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برای توسعۀ گردشگری اهمیتي ویژه دارد. 

مقدمه
ــور است.  ــائل مهم برنامه ریزی در کش ــعۀ منطقه ای از جمله مس توس
ــعه به معني تلفیق برنامه های عمراني با مناطق  منطقه ای کردن توس
ــد بي رویۀ یک یا دو مرکز شهری  ــور و پیش گیری از رش مختلف کش
ــمند کردن منابع در این راه، در هر  ــت. بنا بر این، ارزش و صنعتي اس
ــای جهانگردی در مناطقي که  ــت. ایجاد قطب ه منطقه ای الزامي اس
ــم گیر مي کند. در این  ــعۀ منطقه کمکي چش منابع کافي دارند، به توس
ــگری مناطقي که به لحاظ اقتصادی  زمینه، با ارتقای توان های گردش
ــاغل جدید و منابع تکمیلي و ثانوی  در حال رکودند، و نیز با ایجاد مش
درآمد، امکان نزدیکي به آستانۀ توسعه ای پایدار فراهم خواهد شد.1  

ــگری،  ــای متنوع گردش ــتن جاذبه ه ــا داش ــران ب ــۀ پیربک منطق
ــطوح  ــي مؤثر در س طبیعت گردی، فرهنگي، و تاریخي، مي تواند نقش
منطقه ای و ملي ایفا کند. بنا بر این، اگر برای گردشگری این محدوده 

چکيده

ــبت میان  ــگری به چارچوب کلي نس ــزی فعالیت های گردش برنامه ری
انسان و طبیعت مي پردازد. در این زمینه محیط های طبیعي و انساني، 
ــت که ارزیابي  ــا، از جمله عواملي اس ــتعدادهای آنه و قابلیت ها و اس
ــبي نقش خود را در توسعه و رونق  ــود و هر یک به صورتي نس مي ش
ــان مي دهد. هر یک از توان ها و منابع زیست محیطي  این فعالیت نش
ــان در رابطه است، به فعالیت های گردشگری شکلي  که با فراغت انس
متفاوت مي بخشد و موجب تنوع فعالیت ها و منابع گوناگون گردشگری 
مي شود. شرایط اقتصادی و بینش فرهنگيـ  اجتماعي مردم نیز با توجه 
ــگری موجود، زمینه های  ــهیالت و امکانات و تأسیسات گردش به تس
ــاد مي کند؛ چنان که  ــگری ایج الزم را برای انجام فعالیت های گردش
ــیوه های متفاوتي  ــاني در جوامع مختلف، ش هر یک از گروه های انس
ــکلي  ــگری را، چه به صورت انفرادی و چه در ش از فعالیت های گردش
ــا بهره برداری از قابلیت های  ــازمان یافته، برمي گزینند. از آنجا که ب س
ــگری هر منطقه  مي توان برای توسعۀ آن منطقه زمینه ای پویا  گردش
ــن قابلیت ها و پیش نهادن راهکارهایي  ــال فراهم کرد، تحلیل ای و فع

کلیدواژگان: فعالیت های گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، عرصه های تصمیم گیری، پیر بکران

 برنامه ريزي راهبردي توسعۀ فعاليت هاي گردشگري 
منطقۀ پير بکران

سيدمجتبي قاضي ميرسعيد

مهدي صفري

ــزی  ــان، »برنامه ری ــعود علفی ۱. مس
ــگری«،  گردش فعالیت های  ــي  فضای
ــد، تهران:  ــي ارش پایان نامۀ کارشناس

دانشگاه شهید بهشتي، 1378. 
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ــازی و حاشیه سازی ساحل رودخانه و سایر مناطق گردشگری در این  و بسترس
ــا به یکي از  ــود، چه بس ــیده ای تهیه ش بخش، برنامه و طرح صحیح و اندیش
ــود و از این طریق  ــگری استان اصفهان تبدیل ش مهم ترین قطب های گردش

اوضاع اقتصادی و فرهنگي منطقه را بهبود بخشد. 

