسط شهر از سمت جنوب و مشرق تپه هگمتانه مي شود،مي

 ،ندابا پيوستن رودهاي متعدد ب ،اي شهرستان همداندر اراضي جلگه رسد وخارج شهر مي

اختالف ارتفاعي که اين نقطه ). ۹۵: ۱۳۸۳ گروسين،( ريزدچاي ميسرانجام به رود قره

تر بودن نسبي دماي هوا نسبت به سبب خنک ،معيتي نسبت به مرکز شهر همدان داردج

   .ده استشساير نقاط شهر همدان 
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  سوات ليو تحل يبررس 

ها،  از مطالعات ميداني و تعيين قوت گيری ، با بهرهدستيابي به اهداف تحقيق برای
يي تنظيم و بين هاپرسشنامه ،منطقه مورد مطالعه و تهديدهاي هاها، فرصت ضعف

بايد اين مراحل سوات،  براي ساختن ماتريس. صالح توزيع شد ن ذيمسئوال گردشگران و
موجود در محيط خارجي روستاي دره  هاي عمدهفرصت فهرستي ازتهية  -۱ :دطي شو

ن نقاط قوت تعيي -۳عمده موجود در محيط خارج منطقه؛  شناسايي تهديدهای - ۲مرادبيگ؛ 
مقايسه نقاط  - ۵منطقه؛  در داخلي ةشناخت نقاط ضعف عمد-۴طقه؛ من درداخلي عمدة 

و قرار دادن نتيجه آن در خانه مربوط به گروه  هاي خارجي با همقوت داخلي و فرصت
هاي موجود درخارج و مقايسه نقاط ضعف داخلي با فرصت -۶ ؛)SO(راهبردهای تهاجمی 

مقايسه نقاط قوت داخلي با  -۷ ؛)WO(راهبردهای بازنگری قرار دادن نتيجه آن در گروه 
مقايسه نقاط  -۸و  ؛)ST(راهبردهای تنوع خارجي و قرار دادن نتيجه آن در گروه  هایتهديد

 )WT( راهبردهای دفاعیخارجي و قرار دادن نتيجه آن در گروه  هایضعف داخلي با تهديد
  ).۲۱۷ :۱۳۹۱، کارانمهر و همدانش؛ ۱۳۸۱هانگر و ويلن، (

  هاراهبردنحوه تعيين  وسوات  ريسمات -۱جدول 

  محيط داخلي
  سوات ماتريس

  )S(ھا قوت )W( ھاضعف

  )SO( راھبرد تھاجمي  )WO(راھبرد بازنگري 

  

 )O(ھا فرصت

  

  محيط خارجي
 )WT(راھبرد تدافعي 

  )ST(راھبرد تنوع 

 

  )T(تھديدھا 

  ۱۳۸۸، سيدجوادين ؛۱۳۸۹، ديويد :برگرفته از مدل: منبع
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  ايج و بحثنت

ها از بندي گزينهبرای اولويت گفته، پيشسعي شده تا عالوه بر نکات  ،در اين قسمت

پرسشنامه  از طريقهاي عمده ناحيه ها و محدوديتمزيتديدگاه مسئوالن و گردشگران، 

ي و صورت کم ، بتوان نتيجه را بهارزيابي شود تا عالوه بر مشارکتي کردن اين روش

  .ورددست آ تر بهاصولي

   گردشگران ديدگاه

بندي از طريق پرسشنامه در اختيار مردم اولويترای شده ب ن مشخصعناوي ،در مرحله بعد

هاي  مؤلفهدر  ،گردشگران نظر از دهد کهنشان مي سوات تحليل. ن قرار داده شدو مسئوال

ن تري بزرگ مثابه به »طرف دره مرادبيگ نظير دوانداز بيچشم« ،قوت اطموجود در نق

ترين نقطه قوت داخلي و پس  به عنوان مهم ۴ ةو ميانگين رتب ۱ جاذبه منطقه با وزن نسبي

