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 چكیده
ریزی توسعۀ گردشگری پایدار امرری  برنامه توجه به ظرفیت های کشور،با 

ای دولت در با توجه به اتخاذ رویکردهای توسعه در این میان، ضروری است.
هرای مللرو ،   های اخیر شرق استان سمنان علی رغم وجود پتانسری  سال

 هرد  ایرن   این رو، از. توسعۀ گردشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است
 شررق  گردشرگری  پایردار  هرای پروژه ها ومهمترین طرح شناسایی ژوهشپ

بردین منورور، پرژوهش راضرر کراربردی، توصری ی        .اسرت  سمنان استان
ها و طرح شناسایی کمی( است. برای -)غیرآزمایشی( و از نوع ترکیبی )کی ی

 از تن 90 شام  کانونی )روش کی ی(، نورات گروه از های گردشگریپروژه
شد.  گرفته بهره محلی مردم و دانشگاهی اساتید مسئولین، جمله از خبرگان
 پایدار توسعه معیارهای با انلباق میزان به توجه با خروجی پروژۀ 32سپس 

 سلسرله  تحلی  روش از است اده با باالدستی اسناد  در شده تعریف اهدا  و
 صرورت  بندیرتبه اساس بر. شدند بندیرتبه )روش کمی(، AHP مراتبی
 در الزم هرای زیرسراخت  بسترسازی منلقه، محلی مردم به آموزش گرفته،
 تهیه و بازاریابی مناسب هایشیوه تعیین  و هد  روستاهای و نمونه مناطق
بیشتری برخوردار  اولویت از منلقه در گردشگری توسعه برای تبلیغاتی نقشه
باشند. می

-تحلیر  کانونی، گروه سمنان، استان گردشگری، :كلیدیهای  واژه

 .مراتبی سلسله

Abstract 
Sustainable tourism development planning based on the 
existing potentials in any region of the country is an 
obvious necessity. Considering the adoption of a 
government development approach to Semnan province 
in recent years, this province can be considered as a 
good case to study. The east of the province, despite its 
high potential for tourism development as well as its 

geographical area, has received less attention. The 
purpose of this study is to identify the most important 
sustainable tourism projects in the east of Semnan 
province. For this purpose, applied, descriptive (non-
experimental) and combined (qualitative-quantitative) 
research can be pursued. First, a focus group (qualitative 
method) consisting of 12 experts including officials, 
university professors and local people was used to 

identify the projects. After that, 30 output projects were 
ranked according to the degree of compliance with the 
criteria of sustainable development and the goals defined 
in the upstream documents using the Analytic Hierarchy 
Process (AHP) (quantitative method). According to the 
ranking, training the local people of the region, 
providing the necessary infrastructure in the sample 
areas and target villages, and determining appropriate 
marketing methods and preparing an advertising plan for 

tourism development in the region are of priority. 

Keywords: Tourism, Semnan Province, Focus Group, 

Analytic Hierarchical Process. 
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 مقدمه 

 ،یجهانگرد یسازمان جهان ریبه استناد گزارش اخ
-نیب ین ر در مزرها ونیلیم 92301 ییجابا جابه یگردشگر

شده است که   یتبد یدالر ونیلیتر 1/9 یبه تجارت یالملل
 شودیم یدرصد از صادرات جهان 7 یی شام به تنها

(WTO,2018ا .)اقتصاد  در یگردشگر ندهیسهم فزا نی
کارآمد  یاز کشورها که به دنبال ابزار یاریبس یبرا یجهان
از  یاریبس رو، نیکننده است. از ا ، اغواهستندتوسعه  یبرا

-استیاندازها، اهدا  و سچشم  یو تعد فیکشورها به تعر

. در کشور انداقدام کردهصنعت  نیخود در انلباق با ا یها
 یهااستیس ،9424انداز  مهمچون سند چش یاسناد زین
و قوانین برنامه توسعه کشور  برنامه ششم توسعه یکل

 نیاز جمله بارزترهای پنجم و ششم توسعه، باالخص برنامه
روند یبه شمار م یگردشگر گاهیبر جا دیتاک یهانمونه

برنامه  یکل یهااستی؛ س9334، 9424انداز)سند چشم
؛ قوانین 9331؛ قوانین برنامه توسعه پنجم، 9314، ششم

ها بدین ترتیب با وجود ظرفیت(. 9311ه ششم، برنامه توسع
-ریزی بههای گردشگری در کشور، توسعه و برنامهو جاذبه

های اقتصادی همچون بیکاری و منوور تعدی  محدودیت
های اقتصادی و درآمدزایی و کمک به سازی فرصت فراهم

رفع تصویر من ی ایجاد شده از کشور در اذهان جهانی از 
ریزی اقتصادی برخوردار بسیاری در برنامهجایگاه و اهمیت 

های جهانی با درج رقم است. این دررالی است که گزارش
هزار ن ر گردشگر ورودی  به کشور و  117میلیون و  4

، هنوز 0297میلیون دالری در سال  420میلیارد و  4درآمد 
با اهدا  تعیین شده در سیاست های باالدستی مبنی بر نی  

میلیارد دالر درآمد  02ن ر گردشگر ورودی و میلیون  02به 
دهند )سند چشم راص  از آن، فاصله فارشی را نشان می

پذیری  (. جایگاه رقابت ,0291WTO؛9334، 9424انداز
گردشگری کشور در قیاس با سایر کشورها نیز بر این 

-رقابت گذارد. چنانچه بر اساس گزارشموضوع صحه می

 به ایران اقتصاد، جهانی مجمع گردشگری و س ر پذیری
 میان از گردشگری صنعت در جهانی پذیریرقابت لحاظ
قرار دارد  13 رتبه در منتخب، کشور 931

(WTO,2018.) عالوه بر ضعف در گردشگری بین-

رسد وضعیت گردشگری داخلی کشور نیز نور میالمللی، به
آل مورد انتوار بسیاری از خبرگان این روزه را نتوانسته ایده

 یو دارا حیصح یزیربرنامهبرآورده سازد. از این منور، 

 فیتعر یابه اهدا  توسعه یابیدست یبرا ییاجرا تیقابل
، خواه برای جذ  بیشتر در کشور یشده گردشگر

گردشگران خارجی و خواه برای افزایش شمار س رهای 
هم در سلح  ،شده ادیبرنامه است.  یضرور یامر داخلی

 دیبا یاتر از جمله منلقهنییدر سلوح پا همکالن و 
ملالعات  یدر سلح کشوربدین منوور،  شود. ییاجرا
 ،یریآقام ی ومنور  یعقوییاست ) گرفتهصورت  یمختل 
(. 9312 ،یجع ر و ؛ واردپور9331 ،ینوری و ؛ شجاع9317
و  اندداشتهملالعات به خارج از کشور نور  نیاز ا یبرخ
 یجمهور یگردشگر یجه به رقباتا با تو اندکرده یسع

 یراب یالملل نیو ب یفرامرز یزیر  برنامه ران،یا یاسالم
 ی ومنور یعقوبی) ندینما نییکشور تب یتوسعه گردشگر

 یریو آقا م یمنور یعقوبیشده،  ادی(. در اثر 9317 ،یریآقام
در  یکیرا به عنوان تکن MTSWOT(، ابزار 9317)

 یگردشگر داریتوسعه پا یهایاستراتژ ییجهت شناسا
کشور را در  یگردشگر داریاند و توسعه پابه کار برده رانیا

 ت،یعمان، کو ه،یترک همچون ییارتباط با رقبا
قرار  یامارات و قلر مورد بررس ن،یبحر ،یسعود عربستان

