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Abstract 
Introduction 
Today, rural tourism has become one of the most important economic 
sectors in many countries worldwide. Rural tourism has been 
introduced as a key approach to rural development and poverty 
reduction. Rural tourism can be a way for the social and economic 
development of local communities. The "combining rural with tourism" 
approach is a relatively effective global development path for rural 
areas. The industry is also one of the important sources of production, 
income, employment, and infrastructure in rural areas to achieve 
sustainable development. Khorramabad City, the capital of Lorestan 
province, has a high unemployment rate and many unemployed youths. 
These reasons have led to a lot of migration from rural to urban areas. 
Therefore, solutions must be adopted to reduce unemployment and 
organize the current problems. The livelihood of Khorramabad city 
villages is based on agriculture. Therefore, paying attention to rural 
tourism will be able to accelerate the economic prosperity of these 
communities. The villages of Khorramabad city have many natural 
attractions. Therefore, the main purpose of this study is to investigate 
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the solutions for developing sustainable rural tourism capacities in the 
villages of Khorramabad city using the views and opinions of experts. 
Numerous researches have been done in the field of sustainable rural 
tourism development strategies. Some research has identified 
"government planning" and "participation" in rural tourism as 
important. The results of other studies also consider the "management 
factor" as a solution for rural tourism development. Other researchers 
also consider solutions such as "development of communication 
infrastructure," "increase of local food production," "expansion of 
production and sale of local handicrafts" to be important for the 
realization of rural tourism. Convenient amenities such as "hotel and 
local market" have also resulted from other research. 

Materials and Methods 
The present research is qualitative. This research was conducted with 
Grounded Theory. Grounded theory is a systematic methodology that 
has been largely, but not exclusively, applied to qualitative research 
conducted by social scientists. The methodology involves the 
construction of hypotheses and theories through the collecting and 
analysis of data. The validity of this study was done with trigemination. 
In this study, semi-structured interviews were used to collect data. The 
sampling method was snowball one. The study population was selected 
from experts, professors, and students who have worked in tourism. 
First, tourism capacities in the villages of Khorramabad city were 
identified in different parts. In the following, using semi-structured 
interviews, rural tourism development strategies are examined. Data 
analysis in this study was performed by content analysis. The research 
was coded with three levels. It should be noted that the mentioned steps 
were performed using ATLAS.ti software. 

Discussion and Results 
In the first step, using documents, tourism capacities in the villages of 
Khorramabad city were identified in different sections. In the following, 
"Solutions for the development of sustainable rural tourism" is 
reviewed. The order of the obtained solutions was based on the degree 
of the initial codes repetition and their importance Because not all 
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solutions are equally important. The solutions are in order of 
importance: Solution 1: "Management and Legislation," Solution 2: 
"Planning and participation," Solution 3: "Support - Infrastructure," 
Solution 4: "Supporting Rural Industries," Solution 5: "Pay attention to 
local culture," Solution 6: "Introduce the regions." 

Conclusions 
Based on the findings of this study, it has been determined that special 
attention to the "use of traditional rural facilities" is considered an 
important solution in the development of rural tourism. Therefore, 
maintaining the local structure in the villages can be one of the 
important measures. Other results showed that using "educational 
strategy to attract local participation" can play an important role in 
tourism development. Therefore, based on the results of this research, 
educational tools can be used to attract public participation and 
empower villagers. Also, the study showed that supporting 
"handicrafts" is another important factor in rural tourism development. 
In this regard, supportive policies should be implemented to solve the 
problems. Implementing these policies can lead to the development of 
handicrafts in tourist areas. To develop sustainable tourism, "suitable 
tourism areas" must be identified so that people can travel there. 

Keywords: Sustainable Rural Tourism, Khorramabad County, GT, 
Grounded Theory, ATLAS.ti Softwar. 
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 یی درروستا داریپا يگردشگر يهاتیتوسعه ظرف يراهکارها
آبادشهرستان خرم  

  1رضا موحدي
سینا، ي، دانشکدة کشاورزي، دانشگاه بوعلیکشاورزدانشیار گروه ترویج و آموزش 

 همدان، ایران
  

 فاطمه سپهوند 
 ي، دانشکدةکشاورزدانشجوي دکتري توسعۀ کشاورزي، گروه ترویج و آموزش 

 سینا، همدان، ایرانکشاورزي، دانشگاه بوعلی
  

 دانشیار گروه توسعۀ روستایی، دانشکدة کشاورزي، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران مهدي رحیمیان

 چکیده
 ۀه مطالعب ي بنیادي و با استفاده از الگوي گلیزر و استرواسسازمفهوم ۀنظریگیري از این پژوهش با بهره

پرداخته است. آباد روستاهاي شهرستان خرم در ییپایدار روستاگردشگري هاي توسعه ظرفیت يراهکارها
 اند،گردشگري فعالیت داشته نهیزم دراساتید و دانشجویانی که  ،کارشناساناز بین  جامعه موردمطالعه،

 یاز راه بررس پژوهش يریانجام شد. اعتبار پذ یبرفگلولههدفمند  شـکلبه  يریگروش نمونه و اندشدهانتخاب
روستاهاي  درو بالفعل ي گردشگري موجود بالقوه هاتظرفیابتدا  .رفتیمختلف صورت پذ يهادگاهیاز د

ایی ي، اماکن تاریخی و مذهبی مورد شناسگردعتی، طبیدستعهاي مختلف صنایآباد در بخششهرستان خرم
 پرداخته نعتصاین  ۀرمند به بررسی راهکارهاي توسعساختامهنی ۀبا استفاده از مصاحب ،و در ادامه قرار گرفت

ارکت مردم مش"و  "هاي آموزشیبرنامه"،"سنتی روستاها ةاستفاده از امکانات بالقو"ایج نشان داد نت. استشده
به وجه و نیز ت "دستیحمایت از صنایع"،"يگذاراستیو س يگذارقانون"،"ریزيدیریت و برنامهم"،"محلی

 .شودشهرستان مؤثر واقع  نیا ییروستا يگردشگر ۀتوسع يدر راستا تواندیم "تبلیغات"

 افزار، نرمديسازي بنیامفهوم یۀنظر ،آبادشهرستان خرم گردشگري پایدار روستایی، ها:کلیدواژه
ATLAS.ti . 