۱. هدف
ــگری، شناخت جاذبه ها  ــتین و مهم ترین گام برای ارتقای صنعت گردش نخس
ــت. از آنجا که در زمینۀ گردشگری منطقۀ پیربکران،  و قابلیت های مناطق اس
ــگری، برنامه ریزی راهبردی ای  ــب و گوناگون گردش با وجود قابلیت های مناس

انجام نگرفته است، در این پژوهش اهداف زیر دنبال مي شود: 
ــگری به منظور  ــایي و معرفي قابلیت های بالقوه و بالفعل گردش ــف. شناس ال
استفاده از آنها در برنامه ریزی صنعت گردشگری پیربکران در مقام منطقه ای 

مستعد. 
ب. بررسي و طبقه بندی کمبودها و مشکالتي که مردم در پرسش نامه ها ذکر 

کرده اند بر اساس چارچوب نظری فعالیت های گردشگری. 
ــنهاد راهکارهای مناسب برای توسعۀ صنعت گردشگری آن چنان که  ج. پیش

موجب رشد اقتصادی و اجتماعي منطقه شود.

۲. روش کار
این نوشتار حاوی دو بخش اصلي است. در بخش اول چارچوب نظری پژوهش 
ــود. در بخش دوم قابلیت های  ــعۀ پایدار گردشگری مطرح مي ش و مفهوم توس
بالقوۀ منطقۀ پیربکران برای گردشگری و مشکالت بیان شده در پرسش نامه ها 
از زبان گردشگران بر اساس چارچوب نظری فعالیت های گردشگری مشخص 
ــتفاده از روش عرصه های تصمیم گیری  ــکالت و اس ــردد. با توجه به مش مي گ
مرتبط )AIDA(، عرصه های تصمیم گیری و اختیارها تعیین و در نهایت سناریوی 

برتر برای برنامه ریزی راهبردی منطقۀ پیربکران عرضه مي شود.

3. چارچوب نظري پژوهش 
نظام کالن یا چارچوبي را که مرکز و محور اصلي رابطۀ انسان و طبیعت است 
ــود، مي توان متشکل از چهار جزء در نظر گرفت.  و برای آن برنامه ریزی مي ش

پرسش هاي تحقيق
ارزش هییای ذهییی داوران چه اثری بر 

داوری آنان دارد؟
آیا معیارهای داوری در انتخاب گزینه ها 

درست عمل می کنند ؟
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ــگری،  این چهار جزء عبارت اند از: نظام منابع فعالیت های گردش
نظام ارزش های انساني، نظام فضاها و فعالیت ها، و نظام هدایت 
ــزی. درون این چارچوب و  ــارت و تصمیم گیری و برنامه ری و نظ
ــیع و فراگیر، پیچیدگي های بسیاری هست. اکنون هر  چرخۀ وس

یک از این نظام های کالن را بررسي مي کنیم. 

۱ـ3. بررسي نظام منابع فعاليت هاي گردشگري 

الف. منابع طبيعي فعاليت هاي گردشگري

ــي، اعم از آب یا  ــي عبارت اند از هرگونه نظام طبیع ــع طبیع مناب
ــتفاده از فعالیت های گردشگری مورد نظر  خشکي، که برای اس
ــتفاده از منابع آن بر  ــان با طبیعت و اس قرار مي گیرد. ارتباط انس
اساس فرایندی دوسویه است: اول تطابق انسان با طبیعت و دوم 
ــان. در برنامه ریزی  ــته های انس تطابق طبیعت با نیازها و خواس
ــگری به منزلۀ  ــگری، با توجه به عامل گردش فعالیت های گردش
ــان، از منابع غني محیط، همچون  یکي از نیازهای ضروری انس
آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، آب های گرم معدني، و امکان 

کوه نوردی، استفاده و برای بهینه سازی آنها تالش مي شود.

ب. بررسي منابع انسان ساخت فعاليت هاي گردشگري

ــای  ــام فعالیت ه ــه در نظ ــاخت از دو جنب ــای انسان س محیط ه
گردشگری اهمیت دارند. از یک سو، به لحاظ تمرکز جمعیت در 
آنها، مبدأ فعالیت های گردشگری به شمار مي روند. از سوی دیگر، 
به سبب وجود امکانات معیشتي و رفاهي و فعالیت های اقتصادی، 
ــتن آثار  ــي، صنعتي، فرهنگي، ارتباطي، و فراغتي، و داش بازرگان
ــتاني و منابع تاریخي، مقصد فعالیت های گردشگری شمرده  باس
ــاخت، فعالیت های  ــوند.2 برای بهره مندی از منابع انسان س مي ش
ــکال انجام مي پذیرد: گردشگری فرهنگي،  گردشگری بدین اَش

مذهبي، سیاسي، و تجاری.