توجه به ابعاد  یاز ملالعات، به جا گرید یدهند. اما برخیم
و  به داخ  کشور نور داشته و با توجه به ساز ی،خارج
 ۀتوسع یکشور، به ارائه الگو یهااستیو س یداخل یکارها
 ،ینوری و )شجاع ردازندپ یکشور م یگردشگر داریپا

 یزیراز ملالعات مرتبط با برنامه گرید یا(. دسته9331
مرتبط  یهارساختیدر سلح کشور، بر ز یگردشگر داریپا

تر یتوجه داشته و به صورت جزئ یگردشگر ردایبا توسعه پا
اند داده ، مورد ملالعه قرارسواتمسئله را به واسله ابزار 

 (.9312 ،یجع رو  )واردپور
 زیشهرستان و استان ن ریسلوح خردتر نو در
 یگردشگر داریپا ۀتوسع یزیرجهت برنامه ییها تالش
 گهراز یمی؛ عو9317 ،یمحسن ی واست )فعل گرفتهصورت 

 ی( در بررس9317) یو محسن ی(. فعل9314،یموریتو 
را  یتهاجم کردی، روسواتو کار  استان البرز و براساس ساز

 یاند. بررسشده، مرجح دانسته جامان یهایبا توجه به بررس
مشابه را در  یاجهینت زین یانزلبندرانجام شده در شهرستان 

رهنمون شده  یداشته و محققان را به راهبرد تهاجم یپ
 ی(. در مقاب ، بررس9314 ،یموریتو  گهراز یمیاست )عو

 شتری، بسواتابزار  یصورت گرفته در شهرستان بانه بر مبنا
 داریتحقق توسعه پا یراستا رد یتدافع یبر استراتژ



 49          9311 مستانز، 02)سری جدید(، پیاپی  4، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه

داشته است  دیشهرستان تاک نیدر ا یگردشگر
 (.9314 ،ی، نعیمی و ایرانی)پورمحمد

در سلح  یگردشگر داریپا ۀدر جهت توسع یزیربرنامه
توان به  یم ان،یم نیو در ا استمرسوم  زیکشور ن یشهرها
(، 9314زاده،   یاسماع ی و)زال هیشهر اروم رینو ییهانمونه

(، شهر 9317 ،یخمک یمالشاه شارعی و شهر بمپور )ناروئ
(، شهر 9314، نژاد ، ملکی و فرهادیزاده میآباد )ابراه خرم
 ری( و شهر مال9311 ،ی، جمالی و صادقیاری)ز جانیاله

 .کرد(، اشاره 9331، فر ی، شمس و راتمی)ررمان
 یگردشگر داریپا یزیراز منور برنامه زین روستاها

 داریپا یزیراند؛ چه به صورت برنامهقرار گرفته یمورد بررس
 ی و دیگرانمهدو ملالعه ریاز روستاها نو یامجموعه یبرا
 ۀنیبرتر کشور در زم یروستا ه ت( که در آن 9313)
 ،هانیاب دوان،کن مند،یاز جمله الفت، م یفرهنگ -یخیتار

اند. چه به قرار گرفته یاورامان، ماسوله و انبوه مورد بررس
(، 9313ملالعه کارگر ) ریروستاها نو موردی ۀصورت ملالع
کوچک که  ملالعه در مورد لواسان ایو  انهیاب یدر مورد روستا
 یمهدو ،یافتخار نیالد توسط رکن ییروستا ییبه عنوان فضا

 شده است. انجام(، 9310) یسامان یو اکبر
 دیخاص تاک یامنلقه رویکرد بر زیاز ملالعات ن یبرخ

سد  یمنلقه نمونه گردشگر یبرا یزیربرنامه رینو ؛اندداشته
 یبرا یزیر(، برنامه9310 گران،یو د یروزیعباسپور )ف دیشه

 یبررس یرت ای( و 9319 گران،یو د یفارس )برق جیمنلقه خل
هشتجین و   ی، موالئیغر  مازندران )ررمان هینار
  (. 9312 ،شیرکیائی آمار

بر  داریپا یزیرو برنامه در پژوهش راضر، شناخت
سمنان بررسی شده است. این  استان در شرقخاص  یامنلقه

گردشگران خارجی و ارزیابی، همزمان با افزایش شمار 
گردشگران داخلی به بخش شرقی استان سمنان را  از جمله 
 مناطق شهری و روستایی این منلقه مدنور قرارداده است.

 یباال یها یرسد با وجود پتانسیکه به نور م یامنلقه
 یاتیعمل یهابرنامه ییشناسادر جهت  اتیملالعی، گردشگر

چنانچه بنا بر  .است گرفتهآن صورت ندر  داریتوسعه پا یبرا
ادعای موجود از ادارۀ ک  میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

مسافر خارجی و در ردود  299گردشگری این استان، تنها 
های یک میلیون مسافر داخلی از این منلقه با وجود ظرفیت

از منابع و سرشار و کهن  تاریخ باالی گردشگری همچون
 اند.ی بازدید داشتهعیو طب یگفرهن -یخیمتنوع تار یهاجاذبه
 سپس و ییاسارشنه رت بره، نخسردر ادام ترجه نریاز ا

ادامه در که در پرداخته  یگردشگر یهاپروژه یبندتیاولو
افزایش ، امکان ناریه پژوهش در دموجو یهاتیظرف یراستا
از منافع  گیریبهرهو  یآن در صنعت گردشگری وربهره

مورد توجه قرار آن  یو فرهنگ یراجتماع ،یمتعدد اقتصاد
 گیرد.می

 بره  نی  در راکم رویکرد عنوان آنچه به راضر، پژوهش در
 بایرد  سرمنان  اسرتان  شررق  در گردشرگری  توسعه هایاولویت
 در آن نقرش  و پایردار  توسرعه  رویکررد  تبیین گیرد، قرار مدنور
 در. ردیابی در ادبیات پژوهشی اسرت  با گردشگری  ریزیبرنامه
 گزارشی در توسعه و زیست محیط جهانی ، کمیسیون9137 سال
 لنرد  برانرت  گرزارش  بره  که-« ما مشترک آینده» عنوان تحت
 بررای  راه مروثرترین  گزارش این در کرد، منتشر -است معرو 
 رویکرردی  اتخراذ  اقتصرادی  توسرعه  و زیست محیط از ر اظت

 Tefler and) شرد مری  نامیرده  پایردار  توسعه که است جدید

Sharply, 2008: 30 .) کره  است ایتوسعه پایدار، توسعه 
 هرای نسر   توانایی به زدن للمه بدون را راضر نس  ارتیاجات

 Worldسرازد ) می برآورده خود نیازهای نمودن تامین در آتی

Commission on Environment and 

Development,1987.) ایرن  روح برر  اساسری  اصر   سه 
  است: راکم ایتوسعه رویکرد
 برا  توسرعه  کره  معنی بدین محیلی، زیست پایداری -
 ربرط ذی منرابع  و بیولوژیرک،  محیلی، زیست فرآیندهای ر ظ

 .باشد سازگار
 کره  معنری  بردین  اجتمراعی،  و فرهنگری  عوامر   پایداری-
 و شرود مری  خرود  زندگی بر انسان کنترل افزایش موجب توسعه
 تراثیر  تحرت  راه ایرن  در که ارزشی و فرهنگی عوام  با توسعه
-مری  جامعه هویت تقویت موجب و ندارد منافات گیرند، می قرار

  .شود

 نور از توسعه زمانی که معنی بدان اقتصادی، پایداری-
 الزم کنترل و نوارت که شود،می انجام باال بازده با اقتصادی