 و ۴۱/۰ با وزن نسبي »هاي شغليايجاد فرصت برایوجود بستر مناسب « ةلفؤم ،از آن

ترين نقطه قوت داخلي در توسعه و گردشگري اين اهميت به عنوان کم ۸۳/۲ ةميانگين رتب

با وزن  »اندازهاي طبيعي از چشم برخورداري«لفه ؤم ،همچنين د؛نرومي شمار به منطقه

 شوند، محسوب میترين فرصت بيروني به عنوان مهم  ۷۶/۳ ةميانگين رتب و ۹۵/۰نسبي 

ميانگين  و ۲۲/۰ با وزن نسبي »نزديکي دره مرادبيگ به شهر همدان« ؤلفةکه م حالي در

در مورد . استتوسعه گردشگري  تایراسترين فرصت بيروني در هميتا  کم ۲۶/۲ة رتب

به  ۸/۳ة ميانگين رتب و ۹۱/۰ با وزن نسبي »ريزي جامع فقدان برنامه«، نقاط ضعف داخلي

هاي  فصلي بودن فعاليت« ةلفؤم ،ترين نقطه ضعف داخلي و همچنينعنوان مهم

ترين نقطه ضعف اهميتکم ۴۳/۱ة ميانگين رتب و ۲۸/۰ با وزن نسبي »گردشگري

با وزن  »و تغيير کاربري آنها ها تخريب باغ« ،از اين ديدگاه. درون شمار می بهگردشگري 
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واگذاري منابع طبيعي به « ةلفؤم ترين تهديد ومهم ۷۱/۲ة ميانگين رتبو  ۸۴/۰ نسبي

 ۶۵/۱  ةميانگين رتب و ۲۸/۰با وزن نسبي  »سودجويان به بهانه توسعه گردشگري

  .دشونمي تهديد محسوبترين  اهميت کم

   نمسئوال ديدگاه

هاي طبيعي شامل دره جاذبه« ،موجود در نقطه قوت های مؤلفهدر  ،از نظر مسئوالن

با وزن  »آلوسجرد و حاشيه جنوبي، چشمه قاضي، چشمه ملک، مرادبيگ، دره ديوين در

 ةلفؤم ،ترين نقطه قوت داخلي و پس از آن به عنوان مهم ۹۲/۳ ةو ميانگين رتب ۹/۰نسبي 

به عنوان  ۵۷/۲رتبة  و ميانگين ۴۲/۰ با وزن نسبي »بافت روستا صنعتي نشدن«

 روند؛ميشمار  بهترين نقطه قوت داخلي در توسعه و گردشگري اين منطقه  تاهمي کم

ة و ميانگين رتب ۸۷/۰ با وزن نسبي »اندازهاي طبيعي از چشم برخورداري« ؤلفةم ،همچنين

نزديکي دره مرادبيگ « ؤلفةکه م حالي در شود، محسوب میترين فرصت بيروني مهم ۴۲/۳

ترين فرصت بيروني در اهميتکم ۰۵/۲ة و ميانگين رتب ۱۹/۰ با وزن نسبي »به شهر همدان

و  اردونبود امکانات « ،در مورد نقاط ضعف داخلي. استتوسعه گردشگري  راستای

ه ضعف ترين نقطبه عنوان مهم ۴۲/۳ة ميانگين رتبو  ۸۶/۰ با وزن نسبي »اقامت موقت

 و ۳۳/۰ با وزن نسبي »هاي گردشگري فصلي بودن فعاليت« ةلفؤم ،داخلي و همچنين

 ،اين بر افزون .روند شمار می ترين نقطه ضعف گردشگري بهاهميتکم ۶۲/۱ة ميانگين رتب

 و ۸۸/۰ با وزن نسبي» از بين رفتن فضاهاي بکر«ترين تهديد خارجي مهم ،از اين ديدگاه

واگذاري منابع طبيعي به سودجويان به بهانه « ؤلفةو م ترين تهديدمهم ۵۷/۳ة ميانگين رتب

 تهديدترين اهميت کم ۳۵/۱ة و ميانگن رتب ۲۸/۰ با وزن نسبي »توسعه گردشگري

  .دشون ميمحسوب 
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  نمسئوال و گردشگران ديد از عوامل داخلي سوات تحليل ماتريس -۲ جدول

محيط 
  سوات تحليل  دروني

  گردشگران  نمسئوال
وزن 
  نسبي

ميانگين 
  ايرتبه

امتياز 
  وزني

وزن 
  نسبي

ميانگين 
  ايرتبه

امتياز 
  وزني

  ها قوت

۱S  = داشتن اقليم مناسب در فصل تابستان
  براي جذب گردشگر

۵۱/۰  ۲/۳  ۶۳/۱  ۴۵/۰  ۸۴/۲  ۲۷/۱  

۲S  =ي فرهنگـي مثـل امـامزاده پيـر     هـا جاذبه
  ۰۷/۲  ۱/۳  ۶۷/۰  ۱/۲  ۳  ۷/۰  الحکماعمارت بديع ، باغ ورحمان