۲ـ3. بررسي نظام ارزش هاي انساني 
ــگری، به فرهنگ و ارزش های  ــعۀ فعالیت های گردش برای توس
انساني توجهي خاص مي شود. آثار باستاني و کهن هر سرزمین، 
ــور توجه و  ــای در خ ــاص و واجد ارزش ه ــگ خ ــرف فرهن مع
ــرزمین است. این آثار به طور خاص  ویژگي های مردم همان س
دارای ارزش های معنوی بسیاری برای همان قوم و به طور عام 
ــت که در نتیجه آنان را برای  دارای جاذبه هایي برای دیگران اس

بازدید و شناخت آن جاذبه ها و آثار جذب و جلب مي کند.3 

3ـ3. بررسي نظام فضايي ـ فعاليتي 

الف. بررسي نظام فضايي

ــام مي دهد، تمامًا  ــا اهدافي معّین انج ــان ب فعالیت هایي که انس
ــزی فعالیت های  ــکان در برنامه ری ــت و م ــته اس به مکان وابس

گردشگری به دو دسته تقسیم مي شود: 
ــت  ــان در آنها دخالت کرده و به دس اول، مکان هایي که انس
ــاختار  ــد. این گونه مکان ها یا دارای س ــکل یافته ان او تغییر ش

ساختماني یا فاقد این ساختارند. 
ــت نکرده و  ــوز در آنها دخال ــان هن ــي که انس دوم، مکان های
ــام فعالیت را  ــت؛ اما قابلیت انج ــر نداده اس ــان را تغیی شکلش

دارند.  

ب. بررسي نظام فعاليت هاي گردشگري

ــگری مجموعه سفرهایي را در بر مي گیرد که  فعالیت های گردش
ــغلي، و یا  ــتراحت یا تفریح یا تجارت و دیگر امور ش با هدف اس
ــمي خاص به انجام مي رسد. با توجه  ــرکت در مراس به منظور ش
به طول مدت سفر، نوع تأسیساتي که به خدمت گرفته مي شود، 
ــفر، مي توان  ــداف و انگیزه های س ــفر، و اه فصل، چگونگي س

اشکال مختلفي از فعالیت های گردشگری را تعیین کرد.4

2. Michael Colin, 
Tourism planning: 
policies, processes, and 
relationships, Longman, 
1999.
3. Clare A. Gunn, Tourism 
planning: basics, concepts, 
cases, Taylor & Francis, 1994.

4. علفیان، همان.
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4ـ3. بررسي نظام هدايت و نظارت و 

تصميم گيري و برنامه ريزي فعاليت هاي 
گردشگري 

این نظام همچون راهي برای سامان دهي نظام فضایي ـ فعالیتي 
گردشگری، از جانب دولت ها، به طور عام، و بخش خصوصي، به 
طور خاص، از طریق به کارگیری فرایندهای سیاسي، اقتصادی، 
ــه نظام هدایت و  ــود. اگر چ ــي، و فرهنگي معرفي مي ش اجتماع
ــهولت در  ــت، برای س نظارت بر برنامه ریزی نظامي پیچیده اس

تشریح مي توان آن را به چهار شاخۀ اصلي تقسیم کرد: 
ــای  ــعۀ فعالیت ه ــای توس ــۀ برنامه ه ــای تهی ـ فعالیت ه

گردشگری.
ــا و عامالن  ــامل تصمیم ه ــه ش ــری ک ــام تصمیم گی ـ نظ
ــر و  ــت تغیی ــادی در جه اقتص ــي و  ــای سیاس تصمیم ه
ــگری و  ــگری و مدیریت گردش ــعۀ فعالیت های گردش توس

تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلندمدت مي شود.
ــي ها، و برنامه ها  ــامل خط مش ـ راهنماهای تصمیمات، ش
ــعۀ فعالیت های  ــۀ برنامه های توس ــه از فعالیت های تهی ک

گردشگری محسوب مي شود.  
ــامل قوانین و مقررات و سرمایه گذاری های  ـ ابزار عمل، ش
دولتي و خصوصي که در تهیۀ برنامه های توسعۀ فعالیت های 

گردشگری و راهنماها و تصمیمات به کار مي روند.