  

 movahedi686@yahoo.com نویسندة مسئول: 
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 مقدمه
هاي هاي اقتصادي در بسیاري از کشورترین بخشامروزه گردشگري روستایی به یکی از مهم

عنوان یک رویکرد کلیدي ) و درواقع به1394نژاد و همکاران، یاست (حاجشده لیجهان تبد
و ، که داراي د )2017 ،1گاعو و وائو( استشده یروستایی و کاهش فقر معرف ۀبراي توسع

د و شونکار گرفته میهب یرسانساکنان روستایی براي خدمات) اول :است ویژگی اساسی
عنوان امکانات و و فرهنگی این محیط به یعیامکانات طبیعی موجود و منابع طب )دوم

مناطق  .)2015، 2لانی و کاستینهولز( رندیگاستفاده قرار می هاي توریستی موردجاذبه
 يهامکان ،نتیس يتولید کالاها هستند.روستایی داراي عملکرد بیشتري نسبت به کشاورزي 

) 2010، 3و همکاران نایعکس( ذاي مخصوص و محلی خاصتولید غ تفریحی و گردشگري،
و مکمل  يداشتن یک فعالیـت متنوع اقتصاد برايها خانواده يایجاد بستر مناسبی برا به

 دهدمیها و سطح زندگی آنان را افزایش که این امر توانایی خانواده انجامد،می يکشاورز
 .)4،2008لیپ(
گی که از طریق مشارکت و وابست است يروستایی یک کارکرد فراساختار يگردشگر 

خود در رشد  ۀنوبو به ابدییو فرهنگی جامعه گسترش و تداوم م ياقتصاد يهابه دیگر بخش
کشور  ۀفرایند توسع ملی نقش مهمی در ۀگره خوردن آن با توسع ، جهیو تعالی روستا و درنت

ی اجتماع ۀراهی براي توسعمثابه بهتواند این صنعت میو  )1389، ینیالدکند (شمسایفا می
(موحدي و  قلمداد شود ستیزطیحفظ فرهنگ بومی و مح ،محلی و اقتصادي جوامع

 ).1395همکاران، 
نسبتا  ۀیر توسعیک مس" يترکیب روستایی با گردشگر"کارشناسان معتقدند که رویکرد  

 تایی درآمد و مشاغل اقتصادي را به ارمغانزیرا گردشگري روس ،مؤثر جهانی براي روستاست
آورد و با کاهش سرعت از دست دادن جمعیت در روستاها، سبب احیا و بازگشت زندگی می

یکی از منابع مهم این صنعت همچنین . )5،2000فلیشر وفیلسینتاینگردد (به این مناطق می
آید شمار میهپایدار ب ۀبراي نیل به توسع در روستاها رساختیتولید، درآمد، اشتغال و ایجاد ز

1 Wu&Gao 
2 Lane & Kastenholz 
3 Axena et al 
4 Leep 
5 Flisher & Felsenstein 
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 استشده هرفتیریزان اقتصادي پذعنوان یکی از عوامل اقتصادي کشورها از سوي برنامهو به
 ).1393(صحنه و خداداد،

صنعت گردشگري در محیط روستا،  ةبا توجه به ذکر فواید و اثرات مثبت و سازند 
 یو رقابت دهیچیپ کاملا، اکنون یبا توجه به روند جهان ،ییروستا داریپا يبه گردشگر یابیدست

 رایز ،)1،2008چاي و کیشود (یم تردهیچیپ یآت يهادر سال تیوضع نیا یاست و حت
طور به يمقصد گردشگر "انتخاب" یول ابد،ییم شیهمچنان افزا يتعداد مقصد گردشگر

قصد، م تا با درك بازاریابی ؛ بنابراین، محققان تلاش دارندشودیدشوارتر م ياندهیفزا
 استراتژي را بیان کنندهاي پایدار این هاي جذب گردشگران، فرمموقعیت رقابتی و راه

 ریزي اصولی و دقیق واند که برنامهزیرا تحقیقات نشان داده، )2،2011بلانکس و همکاران(
تواند نقش یم ها و نقاط قوت روستاهاشناسایی مناطق گردشگري روستایی و شناخت پتانسیل

ر داشته ملی کشو ۀاقتصاد و همچنین توسع ۀتوسع ،جهینت این مناطق و در ۀدر توسع يمؤثر
 .)1393 باشد (صحنه و خداداد،

اي هنري، محیطی و روستاه  ـ یهاي گوناگون فرهنگبا توجه به اینکه ایران از ظرفیت 
 نهیمز عنوان یک راهبرد جدید درمتنوع و جذاب برخوردار است، گسترش گردشگري به

ایجاد  سازهنیاقتصاد کشور ایفا کند و زم ينقش مهمی در متنوع ساز تواندیپایدار م ۀتوسع
تان شهرسدر این بین،  ).1387جدیدي در نواحی روستایی کشور باشد (امیریان، يهافرصت

ظیمی از قشر عو وجود بیکاري بالاي نرخ  به علت دارا بودن(مرکز استان لرستان)  آبادخرم
ها به شهر هامهاجرت فراوان از روستا ، شاهدهاي روستایی (و شهري)جوانان بیکار در محیط

براي کاهش است، لذا  هاي جامعه به مشاغل کاذبو روي آوردن این نیروها و پتانسیل
 .باید تدابیري اندیشیده شودماندهی و کاهش مشکلات کنونی و سابیکاري 

کشاورزي  آباد براساسخرمشهرستان روستاهاي اهالی اصلی معیشت  ۀپایبا توجه به اینکه  
ها و گیري از ظرفیتبا بهره تواندمیتوجه به گردشگري روستایی است،  يپرورو دام

گر، از سوي دی .تسریع بخشد را جوامعهاي موجود در روستا رونق اقتصادي این پتانسیل
ت که اس یدر حال نیا اند ویفراوان یعیطب يهاجاذبه يشهرستان دارا نیا در واقع يروستاها