۳S  =۴۴/۱  ۳  ۴۸/۰  ۰۷/۱  ۵۷/۲  ۴۲/۰  صنعتي نشدن روستا  
۴S  =۶۶/۲  ۴۶/۳  ۷۷/۰  ۳۲/۲  ۲۸/۳  ۷۱/۰  باال بودن ميزان امنيت منطقه  
۵S  =۴۲/۱  ۹۶/۲  ۴۸/۰  ۱۳/۱  ۵۴/۳  ۳۲/۰  سوادي مردمباال بودن ميزان با  
۶S  =هاي طبيعـي شـامل دره مرادبيـگ   اذبهج ،

مه دره ديــوين درحاشــيه جنــوبي، چشــ
  قاضي، چشمه ملک، آلوسجرد

۹/۰  ۹۲/۳  ۵۲/۳  ۸۸/۰  ۸۸/۳  ۴۱/۳  

۷S = ۴۷/۱  ۷۳/۲  ۵۴/۰  ۲/۱  ۴/۲  ۵/۰  يکدست بودن بومي پذير ومهاجر  
۸S =    بــرای ايحــاد  وجــود بســتر مناســب

 هاي شغلي فرصت
۶۲/۰  ۲/۳  ۹۸/۱  ۴۱/۰  ۸۳/۲  ۱۶/۱  

۹S = دره مرادبيگ  طرف نظير دوانداز بيچشم
  ۴  ۴  ۱  ۸۰/۲  ۴۲/۳  ۸۲/۰  ن جاذبه منطقهتري به عنوان بزرگ

۱۰S = رسـاني  هايي مانند برقايجاد زيرساخت، 
 تلفن، کشي آب ، لولهرسانيگاز

۹۳/۰  ۷۸/۳  ۵۱/۳  ۸۹/۰  ۵۷/۳  ۱۷/۳  

۱۱S = سيسـات گردشـگري   أهـا و ت روساخت
درمنطقه  مانند احـداث پـارک و زمـين    

 ورزشي
۶/۰  ۹۵/۱  ۱۷/۱  ۷/۰  

  
۵۶/۲  

 
۷۹/۱  

۱۲S =    وجود مجتمع تجاري تنـديس در مسـير
 دره مرادبيگ

۶/۰  ۲  ۲/۱  ۸/۰  ۹/۲  ۳۲/۲  

  ها ضعف

۱W  =۴/۰  ۴۳/۱  ۲۸/۰  ۵۳/۰  ۶۲/۱  ۳۳/۰  هاي گردشگري فصلي بودن فعاليت  
۲W  =منطقــه  بــارةنبــود تبليغــات مناســب در

  ۸۳/۱  ۳  ۶۱/۰  ۱۹/۲  ۲۸/۳  ۶۷/۰  نمونه

۳W  =    کمبود امکانـات خـدماتي در منطقـه در
  ۶۱/۲  ۲۳/۳  ۸۱/۰  ۲۵/۲  ۳  ۷۵/۰  سعه گردشگريصورت تو

۴W  =۴۵/۳  ۸/۳  ۹۴/۰  ۷۲/۲  ۳۲/۳  ۸۲/۰  ريزي جامع فقدان برنامه  
۵W = سيســات و تجهيــزات رفــاهي أفقــدان ت

  ۸۳/۲  ۳۸/۳  ۸۴/۰  ۵۱/۲  ۱۴/۳  ۸/۰  گردان طبيعتبراي 

۶W = ها و ساختنارضايتي گردشگران از زير
  ۲/۲  ۱۵/۳  ۷/۰  ۸۴/۲  ۴۲/۳  ۸۴/۰  هاي گردشگريروساخت

۷W  =۵۱/۱  ۱۵/۳  ۴۸/۰  ۹۸/۱  ۴۲/۳  ۵۸/۰  نبود نظام جامع دفع مواد زائد  
۸W  =۹۳/۱  ۸۴/۲  ۶۸/۰  ۱/۲  ۳  ۷/۰ کمبودفضاهاي عمومي  ومبلمان شهري  
۹W  =۲۱/۲  ۲۱/۳  ۶۹/۰  ۴۷/۱  ۵۸/۲  ۵۷/۰  سيسات تفريحي ورزشيأکمبود ت  