4. مفهوم توسعۀ پايدار گردشگري
ــترش صنعت  ــت از گس ــگری عبارت اس ــدار گردش ــعۀ پای توس
گردشگری و جذب گردشگران به یک منطقه با استفاده از منابع 
ــخ گویي به نیازهای اقتصادی و  موجود به گونه ای که ضمن پاس
ــگران، بتوان  فرهنگي و ضوابط قانوني جامعه و انتظارات گردش
ــت و تعادل  ــالمت محیط زیس ــت فرهنگي و س ــدت و هوی وح
اقتصادی منطقه را به شکلي متوازن و پیوسته تأمین کرد.5 از آنجا 

که در صنعت گردشگری به فعالیت ها و جاذبه های محیط طبیعي 
ــعۀ پایدار در  و میراث تاریخي و فرهنگي مي پردازند، رویکرد توس
برنامه ریزی گردشگری اهمیت زیادی مي یابد؛ زیرا از یک سو با 
کاهش یا نابودی منابع بازدید، صنعت گردشگری از بین مي رود، 
ــاکنان مناطق گردشگری  ــوی دیگر، تخریب آنها برای س و از س
ــگری دارای دو جنبۀ  ــعۀ پایدار گردش ــت.6  توس تحمل ناپذیر اس
ــت محیطي«  ــات فرهنگي« و »مالحظات زیس اصلي »مالحظ
است که این جنبه ها باید در قالب خط مشي ها و برنامه ریزی های 

منسجم و یکپارچه به اجرا درآید.7  

۱ـ4. مالحظات فرهنگي در توسعۀ پايدار 
گردشگري 

ــه هم نزدیک و  ــع میزبان و مهمان را ب ــگری مردم جوام گردش
ــد. ایجاد تفاهم و  ــاط فرهنگي بین آنان برقرار مي کن نوعي ارتب
ــگری است.  ــتي بین ملت ها، از مزایای مهم گردش احترام و دوس
ــورهایي چون ایران که از تنوع فرهنگي فراواني برخوردار  در کش
است، گردشگری موجب نزدیکي اقوام مختلف کشور به یکدیگر 
ــگری نکاتي تازه  ــود. بنا بر این، گردش و ایجاد وحدت ملي مي ش
ــگ مناطق دیگر را به بازدیدکنندگان مي آموزد و پذیرش  از فرهن
ــازد. در این میان،  ــنت های دیگران را ممکن مي س ارزش ها و س
ــان  ــردم میزبان هم فرصتي مي یابند که ارزش های فرهنگیش م
ــي برای تبلیغ  ــانند و از آنان نمایندگان ــگران بشناس را به گردش

اندیشه ها و افکار خود بسازند.8 
ــگری، نخستین بار در  اهمیت فرهنگ در برنامه ریزی گردش
ــار بیانیۀ مانیل در اجالس عمومي سازمان  ــال 1980 با انتش س
ــت. مهم ترین مواردی  ــگری مورد توجه قرار گرف جهاني گردش
ــگری با رویکرد  که در این بیانیه دربارۀ برنامه ریزی پایدار گردش

فرهنگي آمده، بدین قرار است:
ــگراْن سنت ها، آداب و رسوم، باورها، و رفتار جوامع  ـ گردش

میزبان را درک کنند و میراث فرهنگي ایشان را ارج نهند.

ــعۀ پایدار  ــینایي، »توس ــد س 5. وحی
ــي و  ــگری«، در: ماه نامۀ سیاس گردش
ــال نهم، ش 95 )مرداد  اقتصادی، س

و شهریور 1374(. 
6. Edward Inskeep, Tourism 
planning: an integrated and 
sustainable development 
approach, John Wiley & 
Sons, 1991.
7. Ibid.

