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  چکیده

مده آکشورها به اجرادروحتی دربرخی ازگرفته توجه قرارورهاي جهان مورداغلب کشکه اخیرادرراهبردهایی یکی از

اي راهبردهیکی ازازطرفی دیگر. نواحی روستایی استگسترش صنعت گردشگري درونتایج مثبتی به همراه داشت،

گسترش  طریقاز خاك نها به منابع آب وآکاهش وابستگی اقتصادي متنوع سازي فعالیت اقتصادي دراین روستاها و

سیاست برنامه ریزان ونظردازجذب می میکنمازادنیرو انسانی رای گردشگري روستای.این نواحی استگردشگري در

هدف این  پژوهش .مناطق روستایی یاد می کنندوري دربه عنوان رکن اصلی سطح بهرهمداران توسعه گردشگری

توابع  پیرسلمان دهستانحبشی واقع درف گردشگري هدروستاي راستایی توسعه اقتصادیگردشگري در ساماندهی

قوه روستایی حبشی درزمینه داریم با توجه به قابلیت هاي  بلاین پژوهش سعیدر.باشد میشهرستان اسدآباد

جهت  سی قرار دهیم وردل سوات نقاط ضعف، فرصت،هاوتهدید هاي پیش رومورد برمگردشگري،بااستفاده از

ل گسترده روستایی هدف توجه به پتانسیتحلیل مدل سوات نشان می دهدبا.داده می شود ئهاتوسعه آن راهکارار

راه توسعه سرمهمترین موانع برت رفاهی،کمبود تاسیساه گردشگري،کمبودتاسیسات اقامتی وزمینگردشگري در

تاریخی از طرفی وجود جاذبه هاي طبیعی زیبا و جاذبه هاي .گردشگري روستایی حبشی به حساب می آیند

توصیفی تحقیق  روش .مهمترین نقاط قوت درگردشگري روستایی هدف گردشگري به حساب می آیند وفرهنگی

عه میدانی ومستندات آماري و نقشه مطال ت کتابخانه اي،مطالعانامهطریق پرسشداده هاي تحقیق از.استتحلیلی و

بافت تاریخی  در حفظ معناداري نقش این منطقهنتایج نشان می دهدگسترش گردشگري در. حاصل شده است

روستاییان ،افزایش غیر مستقیم جلو افزایش درآمدو کل مجموعه توسعه اقتصاديوآبادانیتقویت وروستا وارزشمند

  .گیري مهاجرت،ارتقا فرهنگی و خود باوري این مناطق ایفا کند

  .ستاي حبشیرواسدآبادتوسعه اقتصادي،روستایی،گردشگریساماندهی،:واژگان کلیدي
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Abstract 

One of the trends that has been brought to the attention of most countries around the world, even 

in some countries, has come to the fore and has brought positive results. The tourism industry is 

expanding in rural areas. On the other hand, they are diverse ways of economic activity in these 

villages and reduce their economic dependence on soil and water resources through the 

expansion of tourism in these areas. Rural tourism attracts a lot of people, according to the 

planners of tourism development as the main pillar of the productivity level in rural areas. The 

purpose of this study is to organize tourism in the field of economic development of the village 

of Habashi tourism destination located in the village of PiraSulman in the city of AsadAbadmi. 

In this research, we try to identify the weaknesses of the Swat model, considering the potential of 

rural tourism in tourism. Let's look at the opportunities that we are facing and to develop it. The 

analysis of the Swat model suggests that the wide potential of the rural tourism destination, the 

shortage of residential facilities and the shortage of welfare facilities, sanitary facilities, parking, 

and catering facilities are the most important obstacles to the development of rural tourism. 

Ecotypes are considered. On the other hand, the existence of beautiful natural attractions and 

historical and cultural attractions are considered to be the most important strengths in rural 

tourism. The research is descriptive and analytical. The research data were collected through a 

questionnaire, library studies, and statistical surveys and the study map. The field has been made. 

The results show that tourism development in this region plays a significant role in preserving 

the valuable historical value of agriculture and agriculture, and the economic development of the 

entire complex and increasing the income of the inhabitants, the indirect increase of immigration 

prevention, cultural promotion and self-reliance in these areas.

Keywords: Organizing, Tourism, Rural Tourism, Economic Development, 

AsadabadHabashiVillage. 

  

  مقدمه و طرح مساله

ن آاصوالتوسعه اقتصادي در هر کشور نیازمند سرمایه گذاري در بخش ها و فعالیت ها هاي مختلف اقتصادي 

اشتغال، تولید و ن انتظار گسترش هاي زیر بنایی و روبنایی،نمی توا کشور است و بدونه سرمایه گذاري در طرح

رفاه اقتصادي داشت براي تحقق این هدف مهم امروزه بسیاري از کشورها جهان تمایل شدیدي به جذب سرمایه 

سرمایه گذاري در زیر ساخت ها هاي گردشگري و استفاده توان بالقوه منطقه اي به منظور .خارجی پیدا کرده اند

توسعه گردشگري به عنوان مجموعه فعالیت هاي .جذب گردشگر،یکی از راههاي مناسب بدین منظور است

ع جدید براي اقتصادي،تاثیر بسزایی در تقویت بنیانهاي اقتصادي جوامع دارد و نقش گردشگري عنوان منب



یافت مالیات بیشتر،جذب ارز و تقویت زیر ساخت هاي اجتماعی که موجب رشد و اشتغال،کسب در آمد،در

امروزه با شروع قرن بیست ویکم .عات متعدد مورد تایید قرار گرفته است در مطال.توسعه سایر صنایع می شود

صنعت گردشگري به یکی از پر درآمد ترین صنایع دنیا تبدیل شده ،رقابت فشرده اي در میان بسیاري از کشورهاي 

جهان براي جذب گردشگران به چشم می خوردو صنعت توریسم به عنوان صنعتی پویاو با ویژگی منحصر به 

فرد،بخش مهمی از فعالیت ها ي اقتصادي و تولیدي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه به خود اختصاص 

،حدود یک میلیارد 2020داده است،به طوري که براساس پیش بینی انجام شده توسط سازمان جهان گردي در سال

از گردشگري بین المللی در این و پانصد وشصت میلیون نفر به گردشگري خواهند پرداخت و در آمد هاي ناشی 

  .سال به یک نیم تریلیون دالر خواهد رسید

این صنعت به عنوان فعالیتی که در دنیاي امروزي توان اثر گذاري بر فرآیند توسعه متوازن و خرد ورزانه را در 

یی درتمامی تمام دنیا نمایش گذاشته،مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان ومدیریت اجرا

رایند گردشگري آثار فظامهاي اجرایی دریافته اند که دریژه نجوامع سازمانی به و.رار گرفته استکشورهاي دنیا ق

،اجتماعی،سیاسی ،زیست محیطی،تکنولوژیکی و غیره فراوان مستتر است و در فرآیند مثبت اقتصادي

المللی و ترویج رهنگ بومی در سایر نقاط دنیا  گردشگري،فرصتی نیز توانمد سازي نیرو انسانی،منافع سیاسی،بین