 کمبود خدمات و امکانات و ،یکاف يگذارهیعدم سرما لیدلبه ،هاجاذبه نیاز ا یتعداد اندک

1 Chi & Qu 
2 Blancas et al 
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 نیا یاصل هدف بنابراین .دنریگیاستفاده گردشگران قرار م مورد يْگردشگر يهارساختیز
 يتاهاروس در ییروستا داریپا يگردشگر يهاتیظرف ۀتوسع يراهکارها یبررس قیتحق

 .استو نظر کارشناسان  هادگاهیدبا استفاده از  آبادخرم شهرستان

 ۀ پژوهشنیشیپ
 تحقیقات متعددي در داخل و خارج ،گردشگري پایدار روستایی ۀراهکارهاي توسع ۀنیزم در

ي با ها که ارتباط بیشترترین آنطور خلاصه به برخی از مهمکه به ،استشده کشور انجام
 شود.موضوع این تحقیق دارند اشاره می

ریزي دولتی، مشارکت، فرهنگی، ) عوامل برنامه1391( ي و همکارانکرمی دهکرد 
زیست را در تحقق گردشگري روستایی پایدار مهم  اجتماعی، اقتصادي، بهداشتی و محیط

ه خواهد ببروستایی  ي) نشان دادند که اگر گردشگر1385( يو مهدو يد. افتخارنشمرمی بر
 ۀمردم روستا ایفا کند، نیازمند تعیین و توسع برسد و نقش مثبتی در زندگی يداریپا

وانین صریح و مشارکت محلی، ق ۀزیست، توسع مشخص، مدیریت محیط يراهکارها
 بینانه است.واقع يزیرمحکم، بازاریابی پایدار و برنامه

 پژوهش دایی) علاوه بر مهم شمردن و ت1392نتایج تحقیقات بورقانی فراهانی و همکاران ( 
 مورد ۀگردشگري روستایی در منطق ۀ، عاملی دیگر به نام عامل مدیریتی را راهکار توسعبالا

 شمرد.می بر خود ۀمطالع
ارتباطی، تنوع  يهارساختیز ۀ) راهکارهایی نظیر توسع1389( حسین پورهاشمی و  

 يهااقامت، تبلیغ مناسب امکانات توریستی منطقه، ایجاد دهکده يهابخشیدن به محل
کارگیري نیروي انسانی متخصص، استفاده از مواد و مصالح محلی استخدام و به، توریستی

افزایش تولید اقلام غذایی محلی، گسترش تولید و فروش  ،هاها و اقامتگاهدر احداث هتل
تاریخی را براي تحقق  ۀو حفاظت، نگهداري و مرمت بناها و محوط یمحل یدستعیصنا

کارهایی تحقیقات نیز راهبرخی  جینتا ،د. در این راستانشمرمی گردشگري روستایی مهم بر
 يهاارتباطی، تنوع بخشیدن به محل يهارساختیز ۀمشابه از قبیل راهکارهایی نظیر توسع

وجود امکانات رفاهی مناسب نظیر : )1،2011بلانکس و همکاران(کنندارائه می اقامت را 
حقیقات نتایج تهمچنین  ی؛دستعیهتل، اماکن تاریخی، باستانی و مذهبی و وجود بازار صنا

1Blancas et al 
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تحقق گردشگري پایدار است. عطایی و همکاران  سو باهم) 1392و همکاران ( ينادري مهد
راهکارهایی نظیر وجود اماکن تاریخی و طبیعی، ابعاد تاریخی، طبیعی و فرهنگی  هم) 1395(

 .نندکمیو بافت منطقه را در جهت تحقق گردشگري پایدار پیشنهاد  يروستاها و معمار
در ان توسط محقق است که يروستایی یکی دیگر از موارد يتأمین گردشگر ةزنجیر 

مین ات ةارزیابی زنجیر است؛شده آن پرداخته به گردشگري روستایی ۀراستاي توسع
شود و تولید می يپردازد که چگونه یک محصول گردشگربه این موضوع می يگردشگر

(معصوم و  ستیرسد و بازخورد آن چچه هنگام و از چه طریقی به دست گردشگران می
مین تأ ةدهد که مدیریت زنجیرنتایج تحقیقات نشان می ،این راستادر  ).1395همکاران، 

همراه پایداري گردشگري را به ، کهشودباعث افزایش رضایت گردشگران می يگردشگر
 خود ۀ) در منطقه موردمطالع1395معصوم و همکاران ( ،در این راستا همچنین خواهد داشت.

 ازها و جاذبه هارساختی، اقامت، زدکنندهیونقل، اطلاعات بازدنشان دادند که عامل حمل
 .یی برخوردارندروستا يمین گردشگرات ةدر زنجیر یعملکرد مناسب

 روش
بهره  يدسازي بنیامفهومیۀ که در آن از نظر ،است یفیاز نوع ک دمانیلحاظ دپژوهش به نیا

اده شد. اسـتف ساختارمندۀ نیمهها از مصاحبداده يگردآور يبـرا ،پژوهش ـنیدر ا. گرفته شد
ن از بی مطالعه مورد ۀجامع .انجام شد یبرفروش هدفمند گلولهبا  قیتحق يریگنمونه

شد.  ابانتخ ۀ گردشگري فعالیت داشتندنیدرزم، استادان و دانشجویانی که کارشناسان
 کهينحوبه ،رفتیمختلف صورت پذ يهادگاهید یپژوهش از راه بررسـ يریاعتبارپذ

متفـاوت  يهاگروهاز نظر افـراد صاحب از طریقمختلف و  يهاها و مکاندر زمان یبررس
در  يریاز هرگونه سـوگ ـزیمنظور پرهتوجـه بـه زمـان و مـکان مختلـف به ؛انجام گرفـت

بـه  دنیمنظور رسـمختلف به يهاها بـود و در نظـر گرفتـن افـراد از گروهداده يورگـردآ
 یۀبه ته ژوهـشپ نـانیاطم ـتیقابل ـشیافزا ي. بـرارفتیصـورت پذ شـتریار باعتب با يهاداده
در  ، .)1396موحدي،( استشده هیتوصطور که هماناقدام شـد؛  یحسابرسـ يرنمایمسـ
 یفـیوهـش کانجام پژ ۀکـه تجرب ی(پژوهشـگران انینظر با همتاها از تبادلداده ـلیتحل نـدیفرا