8. سینایي، همان.
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ــده از محیط  ــل های کنوني و آین ــرای تأمین منافع نس ـ ب
زیست گردشگری، که جنبه های انساني، طبیعي، اجتماعي، 

و فرهنگي آن میراث بشریت است، حفاظت شود.
ــات  فرهنگي، مذهبي، و  ــگران از تأکید بر اختالف ـ گردش
ــان با ساکنان محلي بپرهیزند و به نظام سیاسي  اجتماعي ش

و مذهبي رایج در محل اقامتشان احترام بگذارند. 
ـ عملکرد گردشگران باید چنان باشد که در استفاده از منابع 

طبیعي و زیست محیطي احساس مسئولیت کنند. 

۲ـ4. مالحظات زيست محيطي در توسعۀ پايدار 
گردشگري 

در سال 1992 همایش توسعۀ پایدار در ریودوژانیرو9، زمینۀ توجه 
بیشتر دولت ها را به مسائل زیست محیطي فراهم کرد. بر اساس 
ــگری نیز تالش کرد  ــازمان جهاني گردش بیانیۀ این همایش، س
ــت، بیان  ــگری مي توان به کار بس مواردی را که در زمینۀ گردش

کند. مهم ترین این موارد بدین شرح است: 
ـ فعالیت های گردشگری باید به حفظ منابع طبیعي همچون 
ــایر اکوسیستم های حیاتي زمین کمک  پارک های ملي و س

کند. 
ــگری باید بر پایۀ الگوهای پایدار تولید  ـ فعالیت های گردش
ــتوار شود. نکتۀ اساسي در این مورد، همکاری  و مصرف اس
خدمۀ  مهمان خانه ها و غذاخوری ها در زمینۀ استفادۀ مجدد 
ــعۀ  ــرۀ انرژی، و نیز توجه به مفهوم توس ــت و ذخی و بازیاف

پایدار در زمینۀ احداث تأسیسات مختلف سیاحتي است.
ــي باید در  ــع طبیع ــت از منب ــي حفاظ ــن بین الملل ـ قوانی

برنامه ریزی فعالیت های گردشگری مد نظر قرار گیرد.
ـ گردشگری، توسعه، و حفاظت از محیط زیست با یکدیگر 
ــت ها و  ــریات و برگزاری نشس ــار نش مرتبط اند. باید با انتش

همکاری با برنامه ریزان، به این موارد بیشتر توجه کرد. 

5. قابليت ها و ظرفيت هاي بالقوۀ منطقۀ 
پيربکران در گردشگري  

۱ـ5. موقعيت و جمعيت منطقۀ پيربکران 
منطقۀ پیربکران در میان ارتفاعات غربي و جنوب غربي اصفهان، 
که جزء کوهپایه های زاگرس محسوب مي شود، واقع است. این 
منطقه از شمال به بخش مرکزی، از جنوب به لنجان و مبارکه، از 
شرق به اصفهان، و از غرب به شهرستان لنجان محدود مي شود. 
ــع و جمعیت آن 50439  ــاحت منطقه 956 کیلومتر مرب کل مس
ــماری عمومي نفوس و مسکن سال  ــت. بر اساس سرش تن اس
ــتان جای  ــت منطقۀ پیربکران در دو دهس 1385ش، کل جمعی
گرفته است: دهستان پیربکران با 13416 نفر که 49/8 درصد از 
جمعیت است و دهستان سهر و فیروزان با 13519 نفر که 50/2 
درصد از جمعیت بخش پیربکران است. این بخش 34/6 درصد 
از کل جمعیت و 82/6 درصد از کل وسعت شهرستان فالورجان 

را به خود اختصاص داده است.10 

۲ـ5. جاذبه هاي گردشگري منطقۀ پيربکران 
ــورداری از ویژگي های طبیعي و آثار هنری و  ــن منطقه با برخ ای
فرهنگي و تاریخي، دارای ظرفیتي بالقوه در جذب گردشگران از 
نقاط مختلف کشور است. جاذبه های گردشگری منطقه را در سه 

گروه مي توان جای داد:

اول، جاذبه هاي طبيعي گردشگري  
ــت که  ــۀ زاینده رود: زاینده رود مهم ترین رودخانه ای اس ـ رودخان
ــت. گذر زاینده رود از میان منطقۀ  در مرکز فالت ایران جاری اس
ــیاری از روستاهای اطراف، موجب شده است که  پیربکران و بس
ــال گردشگران زیادی به سواحل زیبای  در فصول مختلف هر س
ــفر کنند.11 از امتیازات این رودخانه، امکان احداث  این منطقه س
دریاچه های مصنوعي در جوار آن به منظور پرورش ماهي قزل آال 

9. Rio de Janeiro 
ــوس و  ــي نف ــماری عموم 10. سرش
ــتان  ــي اس ــج تفصیل ــکن، »نتای مس

اصفهان«، مرکز آمار ایران، 1385.
ــالمي  ــکن انقالب اس ــاد مس 11. بنی
سامان دهي  »طرح  اصفهان،  ــتان  اس
فضا و سکونتگاه های روستایي بخش 

پیر بکران«، 1382.
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ــعۀ گردشگری ورزشي با ورزش هایي  یا انواع دیگر ماهي و توس
چون شنا، ماهي گیری، قایق راني، و اسکي روی آب است که هم 

توسعۀ اقتصادی و هم توسعۀ گردشگری را در پي دارد )ت۱(. 
ــارش برف، منبع  ــداوم، به ویژه ب ــمه ها: بارش های م ـ چش
ــه فراهم کرده  ــمه های این منطق ــبي برای تأمین آب چش مناس
ــمۀ »آقا عبداهلل« در دره ني وزیرآباد، از مناظر طبیعي  است. چش
ــدود 5 کیلومتری جنوب  ــمه در ح ــت. این چش زیبای منطقه اس
غربي وزیرآباد، در دامنۀ ارتفاعات دره ني واقع است و چشم اندازی 
ــبز و زیبا پدید آورده است که مي توان آن را یکي از مناطق  سرس

جذب گردشگر شمرد. 

دوم، جاذبه هاي مذهبي گردشگري  
ــه امروز  ــگری اند ک ــه جاذبه های گردش ــن مذهبي از جمل اماک
گردشگران داخلي و خارجي در بیشتر کشورهای جهان بخشي از 
فرصت و اوقات فراغتشان را به بازدید از آنها اختصاص مي دهند. 
ــالوه بر ماهیت  ــگری مذهبي، ع ــای گردش ــترش فعالیت ه گس
ــي دارد، موجب رونق اقتصادی  ــي اش که کاماًل جنبۀ مذهب اصل
ــه امام زاده به  ــود.12 منطقۀ پیربکران دارای س ــه نیز مي ش منطق

ــاه شمس الدین، و سیدعالءالدین است  نام های سیدابوالقاسم، ش
ــورا، و 28  ــال در ایامي خاص چون 21 رمضان ، عاش که هر س
ــتان های  ــتان اصفهان و دیگر اس ــر جمعیت زیادی را از اس صف

همجوار به خود جلب مي کند.13

سوم، جاذبه هاي تاريخي گردشگري 
ــن بقعۀ پیربکران از  ــۀ پیربکران: آرامگاه و رواق و صح ـ بقع
ــت که آن را در دورۀ الجایتو،  ــتم هجری اس بناهای قرن هش
ایلخان مغول، بنا نهاده اند. اینجا آرامگاه محمد بن بکران، پیر 
ــدۀ هفتم هجری  ــت که در نیمۀ دوم س ــد صوفیان اس و مرش
ــت و در اوایل سدۀ هشتم هجری درگذشت. این بنا از  مي زیس
آثار شاخص دورۀ ایلخانان است که همچون دیگر آرامگاه های 
ـ مزار شیخ عبدالصمد در نطنز، مزار بایزید بسطامي،  این دورهـ 
ـ با هدف زیارت و برپایي  ــویه، و غیرهـ  ــجد جامع هفت ش مس
محلي برای عبادت ساخته شده است. این بقعه دارای محرابي 
ــه در، صحن، رواق، مقبره، و  ــیار زیبا با تزیینات خاص، س بس

گچ بری های زیباست )ت2(. 
ــیار  ــتراخاتون از بناهای بس ــتراخاتون: مقبرۀ اس ــۀ اس ـ کنیس ت ۱. )راست( رودخانۀ زاینده رود