تحقق توسعه گردشگري در گرو لحاظ نمودن سه رویکرد همه جانبه گرا،آینده نگر،و مساوات گرا .ضروري است

اکولوژیک مالحضه این باوراست که توسعه هنگامی پایداراست که دربستر سیاسی،اقتصادي،ونگرش اول بر .است

احتیاجات کنونی گردشگران ،جامعه میزبان وبه موازات آن محافظت و پاس داشت از رویکرد دوم برآورد .گردد

در رویکرد سوم مساوات درون نسلی و وفرا .تهاي برابر براي آیندگان مطرح اس محیط زیست و حفظ فرصت

ها و منابع نسلی در استفاده از امکانات،هدف هاي گردشگري توسعه پایدار،بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان،داده 

گردشگري روستاي می تواند نقش عمده اي در توانمد سازي مردم محلی و تنوع بخشی به رشد .مورد نظراست

در حقیقت .اقتصادي و نیز فرصت هاي شغلی جدید در ارتباط تنگا تنگ با سایر بخش هاي اقتصادي ایفا نماید

اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات صنعت گردشگري امروزه به قدر در توسعه اقتصادي،اجتماعی کشور 

کشور اول جهان از نظر تنوع 5کشور ایران جزده کشور اول جهان از جاذبه هاي گردشگري و جز.نامرئی نامیده اند

روستا به عنوان .از این رو ضروري است که از قابلیت هاي خود در توسعه گردشگري استفاده کند.گردشگري است

این منظر داراي قابلیت گردشگري باال در وازهی در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار داردحلقه آغازین سکونتگا



سی وارزیابی جاذبه هاي گردشگري شناخت انواع فعالیت ها و جاذبه هاي گردشگري می ربراي بر.طبیعت است

فی طبقه بندي بایست در برنامه ریزي گردشگري مورد توجه باشد،اهمیت دارد جاذبه گردشگري با روش هاي مختل

،منابع و جاذبه هاي گردشگري به دو گروه جاذبه هاي طبیعی،که اساس آن اشکال مناظري از محیط طبیعی و جاذبه 

یوند هاي بافت هاي روستایی به دلیل پ.هاي انسانی یا فرهنگی که اساس فعالیت هاي انسانی است تقسیم کرد

می باشدکه عنوان جزئی ..ی،فرهنگی،طبیعی،زیبایی معمارانه وتاریخی داراي ارزشهاي تاریخگسترده بابستر طبیعی و

فرهنگی سرزمینمان،حفظ و نگهداري از آنها روستاها که - ه بشري سرمایه هاي ملی و هویت تاریخیازمیراث زند

اغلب روستاهاي  .ت قابل توجهی هستبه ارزش هاي نهفته شان داراي اهمیبخشی از میراث زنده ما هستند،با توجه 

در این صورت .اراي بافت با ارزش براي هدف هاي گردشگري می باشند به عنوان مقاصد  گردشگري استکه د

تامین خدمات امکانات و ایجاد توسعه زیرساخت هاي الزم براي حضور،بازدید و اقامت گردشگران ضروري 

وستا از این از این روبهره برداري پتانسیل هاي گردشگري روستا در جهت جذب گردشگرو توسعه ر.است

  .در روستا می باشد طریق،نیازمند برنامه ریزي درست و ابعاد در زیر ساخت مناسب

یعی ،مورفولوژي،عناصر اقلیمی همراه با ساختار اقتصادي،اجتماعی فرهنگیاستان همدان،اشکال باینک شرایط ط

بیعی و لحاظ کارکرد هاي طگوناگون ومتنوعی از فضایی شهري و روستاي را به وجود آورده اند که هرکدام به 

در این مقاله به ساماندهی گردشگري در راستاي توسعه اقتصادي روستاي هدف .ایزندانسانی از سایر نواحی متم

گردشگري حبشی می پردازیم تا با ایجاد علمی و مبتنی بر واقعیت هاي موجود،ضمن شناسایی عوامل دخیل در 

سعه گردشگري پرداخته شود تا از این طریق شاهد پویایی اقتصادي گسترش گردشگري به ارایه راهبرد اجرایی تو

با توجه .چرا که یکی از بهترین و مهمترین راههاي توسعه آن بهره برداري از صنعت گردشگري است.منطقه باشیم

 به مباحث مطرح شده لزوم برنامه ریزي و مداخله در روستا هاي داراي بافت با ارزش و جاذبه هاي گردشگري در

  .جهت توسعه گردشگري کامال احساس می شود

  

  

  مبانی نظري



  تعریف گردشگري

همچنین .دف تعطیالت بکار می رودرهایی داللت و بیشتر به صورت مترااز نظر بیشتر مردم عبارت گردشگري بر سف

گردشگري و سافرت به منظور تفریح یاد می کنند،برعکس سازمانهاي تابهاي لغت از گردشگري به عنوان مدر ک

مراکز دیگري که در پی توسعه،بازاریابی و هماهنگی گردشگري در کشور هستند،سعی بر برداشتن دیدگاه و 

مختلف به استثناي سفربه منظور کار،مهاجرت  سیعتري در این مورد دارند؛از نظر آنها گردشگري یعنی با اهداف

ن جغرافیا و صنعت توریسم جهانگردي را این رضوانی در کتاب خود تحت عنوا.منطقه ايوفعالیت هاي محلی و

گونه تعریف میکند؛جهانگردي عبارت از مجموعه تغییرات مکانی انسانها و فعالیت هایی است  که از آن منج می 

اقعیت پیوستن خواسته هایی است که انسان رابه جابجاي وادار می کند وبالقوه به ودناشی ازشود،این  تغییرات خو

گردشگري فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت ).1385،رضوانی(متفاوت وجود دارد ت و ضعفدر هر شخص با شد

در هر مرحله ازاین رو.میزان نیز اثرات گسترده اي در بردارد بخش هاي مختلف و متعدد جامعه است و به همان

برنامه ریزي به عنوان یک ابزار علمی به دست اندر کاران صنعت گردشگري .نیازمند برنامه ریزي و هماهنگی است

گري در یک منطقه را علمی بهترین مسیر و راهکار توسعه گردشکمک می کندتا دریک فرایند نظام مند،پیوسته و

  ).1391جاهدي،و همکاران،(ش هاي اقتصادي قرار دهداین راهکار را در مسیر توسعه سایر بخمشخص نموده و

  :و منطقه نمونه گردشگري گردشگريگردشگر،

گردشگر کسی است که به منظور تفرج ،بازدید از نقاط دیدنی،معالجه،مطالعه ،تجارت،ورزش یا زیارت به کشوري 

ساعت کمتر و ازشش بیشتر 24غیر از کشور که در آن اقامت دارد سفر می کندمشروط بر اینکه حداقل اقامت اواز

توریسم یا گردشگر،حرکت معاصر مردم است براي اینکه فراغت خود را در مکان هاي بیرون از خانه صرف .نباشد

یالتی که متناسب با نیازشان  اقامتشان انجام می دهند و نیز تسهنموده و اقامت نمایند،فعالیت هاي است که طی 