 يمحتـوا ـلیدر تحل یشـخص يهاها و ارزشو از دخالـت قضاوتشد  داشـتند) استفاده
بر ل در این مد ديسازي بنیامفهوم یۀها در نظرداده لیتحل ةنحو .شـد زیمتـون مصاحبه پره

 ساختارمندنیمه يهاآمده از مصاحبهدستبه يهادادهابتدا، . در تحلیل محتواست یۀپا
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 یرسموردبر هیاول میمفاه يبندستخراج و شکلا يبرا ،جزء و خط به خطصورت جزءبهبه
 هاجمله ایها کلمه م،یاز مفاه يامجموعه ،مرحله نیا يدر انتها ،کهيطوربه ؛گرفتقرار 

 باز از يکه در قالب کدها یمیمفاه ،دوم ۀدر مرحل؛ شدند يگذارباز نام يعنوان کدهابه
 يبندطبقه یفرع يهاداشتند در قالب مقوله يشتریب یکیو نزد یهمسان یو مفهوم یینظر معنا

 ـنیـاط بارتب ،مرحلـه ـنیشدند. در ا یاصل يهابه مقوله لیتبد یفرع يهاشدند و سپس مقوله
تفاده با اس ادشدهبه ذکر است که مراحل ی برقـرار شـد. لازم یاصل يهابـاز و مقوله يکدهـا

 شد. انجام ATLAS.ti افزارنرماز 

 هایافته
گري و گردش یدستعیکارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنااز بین  موردمطالعه ۀجامع

که  ،شدانتخاب ۀ گردشگري فعالیت داشتندنیزم در، استادان و دانشجویانی که شهرستان
هاي ویژگی 1که جدول شماره  ،شد انتخاب نفر 13 یبرفبه روش گلوله گیريِحجم نمونه

 دهد.شونده را به تفکیک نشان میدموگرافیکی افراد مصاحبه

 شوندههاي توصیفی افراد مصاحبه. ویژگی1جدول شماره 
 محل کار سمت گرایش اتتحصیل سن ردیف

 دانشگاه لرستان دانشجو روستایی ۀتوسع کارشناس ارشد 26 1

 دکتري 51 2
 و آموزشترویج 

 کشاورزي
استادیار 
 دانشگاه

 دانشگاه لرستان

 جغرافیا دکتري 29 3
استادیار 
 دانشگاه

 دانشگاه لرستان

 کاربرديدانشگاه علمی کارمند شناسیجامعه کاردانی 26 4

 کارمند شناسیباستان کارشناس ارشد 58 5
سازمان میراث فرهنگی، 

و  یدستعیصنا
 گردشگري

 کارمند گردشگري کارشناس 54 6
سازمان میراث فرهنگی، 

و  یدستعیصنا
 گردشگري

 رئیس اداره گردشگري دکتري 38 7
سازمان میراث فرهنگی، 

و  یدستعیصنا
 گردشگري
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 . 1جدول شماره ادامه 
 محل کار سمت گرایش اتتحصیل سن ردیف

 رئیس اداره یدستعصنای کارشناس 35 8
سازمان میراث فرهنگی، 

و  یدستعیصنا
 گردشگري

 کارمند یدستعصنای کارشناس 39 9
سازمان میراث فرهنگی، 

و  یدستعیصنا
 گردشگري

 کارمند یدستعصنای کارشناس 32 10
سازمان میراث فرهنگی، 

و  یدستعیصنا
 گردشگري

 کارشناس 24 11
مدیریت و آبادانی 

 روستا
 نور امدانشگاه پی دانشجو

 کارشناس 26 12
مدیریت و آبادانی 

 روستا
 نور امدانشگاه پی دانشجو

 کارشناس 24 13
مدیریت و آبادانی 

 روستا
 نور امدانشگاه پی دانشجو

 هاي تحقیقمنبع: یافته

منظور به ستیموجود در روستاها در جهت جذب تور یدستعیصنا ییشناسا
 ي پایدار روستاییگردشگرظرفیت توسعه 

ي گردشگري موجود و بالقوه در هاتدر ابتدا با استفاده از اسناد و مدارك موجود ظرفی
کن ي، اماگردعتی، طبیدستعهاي مختلف صنایآباد در بخششهرستان خرمروستاهاي 

آباد ی موجود در شهرستان خرمدستعی و مذهبی مورد شناسایی قرار گرفت. صنایختاری
اهیس بافت ،بافیمیجاج ،یربافحصی ،هاي سنتیبافی با طرحفرش ،بافیماند از: گلیعبارت

 ،بافیتیچ ،هاي دستیابیآس ،یسریکودان، نخ بافی، جل و، جل و شالنچادر، خورجی
 سازي.خدانی ،بافیی، چلهوانهاي مخصوص روغن حیمشک آب، و دوغ مشک

 ،آباد مورد شناسایی قرار گرفتندهاي گردشگري روستایی در شهرستان خرمنهزمی ،در ادامه
 هستند. مشاهدهقابل 2که در جدول شماره 
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 آبادو بالفعل موجود در روستاهاي شهرستان خرم. ظرفیت بالقوه 2جدول شماره 
روستاهاي 
 گردشگري

 هاتظرفی

سنگ تراشان، 
 پرپشت

 آبشارْ  ۀنزدیکی به آبشارهاي وارك (یکی از زیباترین آبشارهاي کشور است. سرچشم
و آبشار  ریزدمی دوم فرو ةمتر از صخر 15یک صخره سنگی است و پس از طی حدود 

 فردوحش منحصربهآورد) و آبشار نوژیان، حیاتمیوجود دوم را به

 سنگیقلعه
مالی روز هاي مجاور آن، داروهاي گیاهی در محیط اطراف، گلوجود غارهایی در کوه

 عاشورا
 انداز آننزدیکی به آبشار افرینه و چشم افرینه

 زردکاکارضا، گل
اي اي پر از درختان زیبدائمی کاکارضا، طبیعت بسیار زیبا و همچنین دره ۀوجود رودخان

 و در نزدیکی روستاي کاکارضا، آبشار باصفایی ؛بلوط و کشتزارهاي صیفی و حبوبات
 .کندیبا ارتفاع تقریبی بیست متر خودنمایی م