۱۰W  = ۷/۲  ۳۸/۳  ۸/۰  ۹۴/۲  ۴۲/۳  ۸۶/۰  و اقامت موقت اردونبود امکانات  
۱۱W = ــاي محلـــي و عرضـــه  نبـــود بازارهـ

  ۳۸/۱  ۳  ۴۶/۰  ۳۵/۲  ۱۴/۳  ۷۵/۰  محصوالت صنايع دستي

  هاي تحقيق يافته: منبع
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  نمسئوال و گردشگران ديد از عوامل خارجي سوات تحليل ماتريس -۳جدول 

محيط 
  سوات تحليل  بيروني

  گردشگران  نمسئوال
وزن 
  نسبي

ميانگين 
  ايرتبه

تياز ام
  وزني

وزن 
  نسبي

ميانگين 
  ايرتبه

امتياز 
  وزني

  ها فرصت

۱O =   آمادگي فرهنگي مردم منطقـه بـرای 
  پذيرش گردشگران

۷۲/۰  ۲۷/۳  ۳۵/۲  ۷/۰  ۱۶/۳  ۲۱/۲  

۲O =  ــريح و ــراي تف ــات ب ــزايش تبليغ  اف
  ۶۴/۰  ۳۸/۳  ۹۱/۰  ۴۸/۲  ۷/۲  ۹۲/۰  مسافرت بيشتر مردم

۳O =   ــرای ــوان ب ــروي ج ــتفاده از ني  اس
  ۷۷/۱  ۵۳/۲  ۷/۰  ۰۸/۲  ۷۱/۲  ۷۷/۰  ل در منطقهاشتغا

۴O = لي هــاي جديــد شــغافــزايش فرصــت
  ۰۲/۲  ۹۳/۲  ۶۹/۰  ۰۵/۲  ۰۲/۳  ۶۸/۰  مهارت براي جوانان، زنان و افراد کم

۵O  =هاي  رونق به مشاغل خرد و فعاليت
  ۷۱/۲  ۱۶/۳  ۸۶/۰  ۲۱/۲  ۷۴/۲  ۸۱/۰  تابع گردشگري موجود در منطقه

۶O  = ــتفاده ا ــان اس ــتز امک ــاي ظرفي ه
  ۶۸/۲  ۲۳/۳  ۸۳/۰  ۰۸/۲  ۸۵/۲  ۷۳/۰  گردشگري شهري

۷O = هاي گيـاهي  ترويج حفاظت از گونه
  ۷۳/۱  ۲۳/۲ ۷۸/۰  ۷۳/۰  ۲۴/۲  ۳۳/۰  و جانوري خاص

۸O = افــزايش آگــاهي جوامــع محلــي و 
 گردشگران از مفاهيم توسعه پايدار

۷۴/۰  ۲۲/۳  ۳۸/۲  ۷۵/۰  ۶۶/۲  ۹۹/۱  

۹O =  ـ  برخــورداري از چشــم دازهاي انـ
  ۵۷/۳  ۷۶/۳  ۹۵/۰  ۹۷/۲  ۴۲/۳  ۸۷/۰  طبيعي

۱۰O =   ــهر ــه ش ــگ ب ــي دره مرادبي نزديک
 همدان

۱۹/۰  ۰۵/۲  ۳۸/۰  ۲۲/۰  ۲۶/۲  ۴۹/۰  

۱۱O  =بازار محلي و عرضه صـنايع   ايجاد
 دستي

۳/۰  ۹/۱  ۵۷/۰  ۷/۰  ۲/۳  ۲۴/۲  

  تهديدها

۱T =     ــه ــي بـ ــابع طبيعـ ــذاري منـ واگـ
ســـودجويان بـــه بهانـــه توســـعه 

  گردشگري
۲۸/۰  ۳۵/۱  ۳۸/۰  ۲۸/۰  ۶۵/۱  ۴۶/۰  

۲T =  تضــعيف فرهنــگ محلــي و از بــين
  ۳۵/۱  ۱۱/۲  ۶۴/۰  ۳۹/۱  ۱۴/۲  ۶۵/۰  رفتن آداب و رسوم