در ابتدا یعنی در دهه . به بعد گسترش یافت1950ور مشخص ازدههگردشگري روستایی به ط.ایجاد می شود

بعد ازآن .گردشگري روستایی از جنبه هاي اقتصادي براي جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت1970و1960هاي

توسعه گردشگري روستایی به عنوان ابزاري براي توسعه روستایی مطرح گردیدو در این مدت صاحب نظران سعی 

ارائه الگو و روش هاي هاي مختلف،نقش گردشگري را تجدید حیات اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی  کرده اند با

فرهنگی و زیست محیطی گردشگري روستایی مطرح و مورد توجه -ابعاد اقتصادي اجتماعی امروزه.افزیش دهند



جدهم در انگلستان ن هیقرار گرفته استگردشگري روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی اجتماعی،در نیمه دوم قر

آن هم مناطق روستایی مورد استفاده فعالیت هاي تفریحی قرار گرفته بودند،اما شرکت در این قبل از.دشواروپاظاهر

در قرن نوزدهم و بیستم به دلیل حمل نقل توسعه حمل نقل و سهولت .فعالیت ها محدود به اقشار برتر جامعه بود

البته در همین .آغاز شد1945رشد سریع تقاضا براي گردشگري روستاییاز سال،دجابجاي،راه یابی به روستا آسان ش

که توام با رشد جمعیت بود با افزایش تقاضا  زمان گردشگري روستایی شاهد رشد برجسته و گردشگري بین الملی

  توریسم.دبراي گردشگري روستایی مصادف شد تا اندازه اي منجر به توسعه گردشگري ش

  گردشگري روستایی

ولی  ،گردشگري روستایی یکی از انواع گردشگري است که با بسیاري از الگو هاي دیگر گردشگري پیوند دارد

ي روستایی می تواند به طور ساده،بعنوان مسافرت به گردشگر.وجه مشخصه آن استقراردر نواحی روستایی است

نمونه هاي .پیچیده تر از این است نواحی روستایی تعریف شود،اما محققان بر این عقیده ان که موضوع بسیار

زیادي از انجام فعالیت هاي گردشگري در نواحی روستایی وجود دارد،از جمله فعالیت هاي مبتنی بر 

طبیعت،جشنوارها،وقایع میراث،جاذبه هاي مبتنی بر جامعه ي بومی،گردشگري کشاورزي،نمایش هنري و صنایع 

ن طور لن خاطر نشان می کند،گردشگري روستایی فعایت پیچیده و هما.دستی،تئاتر و اجتماع محلی و سایر موارد

تا سفرهاي آموزشی،گردشگري قومی چند وجهی است که شامل انواع متفاوتی از گردشگري مبتنی بر مزرعه 

گردشگري روستایی نوعی گردشگري است که در نواحی :تعریف می کند وآن را این گونه.خواهد بود توریسمواکو

از دیدگاه وسیع تر می توان گردشگري روستایی را در برگیرنده ي دامنه اي از فعالیت ها و .روستایی انجام میشوند

گردشگران دانست که به وسیله کشاورزان و مردم روستایی براي جذب  خدمات مربوط به تفریح و ارامش

  ).27-25،1390رضوانی،(گران به مناطق خود به منظور کسب درآمد صورت می گیردگردش

  پیشینه تاریخی گردشگري درایران

سرزمین ایران به علت برخورداري عظیم و ارزشمند تاریخی و فرهنگی ومواهب طبیعی از دیر باز مورد توجه 

ی از ایران دیدن ن است که حجم کسانز کتب تاریخی آنتایج به دست آمده ا.نگردان بوده استاسیاحان و جه

نموده اند ارتباط تنگاتنگ با نوع و نگرش حکومت،امنیت جانی و مالی مسافران و دیگران عوامل فرعی داشته 

است،به عبارتی دیگر می توان گفت که به موازات جنگ وصلح در کشور،روند سیرو سفر دچارتغییراتی شده 



شگري در ایران در یک بستر تاریخی و تفکیک دوره خاص مورد برسی بنابراین ضروري است که روند گرد.است

در دوران قبل از اسالم،دوره هخامنشی،سفر بیش از هرچیز مدیون گسترش ارتباطات وسیع ایران به .قرار دهیم

ن از عوامل زمینه ساز آن می توان نقش جادها و ساخت بناهاي عام المنفعه اشاره نمود که مهمتری.خارج بوده است

بعد استیالي اسکندر مقدونی و در دوران سلوکیان،خیل عظیمی از سپاهیان .آن هاراه شاهی زمان داریوش می باشد

و اهالی یونان در اکثر نقاط ایران مستقر شدند و پس ازآن با ایجاد ثبات و آرامش نسبی،مسافران باانگیزه سود و 

یکی از مهمترین عوامل افزایش آگاهی یونانیان نسبت  تجارت راهی این سرزمین شدند که این روابط را می توان

اهمیت راه ابریشم که به منزله زنجیري شرق و غرب را به یکدیگر   در دوران پارت ها به دلیل.به ایران دانست

وصل می کرد،تجارت رونق بیشتري یافت و از این رو بخش عمده اي از مسافران به تجار و بازرگان اختصاص 

پس از از انقراض )1364نور بخش(اشکانیان و ساسانیان نیز همچنان تجارت مهمترین انگیزه بود در زمان. یافت

حمله ..دودمان ساسانی ،تجارت  داخلی مانند عبور کاال خارجی از ایران تا روي کار امدن سلجوقیان راکد ماند

اخلی دچار رت خارجی و دمغول به به ایران مجدا باعث افت سیر وسفر در این کشور شد و به موجب آن تجا

نشینان تیمور دوباره فعالیت هاي بازرگانی و جهانگردي درایران رونق گرفت و ساختمانها از زمان جا.رکورد گردید

دوران صفوي که مقارن سرکوبی ).1377ر زرینجویی،ف ستاري(و کاروانسرهاي بین راهی قابل توجهی ساخت شد

  در برابر این وضع موجب کاهش.ع سفر وضعیت مطلوبی نداشت،بهلطبمخالفان از سوي پادشاهان صفوي بود

درآمدهاي ملی می باشد،پادشاهان کوشش کردند چاره اي اندیشی دند و ایجاد صنایع جدیدي را تشویق کردند و 

داد زیادي ساختمان مربوط به اتراق ي انجام این کار در مسیر راهها تعسایل رفتآمد و راههارا فراهم کردند برا

در دوران قاجار بازرگانی با روسیه از سرگرفته شدوو با قاره اروپا نیز از راه ترازبون رفت .مسافران به وجودآوردند

در این دوران شهرهاي مرزي .آمد برقرار گردید ولی هیچگاه این رفت آمد ها به روابط بازرگانی سابق نرسید

در دوران پهلوي .ر مورد استفاده بازرگانی قرارگرفته بودآذربایجان مانند اردبیل،جلفا،تبریز بیش از شهرهاي دیگ

،از عالقه  ی رقم جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوملواقتصادي داخلی و ع علی رقم تحوالت سیاسی ،اجتماعی

هجري شمسی با تعیین  1307دراین کشور براي اولین بار در سال.و انگیزه سفر جهانگردان به ایران کاسته نشد