 گوشه شهنشا

و در  آبادر خرمکیلومتري غرب شه 20در  جامانده از دوره صفویانیکی از آثار به
از  ،الدین خورشیدشجاع ةسرا در کنار مقبربه همین نام قرار دارد. یک کاروان ییروستا

 است، گذاري شدهنام شاهنشاهقرارگرفته و به همین دلیل به  ،امراي اتابکان لر کوچک
 اصلی ةو داشتن طبیعت بسیار زیبا در کنار جاد وجود غارهاي تاریخیو 

 سیل گرگی
اریخی ت يهامربوط به دوره هرودائمی و طبیعت زیباي آن و نیز پل ثبت ملی  ۀرودخان

رودخانه هرو  يآباد، روستاي سیل گرگی، بر رودر شهرستان خرم، که پس از اسلام
 .استشده واقع

 لون

طور کامل گونه ماهی بههاي داخل غار این روستا. اینوجود نادرترین ماهی کور در آب
شود، ماهی کور غار ها مشاهده نمیگونه آثاري از چشم خارجی در آنهیچکور است و 

گرفته و در دنیا به لحاظ داشتن بدنی شفاف و بدون چشم از عجایب خلقت نام
 ورک ماهی" به کندمی زندگی غار تاریکی در چون ماهی گونهاین . فرد استمنحصربه

 .است معروف " يغار

 کرشوراب
 .استنقاشی شده  اهو ده نقش گوناگون به رنگ سی صد دیوار آن،روي ، که دوشهغار 

که بر روي آن نقش  متریسانت 80در  55اندازه رزمگاهی است به ۀها صحنزیباترین آن
 .دوشیپیاده با تیر و کمان و تیردان و گرز و آلات جنگی دیده م 19سوار و  18

قلعه خانجان، 
 انگیزناي

پوشش گیاهی و درختان روستاي ناي انگیز به  زو نی گریتمجاورت با آبشار خاطر به
به همین خاطر این روستا به رامسر استان  ،شباهت داردبسیار طبیعت استان مازندران 

 .لرستان معروف است
 مجاورت با پارك جنگلی ملهبیشه خون
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 . 2جدول شماره ادامه 
روستاهاي 
 گردشگري

 هاتظرفی

 چنگاییسراب 

 ياچشمه ادآبخرم ییتاریخی در این روستا (سراب چنگا ۀنبشطبیعت بسیار زیبا، سنگ
 يهاکشت گل خیتار ،بزرگة صخر ي یکرو و بزرگ و پر آب است که در شرق آن

 ییهانوشته ،جوار دارد که در سمت راست آندو لوح هم بهیاست. کتشده نوشته لوفرین
 102×85کل آن  ةسطر و در سمت چپ آن، دو سطر نقد شده است و انداز 4در 
 انیاز وال یکیفرمان ، بهيقمر يهجر 1131سند، در سال  نیاست. طبق ا متریسانت

 ).چشمه کاشته شده است نیگل نیلوفر در ا يلرستان مقدار

 روستاي تشکن
غرب  يلومتریک 22در  نیالدشمس ریپ ۀبقعه متبرک .)السلامهی(عل نیالدشمس ریزاده پامام

زاده ماما نیواقع است. ا دکوهیسف یۀشهر سراب دوره و در شمال دهستان تشکن در کوهپا
 کاظم (ع) است. یامام موس نوادگاناز 

کرنوکر، کله جو، 
 قلعه رحیم، زاغه

 -عصر مس تپه کیووه مربوط به  آباد (زاغه)،تپه کیووه، خرم يهاي باستانی در روستاتپه
 600آباد، بخش زاغه، دهستان زاغه، عصر آهن است و در شهرستان خرم -عصر مفرغ 

 عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبتشده و این اثر به آباد واقعمتري غرب روستاي تقی
 استرسیده

 ي تحقیقهاافتهمنبع: ی

از  " ییي پایدار روستاگردشگر ۀمنظور توسعبه ییراهکارها ۀارائ " یبه بررس ادامه،در پ 
ی ط ديسازي بنیامفهومیۀ ها در نظر. تحلیل دادهشودمی پرداخته "دیدگاه کارشناسان 

. در فرآیند سه گیردمیها صورت داده ۀسمدور از مقای حالنعی فرآیندي منظم و در
پس، از دل و س شودمیهایی داده ها عنوانداده ۀطی کدگذاري، به مضامین اولی، ايمرحله

 لهایی مفهومی تشکیو از این رهگذر، خوشه شوندمیها مفاهیم و مقولات استخراج آن
دارند و سرانجام، از ارتباط این مقولات است که  تعلقشوند که هر یک به مقولاتی می

 .شوداي براي توضیح یک پدیده خلق مییابد و نظریهاي سامان میشالوده
زمان مراحل کدگذاري و صورت همبراي خلاصه کردن نتایج، به 3 ةجدول شمار 

ی در جهت یبررسی راهکارها "دهد که نتایج نشان می .دهداستخراج مفاهیم را نشان می
توان را می "آباد هاي گردشگري پایدار روستایی در روستاهاي شهرستان خرمظرفیت ۀتوسع

 )3شماره و جدول  1شماره نمودار ( کردبندي دستهکدباز  50اصلی و  ۀمقول 6در 
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 آبادروستاهاي شهرستان خرم، راهکارهاي توسعه گردشگري 3جدول شماره 
مقولات 

 یاصل
مقولات 

 یفرع
 باز يکدها

تکرار 
 کد

جه
تو

 به 
لی

مح
وم 

رس
 و 

گ
رهن

ف
 

قو
 بال

ت
کانا

ز ام
ده ا

تفا
اس

 ة
اها

ست
رو

ی 
سنت

 
)

A
1-

A
8

( 

=A1 2 استفاده از غذاهاي سنتی روستایی 
A2 = 3 خود یسنت يهااز پوشش ییاستفاده افراد روستا 

A3= 3 هاستیتور ییرایپذ يبرا ییروستا یسنت يچادرها ییبرپا 
A4= 2 ییمعابر روستا یحفظ ساختار سنت 

A5= 3 روزمره یدر زندگ یسنت لیاستفاده از وسا يبرا قیتشو 

A6= 2 روستا يو مادر یزبان محل يریکارگبه يبرا قیتشو 
A7= 3 ییمنازل روستا یسنت يو معمار یحفظ ساختار سنت 