۳T = ۳۲/۱  ۸۸/۲  ۴۶/۰  ۷۹/۱  ۵۲/۳  ۵۱/۰  افزايش تخلفات اجتماعي  
۴T = شـــده از گازهـــاي ســـمي متصاعد

  ۰۱/۱  ۱۷/۲  ۴۷/۰  ۷۶/۱  ۶۸/۲  ۶۶/۰  خودروي گردشگران

۵T  = ۶۵/۱  ۷۶/۲  ۶/۰  ۷۶/۱  ۰۵/۳  ۵۸/۰  پسماندسوزاندن  
۶T = ۷۱/۲  ۲۳/۳  ۸۴/۰  ۵۷/۲  ۱۴/۳  ۸۲/۰  و تغيير کاربري آنها ها تخريب باغ  
۷T  = افـــزايش تـــردد وســـايل نقليـــه و

  ۰۷/۱  ۸۴/۳  ۲۸/۰  ۷/۰  ۷۱/۲  ۲۶/۰  هاي هواآالينده

۸T = اثـر  ايجـاد    ايجاد آلودگي صوتي بر
 مناطق تفريحگاهي مثل شهر بازي

۵۶/۰  ۷۷/۲  ۵۵/۱  ۴۷/۰  ۴۴/۲  ۱۴/۱  

۹T = ۱  ۶۳/۱  ۶۱/۰  ۰۷/۱  ۶۸/۱  ۶۴/۰  شکار پرندگان  
۱۰T  =۵۱/۱  ۹۲/۲  ۵۲/۰  ۹۴/۱  ۱۴/۳  ۶۲/۰ محيطي مشگالت زيست  
۱۱T = ۶۲/۲ ۲/۳  ۸۲/۰  ۱۴/۳  ۵۷/۳  ۸۸/۰ از بين رفتن فضاهاي بکر 

  هاي تحقيقيافته:منبع 



 سميه هاتفي شجاع                                                     ۲ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۴

  تاييروس گردشگري ةتوسع راهکارهاي و راهبردها ئةارا

 تشريحن آنهايترمهم در اينجا، که شدهارائه  يمتعدد يراهبردها ،قيتحق يهاافتهيبا توجه به 
  .شده است

تمرکز بر نقاط قوت دروني و  ،در راهبردهاي تهاجمي :)SO( راهبردهاي رقابتي تهاجمي
کيد بر أت - ۱: ارائه شده است يی بدين شرحراهکارهادر اين زمينه،  بوده وهاي بيروني فرصت

هاي تمرکز عمده بر فعاليت - ۲ ،هاي طبيعي در منطقهگردشگري طبيعي و بومي به دليل جاذبه
 - ۳ ،و توسعه پايدار روستايي گردی طبيعت اهداف تحقق راستایو کشاورزي در  گردشگری

هاي حفظ گونه برایجانوري  هاي گياهي وتحقيقاتي در زمينه گونه - طراحي مرکز آموزشي
در نظر گرفتن فضاهايي مناسب  - ۵ ،افزايش تبليغات گردشگري در منطقه - ۴ ،هکمياب منطق

گردشگری به هاي  فعاليت بر تمرکز عمده - ۶ ،انداز منطقه دره مرادبيگ از چشم گيريبهره برای
 استفاده ار نيروهاي متخصص و -۷، آمد و ايجاد اشتغال در توسعه روستاييمنظور کسب در

در نظر گرفتن فضاهايي  -۸ ،وزش و ترويج گردشگري در منطقهآم برایهاي مردمي تشکل
 ، سفال واز جمله چرم هاي صنايع دستيطراحي نمايشگاه - ۹ و ،هاي فرهنگيفعاليت برای

  .مانند اينها

دروني و  قوت تمرکز بر نقاط ،بخشي تنوع راهبردهايدر : )ST( بخشی راهبردهاي تنوع
 :، راهکارهايي بدين شرح ارائه شده استديدهارفع ته بوده و برایتهديدهاي بيروني 

ت يبه منظور جلب رضا يگردشگر يها تيبه امکانات، خدمات و فعال يبخش تنوع -۱
و  يحيمناسب تفر يفضاها يمنطقه با طراح يعيطب ياز فضا يبهره حداکثر - ۲ ،گردشگران

 ةبه منطق وخودرعدم ورود  - ۳ ها، ب باغياز تخر يريجلوگ و مانند اينها برای يورزش
 يهاتيفعالواگذاری  -۴ ،يطيمح ستيو ز يصوت يهاياز آلودگ يريجلوگ برای يحيتفر