وابط براي تاسیس رستوران از طرف شهرداري تهران ،نخستین گام براي ایجاد تسهیالت جدید درامر مقررات و ض

در .هجري شمسی امور جهانگردي در وزارت کشور تشکیل شد1314به دنبا آن درسال.سیر وسیاحت برداشته شد

،اداره امور جهانگردي به موازات جنگ جهانی دوم وتعداد سفرهایی خارجی با انگیزه نظامی و سیاسی 1302سال 



تصویب نامه سازمان جلب سیاهان به 1342در سرانجام در سالرا به شوراي عالی جهانگردي دادوجایی خود 

 1353درسال)1377ستاري قر وزرین،(امضاي هیئت وزیران وقت رسید و از همان تاریخ رسما شروع به کار نمود

وزارت و اطالعات وجلب "و این وزارت تحت ناماطالعات وقت ادغام شد  سازمان جلب سیاهان با وزارت

شرکت "اداره امور ایرانگردي و جهان گردي توسط چهار شرکت سهامی به اسامی.شروع بکار کرد"سیاحان 

سهامی تاسیسات جهانگردي ایران،شرکت سهامی گشت هاي ایران،مرکز خانه هایی ایران،وسازمان مراکز 

ز جهانگردي اداره می شدو سازمان مرکنظارت وزارت اطالعات و تحت  "جهانگردي براي ورزش هاي زمستانی

سیاحتی  تنسپس معاو.ل شد و شروع به کار کردایرانگردي و جهانگردي با اهداف و خط مشی هاي جدید تشکی

کفعمی و .(فعالیتهاي جلب سیاحان گردیدرشاد اسالمی ادامه دهنده وظایف وانظارت فرهنگی و وزیارتی تحت

  ).1379کوشا،

  حدوده مورد مطالعهم

 آباد و از روستاهاي تاریخی استان همدان به شمار میروددشهرستان اس،دهستان پیرسلمان  توابعروستاي حبشی از

هکتار،اراضی 539کل اراضی روستا به هکتار.واقع شده است،سنقراسدآباد  این روستا بر سر مسیر ارتباطی

 71کیلومتري شهرستان اسدآباد،حدود26اصلهفاین روستادر .هکتار می باشد 260،اراضی دیمهکتار255آبی

و براساس آخرین سرشماري نفوس  داردقرارشهر سنقر متروکیل29متري استان همدان،حدووکیل

.باشدتعدادخانوارمی148،نفر185مردوتعداد194ه تعداد زنجمعیت کنفر379،)1395(مسکن



  همدان دراستانداسدآبانقشه موقعیت شهر-1تصویرشماره

  

  روش تحقیق

وري اطالعات این تحقیق از آبراي گرد .از نظر هدف کاربردي استوهش از نظر روش توصیفی تحلیلی وژاین پ

ازمطالعات میدانی ودر مرحله بعد.آوري اطالعات اقدام شدهنسبت به جمع به منابع کتابخانه اینادتاسطریق مطالعات 

تاب با بهره جستن از ک این راستو در.استفاده شده استخود مولف طریق مشاهده عکس و برداشت مستقیم از

همچنین، براي .،سایت هاي اینترنتی به جمع آوري اطالعات مورد نیاز پرداخته شده استها،فصل نامه ها،نقشه ها

ه راهبردهاي ساماندهی ارزیابی الگو حکمروایی خوب در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و ارای

  .بهره گرفته شده است SWOTاز مدل برنامه ریزيرشهري ،توسعه پایدا

  

  اي تحقیق یافته ه

  بررسی کاربري اراضی



  :مهمترین کاربریهاي این روستا عبارتند از

  .واحد مسکونی می باشد151واحد مسکونی بوده است و در حال حاضرب 1395،148مسکونیدر سال .ا

  باشدواحد تجاري فعال می 7ا داراياین روست:تجاري.2

  .یت کم فضایی مختلف  آموزشی وجود ارد که مورد بررسی قرار می گیردروستاي حبشی با جود جمع: آموزشی.3

دانش 350دانش اموز می باشد که روزگاري بلغ بر19دبستان این روستا داراي یک دبستان ابتدائی مختلط با

  .باشد واحد مدرسه می 1این روستا داراي :اموزداشته است،مدرسه راهنمایی

  .تنها فضاي در مانی روستا یک واحد بهداشت می باشد:درمانی.4

م روستا اباب حم.1.غسالخانه می باشد که مورد بررسی قرار می گیرند.1حمام.1کاربري بهداشتی شامل :بهداشتی.5

  .غسالخانه در داخل بافت کالبدي روستا قرار دارد.به دالیلی در حال حاضر غیر فعال می باشد

باب حسینیه می .1باب مسجد و.1این روستا داراي  روستاي حبشی داراي فضایی وقفی متعدد می باشد :مذهبی.6

  .باشد

،آب،گاز،برق،تلفن می لوله کشی می باشد.واحد شیشه بري.1دفتر مخابراتی،.1تاسیسات و تجهیزاتروستا داراي .7

  .باشد

  .عت وجود داردض4که در داخل روستا .شمار میروده صنایع در میان فعایت هاي روستا صنعت از فعایت مهم ب.8

اراضی کشاورزي در میان فعالت هاي مختلف اقتصادي کشاورزي فعالیت پایه روستا را تشکیل می دهد کل .9

مهمترین مصوالت  هکتار دیم می باشد260اراضی آبیو255،هکتار می باشد که  539اراضی روستا به هکتار

  .اقوتی،جو،عدس،نخود می باشدموسیر،انگور،گردو،ی:عبارتنداز

راس می 30راس،بزرگ770راس می باشد،سبک800مجمع جمعیت دامی غداري و گاو داريمردامداري و .10

  .واحد گاو داري می باشد.1واحد مرغداري،.3.باشد

  .تدا روستا می باشدگورستان که خارج از روستا و در ابداراي یک واحد : گورستان.11



حبشی به دلیل شکل گیر در منطقه کوهستانی و رد دامنه کوه معماري روستا به شکل پله روستایی :شبکه معابر.12

  .کانه است

یل قدمت تاریخی ،به گفته کارشناسنان  میراث فرهنگی قدمت این این روستا به دل:تاریخی فضایی با ارز ش.13

 سبت می دهند از جمله آثارروستا با توجه به مشابهت هاي ساخت معماري،سنتی،سنگی،خشتی ان بقاي مادها ن

وجود آتشکده ها وغارهاي دستی و قنا ت هاي باستانی،سنگواره و سفال هاي برجا مانده،حتی تکه اي زیبا 

باساختاري هنرمندانه از یک تندیس بزرگ آدمی رها شده در گوشه البه ال ي قلوه سنگ ها و سفال هی شکسته 

 جود شهري زیر زمینی در زیر روستاشنیده ها از و .تاریخی دارد  نی غنیتمد حکایت از قدمتی چند هزار ساله با

در نقاطی  آثاري از سفال هاي شکسته فراوان دیده می شود که به نظر می رسد .یا زیر کوه زریله خبر میدهند 