A8 =4 روستا یسنت یدستعیفروش محصولات و صنا 

ب 
آدا

به 
جه 

تو
در 

ی 
سنت

 با 
رد

خو
بر

  

A9= روستا یخیو تار یتوجه به حفاظت از بافت سنت 
 

6 
 

A10= 5 موجود در روستاها یدر منازل سنت هاستیاسکان تور 

امه
برن

 يزیر
ت

رک
شا

و م
 

امه
برن

 و 
ش

وز
آم

( يزیر
B

1-
B

5)
 

= B1 6 آموزش و مدیریت 
=B2 7 ریزي براي جذب توریسمبرنامه 

=B3 ۀبودج نیاولویت قرار دادن روستاهاي هدف براي تأم 
 هارساختیز

6 
 

=B4 8 آموزشی يهادر راستاي جلب مشارکت مردم در دوره هااستیس 
=B5 3 مشارکت نهیزم در ریزي دولتیبرنامه 

حل
ت م

رک
شا

م
( ی

B
6-

B
11

( 

=B6 6 هاستیآموزش براي توجیه مردم محلی در پذیرا بودن تور 
B7 = در مناطق روستایی براي مردم  گردشگريبیان فواید اقتصادي

 محلی
4 

B8 =5 نهاد در جلب مشارکت مردمتشکلات مردم يریکارگبه 
=B9 گردشگر يسازآموزشی خاص زنان در جهت فرهنگ يهادوره 

 پذیري
5 
 

= B10 6 مشارکت محلی ۀتوسع 
=B11 12 جلب مشارکت از طریق توانمندسازي 

 يحما

ت
مای

ح
یه 

اول
ي 

ها ب 
جذ

گر
دش

گر
 

(C
1-

C
4)

 

C1= 8 و...) سیپل ستگاهی(ا ینیع تیتوجه به امن 
C2= 7 مناسب (جاده و...) يهارساختیفراهم آوردن ز 

C3= 5 و... تلیرا رانسل،یهمراه اول، ا يمناسب اپراتورها یدهآنتن 
C4= 6 بهداشت يهاخانه 
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 آبادروستاهاي شهرستان خرم، راهکارهاي توسعه گردشگري 3جدول شماره 
مقولات 

 یاصل
مقولات 

 یفرع
 باز يکدها

تکرار 
 کد

 يحما
  

 
 

ت
اخ

 س
ریز

C) ها
5-

C
10

)
 

C5= 7 ونقلعامل حمل 
C6= 5 دکنندهیاطلاعات بازد 

C7= 4 هتل ریمناسب نظ یوجود امکانات رفاه 
C8= 8 یارتباط يهاراه رینظ هارساختیتوجه به ز 

C9= 4 ییآثار روستا یمعرف يبرا ییاز افراد روستا يمندبهره 

C10= 5 راهنما ياز تابلوها يریگبهره 

یحما
 ت

صنا
از 

 عی
ستا

رو
 یی

ت 
یلا

سه
ت عیصنا

ست
د

( ی
D

1-
D

4)
 

 

= D1 6 دستی روستاییصنایع يبرند ساز 
=D2 5 یدستی سنتصنایع تسهیل روند اداري صدور مجوزها براي کارگاه 

=D3 4 یدستعیلات جهت رونق کارگاه صنایپرداخت تسه 
=D4 3 یدستعیصنااز  حفاظت 

ي 
رها

ازا
ب عیصنا

ست
د

D) ی
5-

D
7)

 

=D5 5 یمحل یدستعیفروش صنا 
=D6 4 دستی و محلیوجود بازار صنایع 
=D7 7 يمین گردشگرات ةزنجیر تیریمد 

یتبل
ت

غا
 

نه 
سا

ر
( یمل

E1
-E

4)
 

 
=E1 4 هاي ملیدر رسانه غاتیتبل 

=E2 3 هاي اجتماعیدر شبکه غاتیتبل 
=E3 4 استان اندازي تورهاي مسافرتی براي گردشگري داخلراه 

=E4 يهاتیلیغات در جهت شناساندن ظرفببروشورها و ت يریکارگبه 
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=E5 2 يهاي گردشگرایجاد دهکده 
=E6 هاي گردشگريهایی در راستاي معرفی ظرفیتبرپایی نمایشگاه 

 روستایی
6 
 

=E7 7 مناسب امکانات توریستی منطقه غیتبل 
=E8 4 توریستی يهاایجاد دهکده 
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=F1 12 زیستمحیط تیریمد 
=F2 13 يزیرپایدار و برنامه یابیبازار 

=F3 13 مدیریتی يبازنگر 

 ريگذاونقان
(F4-F5) 

=F4 ها و استفاده از در جهت رفع محدودیت يهااستیس ۀارائ
 نسبی يهاتیمز

12 

=F5 13 صریح و محکم نیقوان 

 قیتحقهاي منبع: یافته
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نمودار 
شماره 

1
. راهکارهاي توسعۀ گردشگري پایدار روستایی در روستاهاي شهرستان خرم

آباد
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 هااستخراج گزاره بر اساس یافته
دیک ي کیفی و ارتباط نزهادادهها، استنتاج منطقی محقق از درون بندي گزارهاساس ترتیب

بر اهمیت  کارشناسان دیتأکتکرار کدهاي اولیه و میزان اهمیت و  زانیم ،شوندگانمصاحبهبه 
ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و عمق بررسی همۀ زیرا همه گزاره است،بوده هاگزاره

مقولات اصلی، یعنی مقولاتی که بیشترین قدرت تبیین را دارند،  ها هم نباید مشابه باشد.آن
تا حد ممکن اشباع نظري لازم را کسب کنند. این یعنی هر مقوله که پرتکرارترین باشد باید 

 ها پرداخته خواهد شد:گیردـ که در ادامه، به ترتیبِ اهمیت به آندر اولویت اول قرار می

 " يگذاردیریت و قانونم"گزارة اول: 
 يربازنگ يزیربرنامه "، "قوانین صریح و محکم" يکارگربهتوان با در این راستا، می

نسبی  يهاتیمز"از  "ها مناسب در جهت رفع محدودیت يهااستیس ۀارائ"، "یتیریمد
در اولویت قرار دادن روستاهاي هدف توان با ، همچنین مینیب نیا دربهره برد.  "موجود 