 ر ظ آینده هاینس  برای را آن بتوان و شود اعمال منابع بر

 رویکرد این توجه با(. McIntyre,1993:10رد )رک
 المللیبین هایدستورالعم  و مجامع در آن طرح و ایتوسعه
 در ه تم نشست) مل  سازمان پایدار توسعه کمیسیون نویر
 جهانی سازمان گردشگری اخالق کدهای ،(9111 سال

 رهنمودهای زیستی، تنوع کنوانسیون ،(9111) جهانگردی
 کبک بیانیه ،(0223) گردشگری توسعه و زیستی تنوع
 ،(0220 ژوهانسبورگ،) پایدار توسعه جهانی نشست ،(0220)

 گردشگری و هوایی و آ  تغییرات درباره المللیبین کن رانس
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 به پایدار توسعۀ م هوم زمان مرور به ،(0227 و 0223تونس،)
 قالب در جدید م هومی و کرد پیدا راه گردشگری صنعت
 پایدار توسعه. گرفت شک  گردشگری، پایدار توسعۀ

 ،(0222)  جهانگردی جهانی سازمان تعریف به بنا گردشگری
که تمامی آثار فعلی و آتی اقتصادی،  شود ایباید شام  توسعه

اجتماعی و محیلی را در نورگرفته، نیاز بازدیدکنندگان، 
 این صنعت، محیط و جوامع میزبان را برآورده سازد. اثربخشی

 مسیر در کشورها از بسیاری تا شده منجر جایگزین، رویکرد
 ریزیبرنامه به و برگزیده را پایدار رویکرد توسعه، به نی 

 9هال چنانچه. بپردازند گردشگری در پایداری بر مبتنی
 از پس را گردشگری برای پایدار ریزیبرنامه رویکرد ،(0222)

 گرا،صنعت اقتصادی، رویکرد گرایی، من عت رویکردهای طرح
 و آخرین عنوان به گرا،جامعه و فضایی -کالبدی رویکرد
 ذکر صنعت، این در ریزیبرنامه رویکردهای از شک  بهترین
 انتخا  در رویکرد این نیز، راضر پژوهش در. نمایدمی

 تامین محوریت سه با استان گردشگری توسعه هایاولویت
 به نی  و محیلی زیست پایداری ر ظ محلی، جامعه منافع
:باشدمی مدنور اقتصادی توسعه اهدا 

 عزیزی، و ضیایی پایدار، گردشگری توسعه اصول و  هاارزش. 1شکل 
9313 :39

 کار ها و روشداده
عملی  یریبه کارگ تیپژوهش راضر، قابل یکه خروج ییاز آنجا
داد  یجا یکاربرد یهاپژوهش ۀتوان آن را در دستی، مرا دارد

و  یعیطب یلیراضر در مح قیتحق ندیو از آن منور که فرآ
 یآن را پژوهش توانیم رفت؛یصورت خواهد پذ یبدون دستکار

-عالوه بر این، پژوهش پیش( برشمرد. ی ی)توص یشیرآزمایغ

در رود. کمی(، به شمار می -روی، نوعی پژوهش ترکیبی )کی ی

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Hall

توسعه  داریپا یهاپروژه ییبه شناسا دیبا ،گام نخست
منوور دو منبع  نیشد. بدیدر منلقه پرداخته م یگردشگر

و  نیشیو پ یدر دسترس بود؛ اسناد باالدست یاطالعات یدیکل
اسناد موجود مرتبط که در  یخبرگان. به منوور بررس نیهمچن
شده  یجهت توسعه گردشگر داریپا یهابر پروژه یها اشاراتآن

 یدروش اسنا ؛بهره گرفته شد یاسناد  یبود، از روش تحل
 نورات یداشته است. اما به منوور گردآور ینقش مکمل

توسعه  داریپا ریپذامکان یهاخبرگان در خصوص پروژه
 یشرق استان سمنان، از روش گروه کانون در یگردشگر

 یاست اده شد. در پژوهش راضر خبرگان مللع گردشگر
که با  ددادنیم  یرا تشک یمورد بررس یجامعه آمار ،منلقه

تعداد افراد گروه - ن ر دوازدههدفمند  یریگاست اده از نمونه
 دین ر با دوازدهتا  شش نی( ب9319بنا به نور بازرگان ) یکانون
به عنوان نمونه انتخا  شدند. نمونه مزبور  شانیاز ا -باشند

خبره افراد  نیو همچن یمحل دیرانم ،یشام  خبرگان دانشگاه
 یط یگروه کانون ادند. مصاربه ببو ناریه پژوهشدر  محلی
آراء خبرگان در  عیساعته برگزار شد. تجم 0تا  42جلسه  نیچند

 کیموجود ما را به  یاسناد باالدست یو بررس یگروه کانون
در منلقه  یگردشگر داریپا یهاپروژه هاطرح از هیاول فهرست

 رهنمون شد.

اهداف  
اقتصادی

اهداف  
زیست  
محیطی

اهداف  
اجتماعی

فرآیند تحقیق. 2شکل 

گروه کانونی تحلی  اسنادی

های پایدار گردشگرشناسایی لیست اولیه پروژه

پروژه برتر بنا به نور  32ها به رذ  تکرارها و تقلی  پروژه

خبرگان

پروژه بر مبنای معیارهای پایداری به  32بندی ولویتا

سازیمنوور پیگیری پیاده
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 یگردشگر داریپا یهاپروژه هیاول فهرست هیاز ته پس
هرا در  پرروژه  گرر یبار د ،یتکرار یهاپروژه ها وطرح و رذ 

سرنجش    یر به منوور تقل با تجربهاز خبرگان  ن ر پنج اریاخت
پرروژه قررار   طررح و   32 بره میرزان   هرا  پروژهها و اولیۀ طرح
 یبندها به منوور درجهپروژه یبندتیدر گام بعد، اولوگرفت. 
 نیو همچنر  یردشرگر گ داریر پا ۀتوسرع  یها در راسرتا پروژه

 نیر . در ارفتیپذیصورت م د،یآن ها با یسازییاجرا یریگیپ
 یبنرد تیبه منوور اولو یمختل  یکردهایها و روروش ان،یم

 یهرا از روش یکر ی(. 90-99 :9312 ،یرچی)زنجاستموجود 
-ی( به شمار مر AHP) یسلسله مراتب  یمشهور، روش تحل

 که در پژوهش راضر به کارگرفته شد. رود
مررتبط و   یاسرناد باالدسرت    یر و تحل هیبه منوور تجز

متن به دست آمده از مصراربه گرروه   نتایج ارزیابی   نیهمچن
  یبهره گرفته شد. روش تحل یمحتو  یاز روش تحل ،یکانون
مرتن اسرت.    یمحتوا  یو تحل یگردآور یبرا یروش یمحتو

مرتن اسرناد مررتبط و      یمورد تحل «متن»در پژوهش راضر 
مصراربه گرروه    نرد یمکتو  شده از فرآ یهادهیشن نیهمچن
در واررد   یمحترو   یر تحل ن،یر بوده است. عالوه بر ا یکانون

 .رفتیصورت پذ ،یموضوع
شررق   یپروژه گردشگر 32 یبندتیبه منوور اولو اما

از نررم افرزار    ی،داریر پا یارهرا یاستان سمنان برر اسراس مع  
چهرار   نوررات  شک  کره  نیاست اده شد. بد ،سیاکسپرت چو
 سرات یو در قالرب مقا  نیانگیر بره صرورت م   ،یدریر خبرره کل 

 ههرر پرروژ   یی بررای نهرا  ازیر امت ،وارد و در نرم افرزار  ،یزوج
 .تعیین شد

جغرافیرایی ناریرۀ   موقعیرت   در با  شناخت ناریۀ پژوهش،
باشرد.  مورد ملالعه در پژوهش راضر، شرق استان سرمنان مری  
تروان از  جایگاه ویژۀ  توسعۀ گردشگری در استان سمنان را می