تپه هاي باستانی مانند کوالنی،شریف .ي رونق داشته استززمانی در اینجا کارگاه سفالگري و صنعت مجسمه سا

اقع در کوه زریله،خانه بقا یاي دیوارهاي خشتی در کوالنی،پله هاي و.آباد،دره گاکو،چال چال،کالویل،دره زاغه ها

  .،اشاره کردهاي قدیمی 

بخش عمده از جاذبه گردشگري روستاي حبشی چشم انداز طبیعی آن را تشکیل می دهد،باغ هاي :فضا طبیعی.14

یکی از .کوه اطراف از تفرجگاه و فرخراري روستا به شمار می آیندوسیع چمنزارها،چشم سارها و دامنه هاي 

ویژگی هاي اساسی روستاهاي کوهستانی شیب زیاد و کمبود زمین می باشد،به همین دلیل باغداري ،دام پروري  

بر این اساس وضعیت اشتغال در روستاي حبشی کشاورزي و دام .وکشاورزي رونق بسیار برخوردار می باشد

هاي  هیژگی فرهنگی روستاي حبشی وجود  طایف.از و.ترین شاغلین روستا را به خود اختصاص داده استپروي بیش

مختلف است مانند طایفه کاگه ،صفره،بدره،چهارداولی اشاره کرد که بیشترین تعدا جمعیت طایفه کاگه اختصاص 

.دارد

  

  روستاي هدف گردشگريصنعت گردشگري در 

  گريجاذبه هاي گردش



کارشناسان  در دامنه کوه زریله مرتفع ترین کوه منطقه،چشم انداز دلنوازي به جود آورده استکانیحبشی پله بافت 

میراث فرهنگی،قدمت این روستا را باتوجه به مشابهت هاي ساخت معماریسنتی،سنگی،خشتیآن با بقاي تاریخی 

زهاي طبیعی آن را تشکیل می عمده گردشگري روستاي حبشی چشم اندامادها این دروران نسبت می دهند بخش 

باغات و .یندآدهدباغ هاي وسیع،چمنزارها،چشم سارها،و دامنه کوههاي اطراف تفرجگاه روستا به شمار می 

  .کوههاي زیبا و سرسبز می تواند جاذب گردشگران و پیرامون ان باشد

  

  گردشگري حبشی در فصل بهارروستایی هدف -1شمارهویرتص

  

  

  



.

  

  در فصل زمستان حبشی روستاي هدف گردشگري-2شمارهتصویر

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  هدف گردشگري حبشیمعماري،خشتی،سنگی،گلی روستاي -3شمارهتصویر

  

  

  

  



  

  گردشگري روستاي حبشیبافت داخلی روستاي هدف -4یر شمارهتصو

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  غارهاي روستاي هدف گردشگري حبشی-5تصویرشماره



  

  هاي روستاي هدف گردشگري حبشی چشمه-6شمارهتصویر

  منابع و جاذبه هاي انسان ساز

  صنایع دستی

شاید سفال هاي بجا مانده در کوه .قدمت و تاریخ کهن روستاي حبشی موجب شده صنایع وحرفه هاي متعدد شکل بگیرد

صنایع دستی روستایی  بطور کلی.کوالنی ساخته شده قبل اسالم قدیمی ترین صنایع بدستآمده در روستاي حبشی قلمداد کرد

  :حبشی عبارتند

  .اشاره کرد..صنایع چوب،گلیم بافی،قالی بافی،موج بافی،سفالگري 

  منابع وجاذبه هاي خالق

گاه اتکا به میرات فرهنگی و طبیعی تنها راه جذب گردشگر نیست ابتکار و خالقیت نیز می تواند نقش مهمی در گردشگر 

  :داشته باشه کهعبارتند



و ساکنان خوش ذوق و هنرمند،تنوع  به علت طبیعت بی نظیر حبشی:لباس)کلهري(مردم روستایی حبشی کوردي  زبان:زبان

لباس هاي محلی می تواند براي جذب گردشگر .لباس و رنگ هاي بسیار زیبا و متنوع جهت پوشش استفاده کنند زیاد است

ازآداب رسوم سنتی روستاي حبشی :آداب رسوم.ظ کندبسیار جذاب باشد و حضور و تشویق آنها این ظرفیت فرهنگی را حف

  .اشاره کرد..دي کل روستا باهم،آواز خوانی محلی،وارشنبه سوري،نورزگرچله،مراسم چهشب  زمان عروسی،

  

  وضعیت امکانات اقامتی

نیاز در  در حال حاضرهیچ گونه امکانات اقامتی در روستا ونطقه نمونه گردشگري مورد نیاز وجود ندارد و اقامت مورد

  .باد و مرکز استان تا مین می شودآشهرستان اسد

  وضعیت امکانات پذیرایی

در حال حاضرهیچ گونه امکانات پذیرایی در روستا و منطقه گردشگري وجود ندارد و عمده امکانات مورد نیاز از شهرستان 

  .تامین می شود

  وضعیت حمل نقل و دسترسی به منطقه نمونه گردشگري

تباطی با شهرهاي عمده ترین راه ار.ل و وستاي گردشگري حبشی در حال حاضر نسبتا مناسب می باشدوضعیت حمل ونق

سیستم حمل نقل روستا باوجود وسایل .اد ،سنقر می باشد که در فاصله خیلی کم از روستا قرار دارداطراف محور اسدآب

  .نقلیه،شخصی و عمومی قابل استفاد می باشد

  خدمات مالی بانکی

ایچاد بانک .با توجه با نیاز گردشگران  به گردش پول  ونیازهایی اقتصادي .روستاي گردشگري حبشی بانکی وجود ندارددر 

  .در بخش مرکزي یا روستاي گردشگري حبشی مورد نیاز می باشد

  تعداد گردشگران کنونی

با توجه بازدید )هاي فرهنگی و مذهبیازجمله گردشگران از ایام و مناسبت (میزان گردشگران کلیه زمینه فرهنگی گردشگري

  .در سال می باشد12000مستقیم و میدانی انجام شده و استنتاج از آمارهاي حوزه کالن و مرتیط با گردشگري در حدود 

  اثرات اقتصادي گردشگري بر نواحی روستایی



  گردشگري و ایجاد اشتغال

اشتغال منبع در آمد مردم و عامل اصلی .صادي همه کشور هاستامروزه اشتغال و بیکاري از مسائل مهم در ادبیات توسعه اقت

گشترش بیکاري نیز عا ملی مهم در زمینه کاهش رشد اقتصادي و افزایش عارضه اجتماعی به .تعدیل فقر در جامعه است

سوم شده بیشتر کشورها با مسائل اشتغال درگیرند اما انچه باعث پیجیده تر شدن موضع در کشورهاي جهان .شمار می رود

تعدد عوامل مشکل آفرین و ناشناخته بودن برخی از مشکالت در این کشورها،به گونه اش که در جهان پرشتاب امروز،مساله 

یکی از راهکارهاي موثر براي کاهش بیکاري توسعه .توجه بسیاري از سیاستمداران و دولتمردان را به خود جلب کرده است