 براي توسعه این صنعت ایط و بستر رارش ،هازیرساخت ،بودجه نیگردشگري براي تأم
 رش داد.گست

 "و مشارکت  يزیربرنامه": ومد ةگزار
جلب  يدر راستا و است و مشارکت يزیرشده برنامهاستخراج يهاگزاره از گرید یکی

 رایپذ در یمحل مردم هیتوج يآموزش برا ،یآموزش يهاتوان از دورهیمشارکت مردم م
 بهره یمحل مردم يبرا ییروستا مناطق در گردشگري ياقتصاد دیفوا انیب و گردشگر بودن

در  اگر مردم محلی .کرد ایردم مهم يگردشگران از سو رشیپذ يبرا را نهیزم بتوان تا برد
دهد، براي جلب کنار اقداماتی که دولت براي توسعۀ این صنعت در روستاها انجام می

 راکهچگردشگر مشارکت داشته باشند، بدون شک توسعۀ گردشگري رونق خواهد یافت، 
ـ براي گسترش این صنعت، مشارکت مردم ازیموردني هارساختیزاقدامات و تهیۀ  در کنار

 .است یالزامرا مورد استقبال قرار دهندـ  هاآنکه امنیت گردشگران را برقرار سازند و 

 " یرساختیز ـ یتیحما": گزارة سوم
 که در تمامی مراحل باهم در تعامل است، وستهیپهمگردشگري مجموعه و نظامی از عناصر به

ي و در فرآیند گردشگر ايکه نقش حیاتی هستند، این عناصر ۀها ازجمل. زیرساختهستند
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بان توجه است استفاده جامعه میزها قابلزیرساخت ۀد و آنچه در توسعنکنآن ایفا می ۀتوسع
د. نکنگردشگري دنیا ایفا میها نقش ممتازي در از این تسهیلات است. امروزه این زیرساخت

 ونقل و وسایل ارتباطی، ایجاد فضايپذیرایی، حمل ـ مراکز اقامتی این تسهیلاتْ  نیترمهم
دهی مناسب اپراتورهاي مخابرات تنآن ،اقامت، وجود امکانات رفاهی مناسب نظیر هتلامن 

د همواره و بای ه شوندتوانند باعث رونق گردشگري منطقها میکه به همراه جاذبه هستند،. .. و
 ریزان قرار گیرند.و برنامه نیمسئول موردتوجه

 " ییروستا عیصناحمایت از "گزارة چهارم: 
سزایی از اهمیت ب ییتنهاکه خود به است، یدستعیصنا هاي مناطق روستاییْیکی از جاذبه

تصادي هاي اقترین ظرفیتدر جهان به یکی از مهم یدستعیصنا ۀ. امروزه مقولاستبرخوردار 
د از این تمدنی برخوردارن ۀلحاظ فرهنگی از پیشینکه به مناطقیاست. و فرهنگی بدل شده
قادرند  یدستعیو با صادرات صنا کنندتوانند در جهت توسعه استفاده موهبت فرهنگی می

هاي در میان انواع جاذبه کنند.ورسوم و فرهنگ سرزمین خود را به سایرین معرفی نوع آداب
بومی و اصیل  و صنعتی مستقل ، وعنوان هنري مقدسبه یدستعینقش و اهمیت صنا ،وریستیت

قوي کاربردي از جهات هنري، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و حتی سیاسی بر  يهابا جنبه
 ۀنیا هززایی بدر اشتغال یدستعیآشکار است. صنا ،محققان و اهالی فرهنگ ژهیوبه ،همگان

افزایش درآمد ملی اثر چشمگیري در توسعه دارد. گردشگران غالبا گردشگر و کم، جذب 
، نیب نیا دهند. دردستی بومی و سنتی اختصاص میبخشی از خرید خود را به صنایع

آباد همواره مجالی براي بروز ذوق و سلیقه در ادوار خرمموجود در شهرستان  یدستعیصنا
هاي اهنمایشگ درزنان لر دستة شدهاي بافتهها و جاجیماست. از زمانی که گلیمتاریخ بوده

زنان  وهايزیبندة ممفرغی  ورآلاتیز کهیهنگام تر،پیشیا شاید / و قرار گرفت یالمللنیب
هاي یلپتانس نیزده کرده بود، لذا باوجوداجهانیان را شگفت لر بود اوج هنرمندي این مردمانْ

 مناسب در جهت شناساندن این فرهنگ غاتیریزي و تبلهتوان با برنامارزشمند تاریخی، می
 دری، دستعیصنابا توجه به اهمیت  .کردکهن و باسابقه و نیز جذب گردشگر کمک شایانی 

 " ،" ییدستی روستاصنایع يبرند ساز" واقع گردد: مؤثرتواند ، راهکارهاي زیر مینیب نیا
لات یهپرداخت تس"، "یسنت یدستعیصنا ايهتسهیل روند اداري صدور مجوزها براي کارگاه

 "یدستعیاي صناهجهت رونق کارگاه
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 " یمحل مفرهنگ و رسو به توجه ": پنجم ةگزار
ب بسیار خوبی براي جذ ةهاي بسیار مناسب گردشگري که شرایط بالقویکی از زمینه

ی سنتاستفاده از امکانات آورد را فراهم میآباد گردشگر در روستاهاي شهرستان خرم
هاي سنتی ساکنین روستا و استفاده از غذاهاي سنتی، استفاده از پوشش ست؛روستاها

لازم است با  بنابراین فراهم آورد،مناسبی  انۀگردشگر ۀتواند زمینسنتی روستا می يهابافت
 در سطح طورنیاطراف و هم يهاهاي محلی و سنتی در سطح شهرستانبرگزاري جشنواره

 .کردریزي مناسب به تبلیغات در این زمینه اقدام ها با برنامهاستان

 "تبلیغات "گزارة ششم: 
هاي خلاق و گردشگري به ایده مقصدهاي يرقابت همواره وجود دارد و ارتقا یدر هرزمان

لیغات گردشگري و تب ۀ. یک مکان توسعشودگردشگر  ترناب نیاز دارد تا سبب جذب به
یجاد اشتغال تواند در گسترش تولید، درآمد و ااتنگی با یکدیگر دارند. تبلیغات میپیوند تنگ