سه نور، مورد توجه قرار داد. نخست قرارگیری اسرتان سرمنان   
در پیرامون بزرگترین بازارهای گردشگری کشور، از جمله برازار  

ن( و خراسان شمالی است. عرالوه برر   گردشگران پایتخت )تهرا
مشرهد،   -این، قرارگیری ایرن اسرتان در راشریه جراده تهرران     

ظرفیت مناسبی برای جذ  مسافران عبروری بره ایرن منلقره     
فراهم کرده است. موقعیرت قرارگیرری ایرن اسرتان در راشریه      

های شرمالی کشرور بره عنروان مقاصرد پربازدیرد        جنوبی استان
وسرعه گردشرگری در ایرن اسرتان را     ز خود ظرفیت ترور نیرکش

هرای  کره، از تورهرای ترکیبری برا اسرتان     باال برده است. چنان
تروان بهرره بررد. مسرلما       مزبور در جهت توسعه گردشگری می

های یاد شده برای شررق اسرتان نیرز صرادق هسرتند.      پتانسی 
مقصود از شرق استان سمنان، دو شهرستان میرامی و شراهرود   

هرای متعردد   یاد شرده از منرابع و جاذبره   است که دو شهرستان 
دارای برد بین المللی  و ملری و همچنرین در اشرکال مختلرف     
نویررر طبیعرری، ترراریخی و فرهنگرری، برخررودار هسررتند. وجررود  

هایی نویر جنگ  ابر،  جنگر  قلرری، جنگر  اولنر ،     پوشش
منلقه خوش ییالق، آبشار مجن،  دشت شرقایق و آفترابگردان   

توجره در  های طبیعری قابر   جمله جاذبهو جنگ  دشت شاد، از 
روند. عالوه براین، وجود مقرابر بزرگرانی   این منلقه به شمار می

همچون شیخ ابوالحسن خرقانی، بایزید بسلامی و شیخ رسرن  
های فرهنگی بزرگی بررای توسرعه گردشرگری    جوری، ظرفیت

آورنرد. وجرود کاروانسرراها شرک  دیگرری از      معنوی فراهم می
تواننرد  ریخی موجود در منلقه را شک  داده که میهای تاجاذبه

خررود کرراربری گردشررگری بگیرنررد؛ کاروانسررراهایی همچررون  
آبراد.   عباسی، میاندشت و عبراس  کاروانسرا ده مال، کاروانسرا شاه

غنای فرهنگی موجود در منلقه نیز، پتانسری  براالیی را بررای    
اث عرضه میراث معنوی فراهم آورده است. از جملره ایرن میرر   

های اخیر در قسمت شررقی اسرتان، پررنر  شرده     که در سال
هرای یراد شرده،    مراسم گ  غلتان، اسرت. باتوجره بره ظرفیرت    

هرای قابر    هرای پرروژه  پژوهش راضر در پی تعریرف اولویرت  
بررداری بررای توسرعه هرچره بیشرتر گردشرگری در ایرن        بهره

 منلقه است.
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 جغرافیایی ناریۀ پژوهش در شرق استان سمنان تیموقع . 3شکل

 

 شرح و تفسیر نتایج
در  یخبرگان، گروه کانونشناخت و تحلی  نورات به منوور 

 ،یکانون یها گروه یبرگزار نتیجهجلسات متعدد برگزار شد. 
در منلقه بود.  داریتوسعه پا یپروژه برا 922از  شیب ییشناسا

رذ  و سپس  هیاول ستیاز ل یتکرار یهادر گام اول، پروژه
از  پنج ن ر اریدر اخت هیاول یرگلمانده جهت غربا یباق یهاپروژه

شده را بر  ادی یهاپروژه ،قرار گرفت. خبرگان یدیخبرگان کل
  یتقل  یذ ۀپروژ 32به  یسازیاتیو امکان عمل تیس اهماسا
های مزبور، در واقع پیشنهادهایی برای توسعه . پروژهدادند

گردشگری شرق استان است  که رول محورهایی نویر موارد 
 زیر شک  گرفته است: 

 کلیدی نقشی گردشگری توسعۀ در که مواردی از یکی -
. است گردشگران پذیرش جهت الزم هایزیرساخت وجود دارد
 در. است برخودار ای ویژه جایگاه از اقامتی، امکانات میان این در

 و داخلی گردشگران ورود به توجه با شاهرود شهرستان
 طبیعی و تاریخی -فرهنگی هایجاذبه از بازدید برای المللی بین

 های الویت از اقامتی، از امکانات برخوداری منلقه، این ارزشمند

 .رودمی شمار به گردشگری توسعه
 جاده از گذری مسافران از توجهی قاب  رجم ساالنه -
 در مزبور جاده از بخشی. کنندمی است اده مشهد -تهران

 عقیده به آنکه رال. شده است واقع میامی، -شاهرود ردفاص 
 در اقامتی -رفاهی مجتمع نبود استان، گردشگری خبرگان
 خستگی از ناشی تصادفات شمار افزایش باعث شده یاد موقعیت
 خدمات مجتمع ایجاد. است شده مدت، طوالنی رانندگی

 .رفع کند را مشک  این تواندمی اقامتی -رفاهی
 توسعه راستای در آن کارگیری به و ابریشم جاده اریای -

 و ملی سلح دو هر در که است هاییایده جمله از گردشگری
 این. است شده روبرو استقبال با اخیر هایسال در المللی،-بین
 سمنان استان در جاده این بقایای از بخشی که است رالی در
 قابلیت از توجهقاب  منبعی عنوان به بقایا این و است شده واقع
 .است برخوردار گردشگری، در کارگیری به

 -میامی شهرستان در ویژهبه -کشاورزی هایزمین وجود -
 گردشگری توسعه برای توجهقاب  ظرفیتی تا شده موجب

 .گیردشک  استان، شرقی منلقه در کشاورزی
 شرق در توران شده ر اظت منلقه قرارگیری به توجه با -
 ناریه این در ورش ریات گردشگری اشکال سمنان، استان
 .دارد توسعه قابلیت
 بایزید بسلامی، همچون بزرگی عرفای مقبره وجود-

 ملالعه، مورد منلقه در فرومدی یمین ابن و خرقانی ابوالحسن
 سلح و ملی سلح در -گردشگران از ایویژه بازار تا شده باعث
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 گردشگری توسعه این رو، از. شوند منلقه جذ  -المللیبین
 به سمنان استان شرقی ناریه برای ایویژه ظرفیت عرفانی،
 .رودمی شمار
 روستاهای نویر منلقه در موجود کویری روستاهای -
 و بیارجمند شهر ،(خارتوران) آباد ارمد و سلوه معلمان، طرود،

 توسعه قابلیت آباد، رضا باال، قلعه و دستجرد روستاهای
 پیشرفت و تجهیز منور، این از. دارند کویرگردی گردشگری
 ای ویژه نقش گردشگری، توسعه در تواند می مزبور، روستاهای

 .باشد داشته
 منلقه برتر هایجاذبه از یکی عنوان به بسلام مجموعه -
 گردشگری توسعۀ راستای در باالیی سمنان قابلیت استان شرق
 در توجهقاب  تاثیری مجموعه، این جهانی ثبت تکمی . دارد

 .داشت خواهد گردشگری صنعت بر آن تاثیرگذاری و بازاریابی
 گردشگری استقبال مورد و جدید اشکال توسعه و بررسی -
 هایظرفیت تواندمی استان، شرق در سالمت گردشگری نویر