حفظ بافت  - ۵ ربط، ذیط با نظارت منظم ارگان يدر منطقه به افراد واجد شرا يگردشگر
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 يبرگزار - ۶ ،يطيمح يجاذب صدا و آلودگ ياهيگ يها ش پوششيروستا و افزا يعيطب
 يگسترش گردشگر -۷، يحفظ آداب و رسوم محل برای يهنگو فر ينييآ يهاتيفعال

توجه به  - ۸ روستا، و يهامناسب از مناظر، مزارع و باغ يبردار به منظور بهره يکشاورز
  .ياز بروز تخلفات اجتماع يريجلوگ برایت منطقه يامن

 بر تمرکزکيد بر ضعف دروني، أبا ت ،راهبردهاي بازنگريدر : )WO(راهبردهاي بازنگري 
ين بوده و بدرفع نقاط ضعف نواحي روستايي  راستای هاي بيروني درگيري از فرصت بهره

برگزاري رويدادهاي کشاورزي در مزارع  -۱: شده استارائه  بدين شرحي يراهکارها ،منظور
مانند  (توجه به طراحي فضاهاي عمومي، خدماتي  -۲ ،هاي فرهنگيبه منظورافزايش فعاليت

طراحي  -۳ ،ذيرايي، پارکينگ، مبلمان شهري و نورپردازي مناسب، پ)سرويس بهداشتي
 ، وهاي تفريحي و ورزشيدر نظر گرفتن فعاليت -۴ ة گردشگری،هاي اقامتي در مجموعاردو

  .هاي فرهنگيرونق اقتصادي و فعاليت به منظورطراحي بازارهاي محلي و صنايع دستي  -۵

ي يراهکارها ،پذيري منطقهکيد بر آسيبأت اها، بدر اين راهبرد :)WT( راهبردهاي تدافعي
توسعه  راستایهايي در برگزاري جلسات و نشست -۱: شده استارائه  بدين شرح

گذاران و ايجاد تسهيالت دعوت از سرمايه - ۲، صنعت گردشگري منطقه گذاري در سرمايه
حي، زمين سيسات تفريأتوجه به ورودي منطقه، محل اتصال شهر به روستا، ت - ۳ منطقه، در

آموزش به مردم روستا و نحوه برخورد با گردشگر و  -۵، موزه تاريخ طبيعي و ورزشي،
از  هاي فرهنگيدر نظر گرفتن فعاليت ،کيد بر جذابيت منطقهأبا ت -۶، گردشگري در روستا

 های مسابقات آشپزي محلي و آشنايي با غذاها و سبزي ،جشنواره زمستاني، يجمله نقال
هاي مختلف مذهبي از جمله اعياد در برنامه برایمنظوره چند سالن يطراح -۷ ،محلي
هاي منطقه ن و افزايش جاذبهتبليغات مناسب از سوي مسئوال -۸ ،استاني هاي محلي ومقياس

توجه به حفظ و  -۱۰ ،هاي مختلف در منطقهبرگزاري همايش -۹ گردشگری،رونق  به منظور
  ،مندان هپژوهش براي عالق ستای آموزش وراجانوري در  هاي گياهي ورشد گونه
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آالچيق با توجه به گونه معماري منطقه و  اردو وتسهيالت رفاهي الزم از جمله ايجاد  - ۱۱
 گردشگرانبراي و از جمله پارکينگ و اقامتگاه تسهيالت الزم ايجاد  - ۱۲ ،ترکيب با بافت طبيعي

 راستایه عنوان پارک نواري در دهي محور رودخانه آلوسجرد ب سازمان - ۱۳ ،خارج استاني
 هاي تفريحي وبرنامهطراحی  - ۱۴ ،محيطي ستهاي زيوکاهش آلودگي های منطقه افزايش جاذبه

 هاي صنايع دستي، سفال، جرم ونمايشگاه برگزاری - ۱۵ ،آموزشي براي افراد در تمام سنين
رويدادهاي کشاورزي برگزاري - ۱۷ ، وطراحي فضاهاي  نشيمن عمومي و بازي - ۱۶ مانند اينها،

  .مانند اينهاهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و افزايش فعاليت در مزارع به منظور