وهستانی به دلیل موانع و مشکالت طبیعی مانند شیب زیاد،محدویت زمین روبه روستاهاي مناطق ک.صنعت گردشگري است

از طرفی مورد توجه قرار گرفتن بافت هاي تاریخی بومی باعث ایجاد .....رو هستند اما جاذبه هاي طبیعی و انسان ساخت

و شهري خود هراست و نگهبانی اهتمام و انگیزه براي مسولین و مردم محلی می کند که از از موجودیت بافت هاي مسکونی 

چنین امري خود باعث جذب .زمان دچار تخریب شده را نیز براي رونق گردشگري باسازي نمایندنموده وآنچه در اثر گذر

سرمایه گذاري بیرونی رونق گرفتن نیرو هاي ماهر داخل روستادر زمان ساخت وبازسازي شده و همزمان زمینه حیات و 

از انجا که گردشگري صنعتی کاربردي است می تواند زمینه اشتغال دائم و .ی را در آینده ایجاد کندرونق بازارهاي پیشه بوم

اشتغال هاي ایجاد شده توسط .فصلی و نیمه موقت براي نیروي انسانی با تخصص و مهارت هاي گوناگون فراهم آورد

  :گردشگري در روستاي حبشی عبارتند

  

  .اشتغال دارند...بخش تدارکاتی ازجمله کار در مسکن ،تهیه،فروشندگی،دست فروشیمشاغلی که در : مستقیمغیراشتغال -1

اشخاصی که به واسطه هزینه کردن درآمدهاي حاصل از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم اشتغال می یابند براي :اشتغال القاي-2

به طور کلی اثرات مثبت اقتصادي  اگرچه.ع دستی مانند قالی وگلیم می شودوسعه گردشگري منجر به توسعه صنایمثال ت

گردشگري مورد تایید است ولی بسیاري از پژوهشگران معتقدند که گردشگري معموال هزینه هاي اقتصادي جامعه میربان، 

نظیر افزایش قیمت کاالو خدمات افزایش کاذب قیمت زمین،افزایش هزینه هاي زندگی،برگشت کم سرمایه،فصلی بودن 

ر شغل هاي بومی و منسوخ شدن برخی فعالیت هاي مرسوم مانند کشاورزي ،و باغداري در در فرصت شغلی ، جابجاي د

.نواحی روستاي موجب می شود

  افزایش درآمدگردشگري و



از مزایا و منافع عمده اقتصادي فعالت هاي گردشگري روستایی،ایجاد درآمد اضافی و مکمل در سطح روستا می 

گردشگري رابطه اشتغال زایی را به وجود می آورد که بال رفتن سطح اشتغال خود به ایجاد چرخش مالی حول محور .باشد

گردشگري پول و جمعیت را از مراکز صنعتی به سوي روستاها و نقاط طبیعی می .فرصت هاي شغلی کمک خواهد کرد

ط روستایی که در سطح پایین تر درآمد کشاند که  این مساله منجر به سرازیر شدن در آمدها از نقاط با توانایی باال به نقا

درآمده هاي حاصل از .1:این درآمد ها در سطح متفاوتی به دست می آید که می توان به آن اشاره کرد.قرار دارند می شود

  .فروش محصوالت بومی . 2تاسیسات اقامتی و پذیرایی

  اثرات اجتماعی گردشگري بر نواحی روستایی

ستایی می توان به جلو گیري از مهاجرت روستائیان،انتقال فرهنگ ها و ارزش ها،تغییرات در از ابعاد اجتماعی گردشگري رو

جهانگردان میخواهند مردم را بشناسند و بدنبال ناشناخته هاي کشورها،به ویژه .هنجارها و اخالق مردم محلی اشاره کرد

عی دیگر آن تجربه اي است که افراد در محیطی از ابعاد اجتما.کشورهایی که سابقه انتقال معرفت و فرهنگ دارند،هستند

کامال متفاوت بدست می آورند و می بینند که شیوه زند گی افرادي که در آن مکانها زندگی میکنند تا چه اندازه با زندگی 

در شهرهاي امروزي متفاوت است به سبب همین ویژگی است که مشخصات محیطی مقصد براي مسافرت اهمیت زیادي 

یا سفر به قصد دیدن مناطق روستایی با هدف فرهنگی یا حادثه جویی به عنوان بخش هاي از این صنعت به  داردگردش

  .حساب میایند که دوام و بقا این صنعت را در آینده تضمین می  کند

  گردشگري و کاهش مهاجرت

این پدیده همیشه باانسان قرین ید بتوان گفت مهاجرت پدیده اي جدید وتازه نیست که علم خاصی به آن پرداخته باشد،شا

بوده وچون انسان تنوع طلب وبه دنبال منفعت بیشتر درهمه دوران تاریخ بوده است،ازهمان ابتدااین 

دست  به محرك ها متفاوتی که انسان با توجه به آن این مهاجرت ها وجود انگیزه ها و منتهی تفاوت.استپدیدهوجودداشته

ایجاد امنیت ین که جوامع روستایی نقش مهمی درتولیدات کشاورزي وتوجه به ابا.نندچنین اقداماتی زده ومهاجرت می ک

حفظ ترکیب  لذا.ین سکونتگاها زمینه وابستگی وازبین رفتن استقالل اقتصادي رافراهم می کندغذایی دارند،مهاجرت ساکنان ا

گیزه هاي مهاجرت هاي گوناگون ودر عین انعلت .جمعیتی این مناطق از نظر حفظ امنیت غذایی کشور اهمیت فراوان دارند

ورده نشدن نیازهاي عامل دفعه و جاذبه در مبدا و مقصد مهاجران نقش ایفا میکند،اما برآحال مکمل یک دیگرند،اگرچهدو

شکاف اقتصادي موجود روستائیان رامجبور می شهري وروستایی،عدم تعادل میان جوامع و در محیط هاياجتماعی افراد

که این مهاجرت در شهرهاي مقصد به پدیده حاشیه نشینی دامن نیازهاي خود دست به مهاجرت بزنندامین که براي تکند

میزنند و اکثر افراد به دلیل آموزش ندیدن به شغل هاي کاذب روي می آورند که این عامل موجب باال رفتن جرم و جنایت 



ن منابع زمین،خشک سالی هاي دور هاي ،عمده تریتوجه به بررسی هاي به عمل آمده محدویت با.ر شهرمقصد می شودد

از این رو گسترش گردش گري با توجه به توان .روستا هاي کشور عامل اقتصادي استدلیل مهاجرت روستائیان وهمانندسایر

جوانان جویاي هاي این مناطق و نیاز صنعت به مشارکت جوامع محلی می تواند ضمن ایجاد اشتغال خصوصا براي 

  .حفظ ترکیب سنی و جنسی به میزان مهاجرت در این مناطق کاهش دهدناطق وکاردراین م

قالب جداول تجزیه وتحلیل مطالعات پایهوتنظیم نتایج در SWOT

این مدل،یکی از روش هاي مدل استفاده عوامل خارجی در قالب مقوله هاي فرصت ها و تهدید ها و عوامل داخلی اعم از 