 .سازد شکوفا را زمینه این در موجود
 ملالعه مورد منلقه توجهقاب  منابع جمله از کاروانسراها -
 اخیر هایسال در که روندمی شمار به گردشگری توسعه برای
 و گردشگری کاربری تعریف منور، این از. اندمانده مغ ول

 بناها از دسته این محوریت با گردشگری مسیر توسعه همچنین

 .باشد راهگشا تواندمی استان، در

-طبیعت توسعه برای طبیعت با سازگار هایسازه ایجاد -

 منلقه و ابر جنگ  داستان، تنگه مجن، نویر مناطقی در گردی
 .است تام  قاب  استان گردشگری توسعه جهت کالپوش،
 بسیاری گذر مح  مشهد، -تهران جاده اینکه به باتوجه -

 ایجاده تبلیغات از است اده رودمی شمار به داخلی مسافران از
 شرق به مسافران از دسته این جذ  در سزایی به تاثیر تواندمی

 .باشد داشته استان
 جمله از صنعت، فعالین و محلی جامعه به آموزش ارائه -

 شمار به منلقه در گردشگری، پایدار توسعه برای ضروریات
 .رودمی

و در  تیبر اساس اهم دیبا هیاول یهاپروژه ،گام بعددر 
با   شدند. یم یبندرتبه ،یداریو پا یسازیاتیعمل تیاولو یراستا
 پایدار رویکرد راضر، ملالعۀ بر راکم رویکرد اینکه به توجه
 جامعه من عت اقتصادی، من عت اصلی شاخص سه از بود،

 به منلقه، زیست محیط بر کمتر من ی تاثیر همچنین و میزبان
 شرق در پیشنهادی هایپروژه بررسی اصلی معیارهای عنوان
 یادشده، کلیدی شاخص سه بر عالوه. شد گرفته نور در استان
 هایپروژه تلابق بود؛ نویسندگان مدنور نیز چهارمی شاخص
موجود،  باالدستی اسناد در راهبردهای و اهدا  با بررسی مورد

های مزبور، به ت کیک چهار شاخص بندی پروژهجدول زیر، رتبه
 دهد:را نشان می

 
 هابه همراه ت کیک معیارهای اثرگذار امتیازها به ت کیک شاخص شرق استان یدارگردشگریجهت توسعه پا هیمنتخب اول هایپروژهها و طرح. 1جدول 
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 عنوان پروژه

 های دو و سه ستاره در شهرستان شاهرودسنجی و تاسیس هت موقعیت 270/2 224/2 212/2 232/2

اقرامتی و همچنرین توسرعه     -شناسایی موقعیت مناسب و تاسیس مجتمع خدمات رفراهی  217/2 220/2 231/2 24/2
 میامی -مشهد ردفاص  شاهرود -های موجود در راشیه جاده تهرانمجتمعخدمات 

 المللیهای مرتبط با جاده ابریشم جهت جذ  گردشگران ملی و بینبه کارگیری ظرفیت 222/2 213/2 224/2 232/2

 توریسم( در منلقه شرقتوسعه گردشگری کشاورزی )اگری 222/2 211/2 224/2 242/2

 اشکال مناسب گردشگری ریات ورش در منلقه توران سیاستتوسعه  241/2 212/2 242/2 232/2

توسعه مسیر عرفان شرق در منلقره )بایزیرد بسرلامی، ابوالحسرن خرقرانی، ابرن یمرین         241/2 224/2 214/2 232/2
 فرومدی(

پیشرفت و تجهیز روستاهای طرود، معلمان، سلوه و ارمدآباد )خارتوران(، شهر بیارجمند و   240/2 211/2 220/2 247/2
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 های کویرگردی پایدارباال و رضاآباد در جایگاه پایگاه روستاهای دستجرد، قلعه

تکمی  ملالعرات پرونرده ثبرت جهرانی مجموعره بسرلام و مرمرت، آزادسرازی ررریم و           240/2 214/2 212/2 212/2
 مجموعه مذکور ساماندهی

 های مورد نیازتوسعه اشکال مناسب گردشگری سالمت )پزشکی و تندرستی( و زیرساخت 242/2 242/2 247/2 234/2

هرای گردشرگری نویرر    برداری و واگذاری کاروانسرای برتر منلقره جهرت کراربری   بهره 242/2 232/2 212/2 247/2
 اقامتگاه گردشگری یا رستوران سنتی

آباد، ارمیران، میاندشرت،    عباسی )ص ویه( )ده مالشاهرود، فراش توسعه مسیر کاروانسرا شاه 231/2 231/2 224/2 247/2
 آباد، صدرآباد( عباس

آبراد،   آبراد، جهران   توسعه محور کاروانسراهای جاده ابریشم )محمدآباد جاده ابریشم، شریف 237/2 222/2 212/2 202/2
 کیلومتری ری (آباد در دو  کاروانسرای شریف -نردین

 تهیه اطلس گردشگری شرق استان سمنان 231/2 224/2 214/2 231/2

 آباد تا رضاآباد توسعه محور گردشگری جهان 234/2 231/2 242/2 232/2

هرای مرورد   گردی پایدار قاب  توسعه و نیازسنجی سازهتوسعه اشکال متنوع و متناسب با طبیعت 239/2 224/2 224/2 212/2
 ها در  مناطقی نویر مجن، تنگه داستان، جنگ  ابر  و منلقه کالپوشتوسعه آننیاز جهت 

های اشکال مختلف جهت توسرعه محصرول گردشرگری قسرمت شررقی      آمایش ظرفیت 232/2 231/2 274/2 232/2
 توسعه در هر منلقهبندی برای تعریف اشکال جدید قاب  استان و منلقه

 های قدیمی منلقه به عنوان رمام سنتی برداری از رمامبهره 201/2 247/2 224/2 272/2

ای جهت جرذ  گردشرگران گرذری از    سنجی جهت اشکال مختلف تبلیغات جادهموقعیت 203/2 212/2 214/2 224/2
 مشهد -جاده تهران

نمونره  های گردشگری مورد نیاز در روستاهای هرد  منلقره و منراطق    توسعه زیرساخت 207/2 247/2 232/2 242/2
 گردشگری

هرای کلیردی چرون    برندسازی برای ک  منلقه شرق با است اده از شهرت جهرانی جاذبره   204/2 223/2 224/2 232/2
 المللیبسلام، جنگ  ابر و توران جهت جذ  گردشگران بین

سنتی برر  اریا، ر ظ و مرمت بافت روستایی و شهری در روستاها و شهرهای دارای بافت  203/2 213/2 294/2 232/2
 اساس اولویت

سازی مرمت و اریاء ابنیه تاریخی موجود در منلقه متناسب برا ارزش  بندی و پیادهاولویت 209/2 242/2 232/2 242/2
های مورد نیاز تاریخی، کشش برای گردشگران و پتانسی  به کارگیری در تامین زیرساخت

 گردشگران )نویر تبدی  به اقامتگاه یا رستوران سنتی(

 های مورد نیاز جهت توسعه ژئوتوریسمها و زیرساختشناسایی اشکال، موقعیت 209/2 211/2 212/2 212/2

 های مورد نیاز جهت توسعه گردشگری معدنها و زیرساختشناسایی اشکال، موقعیت 202/2 203/2 212/2 232/2

 و فعالین گردشگری در منلقههای آموزشی برای مردم محلی  برگزاری کارگاه 292/2 202/2 247/2 292/2

ها و رویردادهای ترازه در منلقره و    موجود جهت تعریف جشنواره یهاتیظرف یریبه کارگ 293/2 211/2 220/2 202/2
 تهیه تقویم رویدادها