  گيري و پيشنهادهانتيجه

دگاه گردشگران و ياز د هال پرسشنامهين و تحليعناو يبندتياولو برای سوات ليتحل جينتا
ن يانگيم و ۱يگ با وزن نسبيمرادبطرف دره  ر دوينظيانداز بچشم که دهدينشان م نمسئوال

ن يترمهم ۹۲/۳ة ن رتبيانگيم و ۹/۰ ين با وزن نسبيشامل دره دو يعيطب يهاجاذبه و ۴ ةرتب
 يو مهدو يافتخار الدين رکن مطالعات يهاافتهيبا  ، کهندرو شمار می بهروستا قوت نقاط 

 يروستامورد  در )۱۳۹۱(مهر و همکاران دانش ،دهستان لواسان کوچکمورد  در )۱۳۸۵(
 شهر در مورد روستای چاشم شهرستان مهدی )۱۳۹۲( ا و کاموريازک ، واورامان تخت

- ن فقدان برنامهدگاه گردشگران و مسئواليروستا از د ضعفنقاط ن يتر مهم. دارد يهمخوان

اقامت موقت با  و اردوو نبود امکانات  ۸/۳ة ن رتبيانگيم و ۹۱/۰ يجامع با وزن نسب يزير
و  يافتخار الدين رکن مطالعات يهاافتهيبا  بوده، که ۴۲/۳رتبة  نيانگيو م ۸۶/۰ يوزن نسب

در  )۱۳۹۲(و همکاران  ييمهد يدهستان لواسان کوچک، نادردر مورد  )۱۳۸۵( يمهدو
مهر و دانش، مراغه يهاروستادر مورد  )۱۳۹۲( يو شريف يانه، کرمياب يروستامورد 

در مورد روستای ) ۱۳۹۲(ا و کاموريو ازک ،امان تختاور يروستا در مورد )۱۳۹۱(همکاران 
 هر دو گروه دگاهين فرصت از ديتر مهم. دارد يهمخوانشهر  چاشم شهرستان مهدی

 و ۹۵/۰ يبا وزن نسب ترتيب، ، بهيعيانداز طباز چشم ين برخوردارگردشگران و مسئوال
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مبنی ) ۱۳۹۱(ر و همکاران مهدانش يهاافتهيبا  بوده، که ۴/۳و  ۷۶/۳ ةن رتبيانگيمو  ۸۷/۰
ترين فرصت مهم مثابه به گذاري در منطقه و سرمايه يزيربه برنامه نئوالتوجه بيشتر مس بر

و  ها ب باغين تخردگاه گردشگران و مسئواليد از دين تهديتر مهم .ندارد يهمخوان بيروني
بکر با  ين فضاهان رفتيو از ب ۷۱/۲ة ن رتبيانگيو م ۸۴/۰ يآنها با وزن نسب ير کاربرييتغ

و  ييمهد ينادرمطالعات  يهاافتهيبا  شده، کهعنوان  ۵۷/۳ ةن رتبيانگيو م ۸۸/۰ يوزن نسب
و  يده در بخش گردشگريد متخصص و آموزش يرويکمبود ن مبنی بر )۱۳۹۲( همکاران

در نحوه برخورد با  ياهال ييو ناآشنا ۴۰۸/۰ ياز وزنيانه با امتياب يروستا يگردعتيطب
مبنی  )۱۳۹۱( مهر و همکاراندانشو  يموانع اساس مثابه به ۳۳۵/۰ ياز وزنيران با امتگردشگ

 يروستا تهديد خارجي نيترعمده مثابه به يگرد طبيعت نبود مديريت آگاه به موضوعات بر
ها طرح یدولت در اجرا يتوجهکم مبنی بر )۱۳۹۲( کامور ا ويازک و همچنين، اورامان تخت

 يگردشگر يد خارجين تهديترمهم مثابه به يتوسعه گردشگر رایبص اعتبار يو تخص
  . ندارد يهمخوان شهر روستای چاشم شهرستان مهدی

، يتيريو مد يسازمان يهار در حوزهيز يشنهادهاي، پحاضر قيتحق يهاافتهيبر اساس 
  :قابل ذکر است يانسان يروينو  ،يطيمحستي، زتأسيساتو  ييربنايز

در  ييها جلسات و نشست يمستقل، برگزار يگاه گردشگريجاد پايا :و مديريتي سازماني
گ، آموزش به مردم يمنطقه دره مرادب يصنعت گردشگر در يگذارهيتوسعه سرما راستای
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