ر راهکارهاي زی ،به موارد ذکرشده هدر گردشگري نقش مهم و اساسی داشته باشد. با توج
هاي ر شبکهد غاتیتبل"، " یهاي ملدر رسانه غاتیتبل" تواند مؤثر واقع گردد:در این راستا می

 يریکارگبه" ،"تورهاي مسافرتی براي گردشگري داخل استان ياندازراه"، " یاجتماع
هاي ایجاد دهکده"، " یمحل يهاتیدر جهت شناساندن ظرف غاتیبروشورها و تبل

ستایی در گردشگري رو يهاتیهایی در راستاي معرفی ظرفبرپایی نمایشگاه"،" يگردشگر
 ".هامناسبت

 گیريبحث و نتیجه
 ةالقواستفاده از امکانات ب "توجه ویژه به  که شد مشخصي این تحقیق هاافتهی بر اساس

راهکارهاي مهم در توسعه و رونق گردشگري روستایی تلقی جمله از  "سنتی روستاها 
توان به بافت سنتی منازل و معابر و نیز داشتن پوششی خاص در می بارهنیکه درا ،شودمی

بیشتر به  اند که توجهنشان داده زینتایج تحقیقات دیگر ن هکيطورروستاها اشاره کرد، به
حفظ و نگهداري بافت روستا و منازل سنتی و قدیمی و بناهاي قدیمی موجود به جذب 

هاي مرمتی و بنابراین اجراي فعالیت .)1395گردشگر خواهد انجامید (عطایی و همکاران،
اند یکی از اقدامات مهم و اثرگذار توهاي منظري روستاها میحفظ معماري بومی و اصالت

لازم است با تأمین اعتبارات لازم و هزینه از محل اعتبارهاي  ،نیب نیا در .در این راستا باشد
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 حفظ الگوهاي ،هابا مشارکت اهالی روستا و مالکان خانه ،دولتی و نظارت کارشناسان
تور در دسروستا  ةدیدبیآس يهااز بافت ازیهاي موردنسازي بخشسنتی معماري و مقاوم

 کار قرار گیرد.
 " یمحل يهاآموزشی در جلب مشارکت راهکار"استفاده از  که نتایج نشان داددیگر  

. دکنآباد ایفا گردشگري در روستاهاي شهرستان خرم ۀتواند نقش مهمی در توسعمی
در  )1392(بورقانی فراهانی و همکاران و  )1391(و همکاران  يدهکردکرمی  طور کههمان

 ردیگیکه در روستا انجام م ییهاتیفعالند، بیان کرد خود اتاهمیت بعد مشارکت در تحقیق
به  ازی، جلب مشارکت جامعه ننیوجود ا دارد و با یمحل ۀبه مشارکت جامع اجیاحت

موزش توان از ابزار آبنابراین براساس نتایج این تحقیق می .دارد یمحل ۀجامع يتوانمندساز
 ،اطرهمین خ. بهکردمردمی و توانمندسازي روستاییان استفاده  يهاجلب مشارکتدر جهت 

 و گردشگري استان در جهت جلب یدستعیشود سازمان میراث فرهنگی، صناپیشنهاد می
 ندکرا برگزار  ازیهاي آموزش گردشگري در موضوعات موردنبرنامه ،مردمی يهامشارکت

 يهارادیو و تلویزیونی، کلاس يهاات آموزشی، برنامهتواند از نشریمی ،و براي اجراي آن
 .کندآموزشی ترویجی استفاده 

ز ا دیگر یکی "یدستعیصنا "حمایت از  داد که در ادامه، نتایج این تحقیق نشان 
جه با است، که این نتیگردشگري روستایی  ۀفاکتورهاي مهم و اثرگذار در راستاي توسع

 )1392( ي و همکاراننادري مهد)، 1389( حسین پورهاشمی و  لیقبنتایج سایر محققان از 
ی و هاي حمایتی و تشویقسیاست يریکارگتوان با بهکه در این راستا می مطابقت دارد،

هدف  دستی مناطقصنایع ۀاي در جهت توسعتبلیغات مناسب و نیز رفع مشکلات سرمایه
 .گام برداشتگردشگري 

ر روستا تواند روستاییان را داست که می ییهاروستایی یکی از مؤلفه گردشگري ۀتوسع  
ها کند و با حضور گردشگران در روستاها، اقتصاد ماندگار و درآمد مناسبی نصیب آن

علی ( شوداشتغال براي روستائیان فراهم می ۀزمین ،تر از همهو مهم یابدمیروستایی رونق 
که تا زمانی ،هاي مناسب در بخش گردشگريود ظرفیتولی باوج )،1398یاري و همکاران، 

ی از کند، بنابراین یکمعنا پیدا نمی يگذارهیدر یک منطقه فراهم نباشد سرما هارساختیز
تایج است؛ ن "رساختیز" قیتحقاین الزامات و اولین فاکتورهاي مهم در جذب گردشگر در 

ارتباطی  هايردشگري روستایی، راهگ ۀبراي تحقق توسع اند کهنشان داده قاتیتحقسایر 
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)، لذا ضرورت 1395فاکتور مهمی است که باید به آن توجه خاص شود (معصوم و همکاران،
 ها اقدام شود.و نسبت به بهبود راه شوندتسریع  يسازهاي راهدارد که پروژه

 ،رده شودبهره ب مذکورگردشگري پایدار، حتی اگر از تمام فاکتورهاي اثرگذار  ۀتوسع 
مناسبی از مناطق روستایی وجود نداشته باشد، براي گردشگران  " غاتیتبل"تا زمانی که 

 ۀضرورت دارد که به این مؤلف بنابراین .و به فراموشی سپرده خواهد شد ماندمیناشناخته 
 يها: پخش برنامهگرددیکه موارد زیر در این راستا پیشنهاد م ،اثرگذار توجه خاصی شود

زرها و گردشگري از طریق تی يهاملی، معرفی جاذبه يهامرتبط با جذب گردشگر در شبکه
اینترنتی مخصوص  يهاتیسا يانداز، چاپ بروشورهاي تبلیغاتی، راهنماهایآگه

 ي.گردشگر
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