اندازی کسب و های قاب  تعریف برای راهآمایش روستاهای منلقه جهت شناسایی ظرفیت 293/2 224/2 232/2 232/2
 ها به ایشانکوچک گردشگری توسط روستاییان و معرفی این ظرفیتکارهای 

های ریلی منلقه جهت توسعه اشکال مرتبط برا قلرار گردشرگری و    به کارگیری ظرفیت 290/2 212/2 234/2 242/2
 تعریف دو ایستگاه منلقه به عنوان بخشی از مسیر قلار گردشگری

توسعه اشکال اقامتگاهی متناسب با طبیعت و پایدار در هر قسرمت از  آمایش منلقه جهت  299/2 242/2 234/2 212/2
 شرق استان

های گردشگری منلقه، تهیه نقشه های تبلیغاتی موثر و متناسب با ظرفیتشناسایی شیوه 299/2 227/2 232/2 232/2
 بازاریابی برای قسمت شرق استان 



 101          9311 مستانز، 02)سری جدید(، پیاپی  4، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه

(، 923/2 تیاهم ی)با وزن نسب یاقتصاد اریبه لحاظ مع

دو و سه ستاره  یهاهت  سیو تاس یسنجتی)موقع  P9پروژه 
اول قرار  تیدر اولو 270/2 یدر شهرستان شاهرود(  با وزن نسب

(، 373/2 ی)با وزن نسب یستیز طیمح اریدارد. اما از نور مع
( در منلقه سمیتورکو)ا یکشاورز یچهار پروژه توسعه گردشگر

طرود، معلمان، سلوه  یروستاها زیو تجه شرفتی، پ (P4شرق )
دستجرد و  یو روستاها ارجمندیو ارمدآباد )خارتوران(، شهر ب

( P7) داریپا یرگردیکو یها گاهیپا گاهیآباد در جاباال، رضا قلعه
جهت  ازیمورد ن یهارساختیها و زتیاشکال، موقع یی، شناسا

ها موجود جهت تیظرف یی( و شناساP03) سمیتوسعه ژئوتور
 میتقو هیتازه در منلقه و ته یدادهایها و روجشنواره فیتعر
 تیدر اولو 211/2 ی( هرکدام با وزن نسبP01) دادهایرو

 شیآما ۀپروژ ،یجامعه محل عتمن  یهستند. برمبنا
 یاشکال مختلف جهت توسعه محصول گردشگر یها تیظرف

 دیاشکال جد فیتعر یبرا یبنداستان و منلقه یقسمت شرق
 یتوسعه گردشگر ی( در راستاP91قاب  توسعه در هر منلقه )
رهبه ۀپروژ ی. اسناد باالدستاستشرق استان سمنان، ارجح 

و  یمنلقه به عنوان رمام سنت یمیقد یهااز رمام یردارب
 یجهان یملالعات پرونده ثبت جهان  یتکم یهاپروژه نیهمچن

 یو سامانده میرر یمجموعه بسلام و مرمت، آزادساز
مجموعه مذکور و توسعه اشکال متنوع و متناسب با 

 ازیمورد ن یهاسازه یازسنجیقاب  توسعه و ن داریپا یگرد عتیطب

مجن، تنگه داستان، جنگ   رینو یمناطق ها درجهت توسعه آن
 دهند.یقرار م تیابر و منلقه کالپوش را در اولو

ها کره از  چنین گزینهبا تل یق و ترکیب امتیاز معیارها و ه
ای زوجی راص  شدند، امتیراز نهرایی هرر    های مقایسهماتریس
، امتیاز نهایی و اولویت هریرک از  0آید. جدولدست میگزینه به
دهد. در این میان، ارائه آموزش بره  های مزبور را نشان میپروژه

-مردم محلی و فعالین گردشگری، اولویت اول را تشرکی  مری  

دهد که به عقیده خبرگان ایجاد زیربنای شان میدهد. این امر ن
فرهنگرری الزم برررای پررذیرش و نحرروه تعامرر  صررحیح بررا     

هایی است که نادیرده انگاشرتن آن   گردشگران، از جمله اولویت
تواند همگام با آثرار من ری اجتمراعی و زیسرت     در بلند مدت می

محیلی بر جامعه میزبان، از یک سو و افت ورود گردشگران به 
 هرای زیرسراخت  آن، توسرعه  قه از سوی دیگر باشد. پس ازمنل

 نمونه مناطق و منلقه هد  روستاهای در نیاز مورد گردشگری
تواند به عنوان اولویت دوم مورد نورر قرارگیررد.    گردشگری، می

باید توجه داشت روسرتاهای هرد  و منراطق نمونره، از جملره      
هرا و  ظرفیرت رونرد کره از   های جغرافیایی به شمار میموقعیت

باشرند. امرا   منابع قاب  توجه گردشگری در منلقه برخرودار مری  
مسلما توسعه گردشگری در این مناطق که الزمۀ اولیه آن ورود 
گردشگران به مناطق یاد شده است، بدون دسترسی به امکانات 

های اولیه، میسر نخواهد شد. موردی که به دفعرات   و زیرساخت
 رار گرفت.توسط خبرگان، مورد تاکید ق

 هاپروژه یینها ازیو امت یبندتیاولو .2جدول 

 اولویج عنوان امتیاز نهایی

 9 های آموزشی برای مردم محلی و فعالین گردشگری در منلقه کارگاه برگزاری 270/2

 0 و مناطق نمونه گردشگریهای گردشگری مورد نیاز در روستاهای هد  منلقه توسعه زیرساخت 221/2

های گردشگری منلقره، تهیره نقشره بازاریرابی     های تبلیغاتی موثر و متناسب با ظرفیتشناسایی شیوه 222/2
 برای قسمت شرق استان

3 

هرای مرورد نیراز    گردی پایدار قاب  توسعه و نیازسرنجی سرازه  توسعه اشکال متنوع و متناسب با طبیعت 241/2
 مناطقی نویر مجن، تنگه داستان، جنگ  ابر  و منلقه کالپوش ها در جهت توسعه آن

4 

تکمی  ملالعات پرونده ثبت جهانی جهانی مجموعه بسلام و مرمرت، آزادسرازی ررریم و سراماندهی      241/2
 مجموعه مذکور

2 

گردشگری های گردشگری نویر اقامتگاه برداری و واگذاری کاروانسرای برتر منلقه جهت کاربریبهره 241/2
 یا رستوران سنتی

1 

-اقامتی وهمچنین توسعه خدمات مجتمع -شناسایی موقعیت مناسب و تاسیس مجتمع خدمات رفاهی 247/2

 میامی -مشهد ردفاص  شاهرود -های موجود در راشیه جاده تهران

7 

 -تهرران ای جهت جذ  گردشگران گذری از جراده  سنجی جهت اشکال مختلف تبلیغات جادهموقعیت 242/2
 مشهد

3 

 1 بافت روستایی و شهری در روستاها و شهرهای دارای بافت سنتی بر اساس اولویتاریا، ر ظ و مرمت  244/2

انردازی کسرب و کارهرای    های قاب  تعریف بررای راه آمایش روستاهای منلقه جهت شناسایی ظرفیت 231/2
 ایشانها به کوچک گردشگری توسط روستاییان و معرفی این ظرفیت

92 

سازی مرمت و اریاء ابنیه تاریخی موجرود در منلقره متناسرب برا ارزش تراریخی،      بندی و پیادهاولویت 231/2
های مورد نیراز گردشرگران )نویرر    کشش برای گردشگران و پتانسی  به کارگیری در تامین زیرساخت