با ) شهر،منطقه،روستا وغیره(فراروي یک سیستمتجزیه وتحلیل عوامل تاثیر گذارو براياین روش .قوتها و ضعف هاست

براي تهیه و ساخت جدولی از .استفاده از عوامل درجه بندي با توجه به اهمیت داده شده به هریک از عوامل تاثیر گذار است

  :این عوامل و چگونگی تاثیر گذاري آن ئ تحلیل آن مراحل زیر انجام گرفته است

  .،مهمترین قوت ها، ضعف ها،فرصت ها،و تهدیدها فرآروي سیستم نام می بریم)عوامل خارجی و داخلی(در ستون یک

براساس نتایج یافت (به هریک از عوامل و براساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت استراتژیک فعلی سیستم)وزن(در ستون دو

هرچقدر وزن .تا صفر کم اهمیت ترین میدهیم) مهمترین(یکوزنی از)هاي حاصل از شناخت و تجزي و تحلیل وضع موجود

  ).است1جمع ستون به تعداد عوامل،(بیشتر باشدتاثیر برموقعیت کنونی و آینده آن بیشتر خواهد بود

،به هر عامل و براساس اهمیت و موقعیت کنونی سیستم به آن عامل خاص )درجه بندي(در ستون سه

این درجه .می دهیم)اس یافته هاي حاصل از شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود،براس)ضعیف(1تا)بسیارخوب(5امتیازي

  .بندي نشان می دهد که سیستم چگونه به هریک از عوامل خارجی پاسخ میدهد

ضرب میکنیم تا به این امتیاز وزنی آن )3ضریب در ستون2ستون(،وزن را در درجه هر عامل)امتیازوزنی(در ستون چهار

این امتیاز )میانگین(به دست می آید،که به طور متوسط 5تا1ترتیب،براي هر عامل یک امتیاز وزنی ازبه این .بدست آید

  .است3عدد

را به طور جداگانه با یک دیگر جمع میزنیم و امتیاز وزنی  4نجام امتیازات وزنی تمام عوامل خارجی و داخلی در ستوناسر

یک سیستم چگونه به عوامل و نیروهاي موجود و بالقوه در محیط  امتیاز وزنی کل نشان می دهد که.را محاسبه می کنیم

چانچه باالتر ازآن باشد اهمیت آن .است3همیشه امتیاز وزنی کل در یک سیستم در یک زمینه عدد.بیرونی اش پاسخ میدهد

  .بیشتر واگرکمتر از آن باشد،از اهمیت و تاثیر گذاري کمتري برخودار است



(s ) نقاط قو -1شماره جدولگردشگري حبشیروستایی هدف ت 

  امتیاز وزنی  رتبه  وزن  )S(قوت

S1=60/0  5  12/0  وجود جاذبه هاي طبیعی زیبا  

S2=50/0  5  10/0  وجودجاذبه هاي تاریخی  

S3=21/0  3  07/0  ویژگی فرهنگ غنی  

S4=18/0  3  06/0  تمایل عمومی به توسعه گردشگري  

  12/0  3  04/0  موقعیت جفرافیایی عالی

s5  74/0    61/1  

  

  روستایی هدف گردشگري حبشی)w(ضعف نقاط-2شماره جدول

  امتیاز وزنی  رتبه  وزن  )W(ضعف

W1=24/0  3  08/0  کیفیت پایین سیستم حمل نقل  

W2=40/0  4  10/0  کمبود تاسیسات اقامتی  

W3=04/0  1  04/0  برخورد نامناسب افراد محلی با گردشگران  

W4= 10/0  2  05/0  زمینه گردشگريکمبود نیرو متخصص و مجرب در  

  14/0  2  07/0  مدیریت ضعیف گردشگري اسدآباد  5

W612/0  2  06/0  گردشگري هايواحد نبود  

W7 =09/0  3  03/0  نبود فعالیت هاي بازاریابی  

W840/0  4  10/0  کمبود تاسیسات رفاهی مانند سرویس هاي بهداشتی،پارکینک ها و امکانات پذیرایی در روستاي حبشی  

  

بیشترین نقاط قوت گردشگري فرهنگ غنی،تاریخی وهاي جاذبه سی انجام شده،وجودجاذبه هاي طبیعیوجودربرطبق مشاهدات و

هداشتی،پارکینگ،وامکانات پذیرایی سرویس بتاسیات رفاهی مانندتی وکمبودتاسیسات اقاموستاي هدف گردشگري می باشدوکمبودر

  .عف می باشددرروستایی هدف گردشگري حبشی بیشترین نقاط ض

  

  روستاي  هدف گردشگري حبشی)o(نقاط فرصت-3شماره جدول

  امتیاز دهی  رتبه   وزن)o(فرصت

= O150/0  5  10/0  افزایش تمایل فعایت هاي گردشگري  

= O260/0  5  12/0  افزایش اشتغال  

O3 28/0  4  7/0  افزایش تمایل بخش خصوصی براي مشارکت در طرح ها  



  و برنامه هاي مرتبط گردشگري

= O455/0  5  11/0  جلو گیري از مهاجرت به شهر  

  03/0    93/1  

  روستایی هدف گردشگري حبشی)t(تهدیدنقاط - 4شماره جدول

T)تهدید   امتیازدهی  رتبه  وزن  (

=T155/0  5  11/0  کم شدن درآمد اقتصادي و تاثیر آن بر گردشگري  

= T240/0  4  10/0  کم رنگ شدن فرهنگ بومی ومحلی  

= T3 24/0  3  08/0  مشکالت به واسطه گردشگرانافزایش  

= T430/0  3  10/0  تعارض بین جامعه محلی و گردشگران  

=T5 افزایش جرم جنایت در نتیجه شگل گیري دید منفی به توسعه گردشگري در بین افراد

  محلی

06/0  2  12/0  

=T632/0  4  08/0  جذب شدن گردشگران به نواحی دیگر به واسطه تاسیسات و امکانات بهتر  

=T730/0  5  06/0  تامایل به سفرهاي خارج کشور  

  59/0    99/1  

  

طبق مشاهدات و بررسی هاي انجام شده،افزایش اشتغال وجلوگیري ازمهاجرت بیشترین نقاط فرصت براي  گردشگري روستایی هدف 

بین جامعه محلی وگردشگران گردشگري حبشی روستایی می باشد،وکم شدن درآمداقتصادي وتاثیرات آن برگردشگري و تعارض 

  .مهمترین نقاط تهدید گردشگري روستایی هدف گردشگري حبشی می باشد

  تهدیا هاي گردشگري روستا هدف گردشگري حبشیتجزیه تحیل نقاط ضعف،قوت،فرصت ها و

 در برابر5همان طور از جدول عوامل موثر داخلی و خارجی می بینید،در روستایی حبشی تعداد نقاط قوت داخلی

تهدید  مورد شناسایی و برسی قرار گرفته 7فرصت در برابر4و تعداد فرصت  خارجی 8نقاط ضعف داخلی

ضعف تهدید به عنوان 15ددانقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و تع9بدین  ترتیب در مجموع تعداد.است