 تبدی  به اقامتگاه یا رستوران سنتی(

99 



 شرق استان سمنان یگردشگرتوسعه  یهاتیاولو ختشنا: شالبافیان و زرندیان    102

233/2 90 اشکال اقامتگاهی متناسب با طبیعت و پایدار در هر قسمت از شرق استان آمایش منلقه جهت توسعه

233/2 های دو و سه ستاره در شهرستان شاهرودسنجی و تاسیس هت موقعیت 93

233/2  روستاهای و بیارجمند شهر ،(خارتوران) آباد ارمد و سلوه معلمان، طرود، روستاهای تجهیز و پیشرفت
کویرگردی پایدار هایپایگاه جایگاه در رضا آباد باال، قلعه و دستجرد

94

239/2 توریسم( در منلقه شرقتوسعه گردشگری کشاورزی )اگری 92

232/2 توسعه اشکال مناسب گردشگری ریات ورش در منلقه توران سیاست 91

232/2 فرومدی(توسعه مسیر عرفان شرق در منلقه )بایزید بسلامی، ابوالحسن خرقانی، ابن یمین  97

201/2 های مورد نیاز جهت توسعه ژئوتوریسمها و زیرساختشناسایی اشکال، موقعیت  93

201/2 های مورد نیاز جهت توسعه گردشگری معدنها و زیرساختشناسایی اشکال، موقعیت 91

201/2 میاندشت، عباس آباد، )ص ویه( )ده مال شاهرود، فراش آباد، ارمیان، توسعه مسیر کاروانسرا شاه عباسی 
 صدر آباد(

02

203/2  -توسعه محور کاروانسراهای جاده ابریشم )محمد آباد جاده ابریشم، شرریف آبراد، جهران آبراد، نرردین     
کاروانسرای شریف آباد در دو کیلومتری ری (

09

207/2 توسعه محور گردشگری جهان آباد تا رضا آباد 00

207/2 های کلیدی چون بسلام، جنگ  ابر شرق با است اده از شهرت جهانی جاذبهبرندسازی برای ک  منلقه 
المللیو توران جهت جذ  گردشگران بین

03

207/2 )پزشرکی و   های مورد نیراز توسعه اشکال مناسب گردشگری سالمت )پزشکی و تندرستی( و زیرساخت
 تندرستی(

04

200/2 المللیجهت جذ  گردشگران ملی و بینهای مرتبط با جاده ابریشم به کارگیری ظرفیت 02

202/2 -های اشکال مختلف جهت توسعه محصول گردشگری قسمت شرقی اسرتان و منلقره  آمایش ظرفیت

بندی برای تعریف اشکال جدید قاب  توسعه در هر منلقه
01

202/2 تهیره تقرویم   هرا و رویردادهای ترازه در منلقره و     ها موجود جهت تعریف جشنوارهبه کارگیری ظرفیت
 رویدادها

07

202/2 تهیه اطلس گردشگری شرق استان سمنان 03

291/2 های قدیمی منلقه به عنوان رمام سنتیبرداری از رمامبهره 01

293/2 های ریلی منلقه جهت توسعه اشرکال مررتبط برا قلرار گردشرگری و تعریرف دو       ظرفیت یریبه کارگ
 قلار گردشگریایستگاه منلقه به عنوان بخشی از مسیر 

32

تبلیغات، محوریت سومی است که به عنوان اولویت، مورد 
گیرد که توجه قرار گرفت. این موضوع از آنجا نشات می

های گردشگری در شوندگان نه نبود جاذبهبسیاری از مصاربه
های  ظرفیتماندن، منلقه، بلکه نبود تبلیغات صحیح و ناشناخته

یافتگی گردشگری شرق استان را عام  اصلی عدم توسعه
اند. از این منور، گردشگری در رد مللو  در منلقه، دانسته

 هایظرفیت با متناسب و موثر تبلیغاتی هایشیوه شناسایی
 شرق قسمت برای بازاریابی نقشه تهیه منلقه، گردشگری
تواند راهگشا باشد.استان می

 گیریب ث و نتیجه
بنردی  رو، تالشی در جهت شناسایی و اولویرت در پژوهش پیش

پیگیرری بررای توسرعه گردشرگری در     ها و اقدامات قاب پروژه
بندی  پروژۀ اولویت 32شرق استان سمنان است که در نهایت بر

قرار گرفت و در راستای توسعه آن، پیشنهادات قاب  پیگیری در 
 این زمینه، به شرح زیر است:

در منلقه؛  یگردشگر یتو فعال یمردم محل آموزش -
و کاهش  یاز منافع گردشگر شتریدر نور داشت که انت اع ب دیبا

 یگردشگر داریتوسعه پا یصنعت در راستا نیاز ا یمضرات ناش
 یصنعت و همگام نیبه ا یمثبت مردم محل دگاهید جادیجز با ا

 و یمحلر  مالزم بره هرر دو گرروه مررد     یهاآن با ارائه آموزش
 نخواهد شد. سریصنعت، م نیفعال
هرد  و منراطق    یها در روسرتاها رساختیتوسعه ز -

 ییشناسررا ریرراخ یهررادر سررالکرره البترره  ؛ینمونرره گردشررگر
برا هرد  توسرعه     یهد  و مناطق نمونه گردشرگر  یروستاها

هرا و منرابع   تیر ظرف نیشرتر یب یبر منراطق دارا  یمتمرکز مبتن
. یرفتره اسرت  صرورت پذ کشور برخی از نقاط در  ی کهگردشگر

 داریررامنرابع، توسرعه پ   وجرود اسرت کره صررر     یدر ررال  نیر ا
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مرورد   یهرا رساختیز نیشک  نخواهد گرفت و تام یگردشگر
رود. یمهم به شمار م نیتحقق ا یبرا هیاز جمله الزامات اول ازین

هرد  و منراطق نمونره شررق اسرتان       یروستاها ان،یم نیدر ا
 یهرا رسراخت ین نبرود ز نبروده و همچنرا   یمسرتثن  زیر سمنان ن
منراطق   نیدر ا یتوسعه گردشگر یهااز جمله دغدغه ضروری
 رود.  یبه شمار م

مناسرب   یهرا وهیشر  ییو شناسا یابینقشه بازار هیته -
بنا برر اذعران خبرگران فعرال در      ؛یمرتبط با گردشگر یغاتیتبل

ها رغم وجود جاذبه یشرق استان سمنان، عل یصنعت گردشگر
عرضره در سرلح     یبسرلام کره پتانسر    مانند ریگو منابع چشم

منجر شده تا  حیصح یغاتیتبل یهاوهینبود ش دارند،را  یالملل نیب
-و جاذبره  رفتره یها صورت نپذتیظرف نیاز ا یکاف یبرداربهره

برا توجره    ،انیم نیبمانند. در ا یمتعدد منلقه ناشناخته باق یها
 یاجراده  غرات یتوجره بره تبل   ،ناریۀ پژوهشگذر بودن  به مح 

 رود.یمناسب، به شمار م یاثرگذار از جمله راهکارها
منلقره در توسرعه    یکاروانسرراها   یتوجه به پتانس -

شرررق اسررتان سررمنان از جملرره   یکاروانسررراها ؛یگردشررگر
به  یگردشگر داریارزشمند منلقه در جهت توسعه پا یها ییدارا

 نیر ها مغ رول مانرده اسرت. ا    آن یهاتیروند که ظرف یشمار م
در صررنعت  شرررویپ یاز کشررورها یاریاسررت کرره بسرر یدررررال
-برده خود بهره یخیتار یاز بناها یبه اشکال متعدد یگردشگر

ی برردار  بهرره  یبررا  مناسربی را  یتوانند الگویماین امر اند که 
 یگردشرگر  یدر راستا ناریۀ پژوهش یاز کاروانسراها مللو 

را فراهم آورد.
-مجتمرع  جادیتوان به ا یم ،برتر  های تیاولو در کنار این

 یر رظ و مرمرت بافرت سرنت     ،یاقرامت  -یخردمات رفراه   یها
 راسررتایدر  ییروسررتا شیدر منلقرره، آمررا یو شررهر ییروسرتا 
قابر  طررح    ،یتوسعه گردشرگر  یهاتیظرف یو معرف ختشنا

از نیرز  بسلام  جموعهم یثبت جهان است که البته پیگیری طرح
.اهمیت فراوانی برخوردار است

 منابع
نرژاد، رسرین    آفرین و فرهرادی  زاده، عیسی، ملکی، گ  ابراهیم
ریزی استراتژیک توسعه گردشگری با تاکید  (. برنامه9314)

بر توسعه گردشگری با تاکید برر توسرعه پایردار در ناریره     
، ای منلقره  -نشرریه جغرافیرا و آمرایش شرهری    آباد.  خرم
2(94 ،)9-74. 

حمرد، طوسری، رمضران و    پرور، م  رسرام  برقی، رمیرد، دهقران  
ریزی توسعه پایدار گردشگری  (. برنامه9319جمینی، داود )

مجلره  فارس)ملالعه موردی: جریزه قشم(.  در منلقه خلیج
.13-72(، 7)3، ریزی فضایی پژوهشی برنامه -علمی

های تحقیق کی ری   ای بر روش مقدمه(. 9319بازرگان، عباس )
. تهران: نشر رفتاریو آمیخته رویکردهای متداول در علوم 

 دیدار.
پورمحمرردی، محمدرضررا، نعیمرری، کیررومرث و ایرانرری، ارمررد  

هرای توسرعه پایردار     (. ارزیابی و تردوین اسرتراتژی  9314)

 IEAو  SWOTگردشررگری بررا اسررت اده از تکنیررک   
گردشررگری  نشررریه)ملالعررۀ مرروردی: شهرسررتان بانرره(. 

 .391-322(، 3)0، شهری
سرامانی،   مهدوی، داوود و اکبری افتخاری، عبدالرضا، الدین رکن

ریرزی راهبرردی توسرعه     (. ارائه الگوی برنامه9310ناهید )
گردشرگری پایردار روسررتایی )ملالعره مروردی: دهسررتان     

، هرای جغرافیرایی انسرانی    پژوهش نشریهلواسان کوچک(. 
42 (9 ،)903-941.

شریرکیائی،   هشرتجین، نصرراله و آمرار    اله، موالئی ررمانی، ولی
(. تحلی  راهبردی گردشگری روستایی ناریه 9312تیمور )

فصرلنامه فضرا و   غر  مازندران در راستای توسعه پایردار.  
.923-932(، 97) 2، توسعه روستایی

(. امکان 9331فر، ساناز ) ررمانی، بیژن، شمس، مجید و راتمی
سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر مالیر با است اده از 

، فیرا و ملالعرات محیلری   فصرلنامه جغرا ، SWOTمدل 
9 (3 ،)93-02. 

(. قابلیرت سرنجی   9314) زاده، یعقرو   زالی، نادر، و اسرماعی  
توسعه گردشگری با رویکرد توسعه پایدار در شرهر مررزی   

(، 94)2، ای منلقه -جغرافیا و آمایش شهری نشریهارومیه. 
924-31.
 مراتبری  سلسله تحلی  فرایند(. 9312سیدمحمود ) چی، زنجیر

صانعی. . تهران: انتشاراتفازی
(. 9311اله، جمالی، کیروان و صرادقی، فرشرید )    زیاری، کرامت

ارائره الگرروی توسررعه پایردار گردشررگری شررهری )نمونررۀ   
(، 4)4، نشریه گردشگری شرهری موردی: شهر الهیجان(. 

22-77.
(. بررسرری  9331شررجاعی، منرروچهر، و نرروری، نورالرردین )   

ارایره الگروی    های دولت در صنعت گردشرگری و  سیاست
، دانرش مردیریت  توسعه پایدار صنعت گردشگری کشرور.  

02(73 ،)13-12. 
 های شاخص راهنمای(. 9313) عذرا عزیزی، و محمود ضیایی،

 علرروم تهررران: نشررر. گردشررگری پایرردار توسررعه ارزیررابی
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.اجتماعی
(. ارزیرابی  9314گهراز، سیده سمیه و تیمروری، ایررج )   عویمی

شهرسررتان انزلرری و ارائرره  هررای گردشررگری در  فعالیررت
ریزی گردشگری پایدار  راهبردهای بهینه در راستای برنامه

نشررریه  . SWOT و ANPمنلقرره بررا اسررت اده از   
 .  920-937(، 0)0، گردشگری شهری

فیروزی، محمدعلی، گودرزی، مجید، زارعری، رضرا و اکبرری،    
(. ارزیابی توان اکولوژیک منلقه نمونره  9310عبدالمللب )
شهید عباسپور با تاکیرد برر توسرعه پایردار      گردشگری سد
، نشریه تحقیقات کراربردی علروم جغرافیرایی   گردشگری. 

93(03 ،)923-971.
ریزی توریسرم و   (. برنامه9317فعلی، محمد و محسنی، انسیه )

نشرریه  گردشگری در استان البرز با رویکرد توسعه پایردار.  
 .9-7(، 9) 9 اختصاصی معماری و شهرسازی ایران،

ریزی، جهت دسرتیابی   (. راهبردهای برنامه9313ارگر، بهمن )ک
برره توسررعه پایرردار گردشررگری بررا اسررت اده از تکنیررک    

SWOT   ،(، 12) 03. فصلنامه اطالعات جغرافیرایی سرپهر
73-39. 

افتخاری، عبدالرضا و سجاسی قیداری،  الدین مهدوی، داوود، رکن
(. طراری راهبردهای توسعه پایدار گردشگری 9313رمداله )

پژوهشی  -نشریه علمیفرهنگی ایران.  -روستاهای تاریخی
.322-072(، 21) 02، ریزی جغرافیا و برنامه

 9424(. سند چشم انداز 9334مجمع تشخیص مصلت نوام )
(. 9311مجلس شرورای اسرالمی جمهروری اسرالمی ایرران )     

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسری، اجتمراعی و   
 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.

(. 9331مجلس شرورای اسرالمی جمهروری اسرالمی ایرران )     
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسری، اجتمراعی و   

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
های کلی برنامه  (. سیاست9314رهبری )مدظله( ) مقام معوم 

 ششم توسعه.
(. بررسی و 9317خمکی، راضیه ) مالشاهی ناروئی، زهرا و شارع
های بالقوه جهت توسعه و جذ  گردشگری  است اده از توان

استان سیسرتان   -پایدار شهری )ملالعه موردی شهر بمپور
هررای  فصرلنامه علمرری تخصصری پرژوهش   و بلوچسرتان(.  

 .19-29(، 0) 9، دشگری و توسعه پایدارگر
(. راهبردهرای  9312عباس و جع رری، مهترا  )   واردپور، غالم

های گردشگری ایران با  مدیریت و توسعه پایدار زیرساخت
، ریزی منلقه ای فصلنامه برنامه. SWOTتاکید بر مدل 

1(9 ،)31-922. 
 (. شناسایی9317منوری، پریسا و آقامیری، سیدامید ) یعقوبی

های توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران با  استراتژی
است اده از تکنیک متاسوات و ارائه راهکارهای مناسب. 

.92-9(، 31 -37)30،های بازرگانی بررسی نشریه
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