  .محدویت و تنگناهاي پیش روي توسعه اقتصادي گردشگري روستایی حبشی قابل شناسایی است

وجود جاذبه هاي تاریخی فرهنگی به ترتیب با متیاز وجاذبه هاي طبیعی زیباتوجه به نتایج به دست آمده وجود با

نین کم شدن همچ.مهمترین نقاط قوت گردشگري روستاي هدف کردشگري به حساب می آیند50/0و60/0وزنی

رفاهی سرویس  کمبود تاسیساتوکمبود تاسیسات اقامتی و آن برگردشگري روستایی درآمدهاي اقتصادوتاثیر



مهمترین نقاط ضعف گردشگري از 55/0،40/0،40/0امکانات پذیرایی به ترتیب با امتیازوزنیبهداشتی،پارکینگ،و

  .دید کارشناسان محسوب می شود

  

  نتیجه گیري

امروزه گردشگري به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی سهم چشمگیري را در معامالت اقتصادي بین 

از این رو با توسعه یفعالیت هاي گردشگري و شناساندن بخشی از جاذبه هاي جهانگردي ایران .لمللی ایفا می کندا

بازسازي زي وبهساوشایانی کردح این فضاها کمک به خصوص در روستا،می تواند بهبود و ارتقاي سط

نتایج .ملی کشور کمک کرد اقتصادی گردشگري روستاي به باتوسعها گام موثري برداشت وآنهاقتصادیکالبد

چنین هم.ن تناسب نداردآبالقوه استعدادسعه اقتصادي  باقابلیت ووضعیت گردشگري براي توپژوهش  نشان می دهد

مهمترین ت هاي بازاریابی ،ضعف جذب گردشگرزیر ساخت کافی،ضعف فعالیاین براساس این پژوهش کمبود

طرف دیگر وجود جاذبه واز. اندشی  تشخیص داده شده اه توسعه اقتصادي روستاي هدف گردشگري حبرعامل سر

هاي زیبایی طبیعی و تاریخی و فرهنگی مهمترین  نقاط قوت و افزایش تمایل به گردشگري  مهمترین فرصت 

هدف  توسعه گردشگري در روستاي گردشگري در راستا توسعه اقتصادي رو ستا هدف گردشگري شناخته شد

ه این رصت هاي جدید براي بسیاري از ساکنان روستا بعنوان وسیله اي است ببا فراهم آوردن فحبشیگردشگري 

هدف .پا برجانگه می داردنواحی میشودواین سکونتگاه را پیشرفت اینتوسعه وجبومروستا حیات دوباره می دهدو

اشتغال زایی بهره گیري مناسب آنها و درنهایت  دستیابی به شناسایی وبهره گیري منابع وجاذبه هاي گردشگري وکلی

  .و توسعه پایدار گردشگري می باشدآمد درو

  :گري روستاي حبشی موثر واقع گردد عبارتندازکه می تواند در بهبود وضعیت گردش پیشنهاد هاي

  .مشارکت و سرمایه گذاري دولت در زمینه توسعه ي گردشگري.1

  .تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاري در گردشگري روستایی.2

  .رسانی بیشترو بهتر دولت در امور زیر بنایی،نظیر راه ارتباطی،تاسیسات ورزشی و بهداشتیخدمات .3



  .ایجاد مراکز اقامتی و اقامتگاهی و خدماتی،رفاه مناسب وبا استاندارد باال در منطقه براي گردشگران.4

یر مراکز اقامتی موجود و باال بردن سطح کیفیت و تسهیالت کالبدي و خدماتی مسافر خانه ها،رستوران ها و سا.5

  ..ارتقاي سطح بهداشت در مراکز اقامتی و پذیرایی منطقه

  .توزیع دفترچه و کتابچه راهنما بین گردشگران.6

  .ایجاد فضایی استرحت گاهی وشهربازي در کنار منطقه گردش گري با هدف رونق گردشگري.7

  .گردشگريدادن امتیازهاي خاص براي سرمایه گذاران  در زمینه .8

  اقدامات اجتماعی فرهنگی 

  اقدامات اجتماعی فرهنگی

  .برقراري نظم و انضباط عمومی درمراکز تفریحی و گردشگري منطقه به ویژه در روزهاي تعطیل.1

  .برشمردن آن براي افراد محلیعرفی گردشگري به عنوان یک صنعت ورواج فرهنگ گردشگري در منطقه و م2

  .ت به گردشگري روستايآگاه کردن گردشگران نسب.3

  .تشویق مردم محلی به اقدامات خود جوش در زمینه ي تبلیغ گردشگري در روستا هاي هدف گردشگري.4

  .جاذبه هاي روستایی منطقهتبلیغ ازطریق برشور،عکس وکارت پستال از.5

  ماخذمنابع و

  .،کتاب جغرافیاو توریسم انتشارات پیام نور)17،1385(رضوانی،علی اصغر.1

برسی پتانسیل اکوتوریسم منطقه اشکورات و نقش آن در حفظ تنوع )1391(جاهدي دلیوند،مونا وهمکاران.2

  .،همایش ملی حفاظت و برنامه ریزي محیط زیستswotزیستی با استفاده از مدل تحلیلی 



استفاده چابهار باتحیل عوامل بر گسترش گردشگري درناحیه ساحلی .)1388(ابراهیم زاده،عیسی و آقا زاده عبداله.3

  .،فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي،دانشگاه اصفهانswotازمدل سوات

  .تهران.مدیریت گردشگري،انتشارات سمت،چاپ اول).1385(کاظمی،مهدي.4

،راهکارهاي توسعه گردشگري در ایران،مجموعه مقاالت ظرفیت هاي اقتصادي ایران با )1384(نعمتی،نسرین.5

  .بستر جهانی شدن،دانشگاه آزاد واحد فیروزکوهبروضعیت گردشگران ایران درتاکید 

  .کتاب جغرافیا توریسم انتشارات  پیام نوررضوانی علی اصغر.6

  .186،شماره1381آن ماهنامه سیاسی اقتصاديحسن،جهانگردي روستایی وقلمرو،رحیم.7

  .توسعه روستاییرسی اثرات گردشگري دریدالی،محسن،برس.8

  .گردشگري روستایی،توسعه پایدار و)1380(لقاسم و مرادي نژاد همایونزاده،ابواشریف .9

.ساري=موردي شهر ش هعدرتوسعه گردشگري،مطالتوریسم کواسی نقش ربر)1391(علی،حمیدهنادر.10

  .میریت گردشگري،تهران،انتشارات سمت،)1385(کاظمی،مهدي.11

  .،تهران ،نگاران تابنده)22،1396{،عادلیان صادق،حبشی تکه گمشده در دل تاریخ.12

  .سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان همدان وبخشداري بخش پیرسلمان.13

،توسعه پایدار و گردشگري روستایی،ماهنامه اجتماعی )1380(و مرادي نژاد همایون، شریف زاده،ابولقاسم.14

  .250،251،اقتصادي جهاد خرداد وتیر شماره

.1385،تهران،انتشارات سمت،چاپ اول،)ماهیت و مفاهیم(حمد حسین و سقایی،گردشگريپاپلی یزدي،م.15