ت ۲. )چپ( بقعۀ پیر بکران

ــول و مباني  ــدی الواني، اص 12. مه
مستضعفان  بنیاد  تهران،  جهانگردی، 

و جانبازان انقالب اسالمي، 1373.
ــالمي  ــکن انقالب اس ــاد مس 13. بنی

استان اصفهان، همان.
14. همان.
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ــد  ــال مي رس ــت که قدمتش به بیش از 1800 س قدیمي اس
ــت )ت3(.  ــور یهودیان در این منطقه اس ــان دهندۀ حض و نش
ــر« مي خوانند. کتیبۀ  ــارابت آش ــان این زیارتگاه را »س یهودی
ــته، به نام استراخاتون  ــنگي به خط عبری برجس این مقبرۀ س
حکاکي شده  که حاوی جمالتي از تورات و نیز تاریخ نوشتن 
ــتاني نسبتًا بزرگ است  ــت. این بنا دارای قبرس و نصب آن اس
که یهودیان اصفهان امواتشان را در آن دفن مي کنند. هر سال 
یهودیان بسیاری از سراسر جهان برای زیارت این بقعۀ مقدس 

به این منطقه مي آیند.14

6. مشکالت و کمبودهاي گردشگري 
منطقۀ پيربکران 

ــل فرایند  ــا از مهم ترین مراح ــکالت و کمبوده ــي از مش آگاه
برنامه ریزی است. این آگاهي موجب مي شود که برنامه ریزی به 
ــمت رفع مشکالت و پیش گیری از تکرار آنها در آینده هدایت  س
ــکالت، بررسي تمام  ــت مش ــناخت کامل و درس ــود. برای ش ش
زمینه هایي که فرایند برنامه ریزی به آنها ارتباط مي یابد، ضروری 
ــگری منطقۀ پیربکران،  ــت. برای آگاهي از مشکالت گردش اس

پرسش نامه هایي بین گردشگران توزیع کردیم. 
ــگری  ــازمان های گردش از آنجا که بنا بر اعالم نهادها و س
منطقه، ساالنه حدود 18000 گردشگر به منطقه سفر مي کنند،15 
ــتفاده از رابطۀ  ــش نامه ها با اس ــرای توزیع پرس ــدازۀ نمونه ب ان
ــش نامه ها به صورت  ــران16 130 نفر خواهد بود. توزیع پرس کوک
ــات خدماتي،  ــش هایي دربارۀ امکان ــود و در آن پرس تصادفي ب
ــایل نقلیه، و تأسیسات و  ــترس به وس امکانات رفاه عمومي، دس
ــتفادۀ گردشگران است، مطرح  تجهیزاتي که در منطقه مورد اس
شد )جدول1(. در نهایت، مشکالت ذکر شده را بر اساس چارچوب 
نظری فعالیت ها طبقه بندی کرده و در مرحلۀ بعدی برنامه ریزی، 
ــتفاده از روش تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط  یعني اس

)AIDA(، به کار گرفته ایم. 

7. معرفي فن تحليل عرصه هاي 
تصميم گيري مرتبط

ــۀ  منطق ــگری  گردش ــای  فعالیت ه ــعۀ  توس ــزی  برنامه ری در 
ــوه17، برنامه ریزی  ــطوح بالق ــران از فنوني نظیر تحلیل س پیربک
ــای تصمیم گیری مرتبط  ــوات19، و تحلیل عرصه ه ــي18، س  خط
ــتار در پي آنیم  ــا که در این نوش ــتفاده کرد. از آنج ــوان اس مي ت
ــگری منطقۀ پیربکران به تولید  ــي مشکالت گردش که با بررس
ــي که  ــب ترین روش ــي ها بپردازیم، مناس ــا و خط مش  راهبرده
ــت، روش تحلیل  نیازهای اطالعاتي آن هم جهت با پژوهش اس
ــت. این روش، روشي کیفي  عرصه های تصمیم گیری مرتبط اس
ــت و در مرحلۀ  ــردی20 اس ــاب راهب ــد انتخ ــه از فراین  و برگرفت
تجویز برنامه به کار مي رود و به مراحل تفضیلي تر تولید پروگرام ها 
ــن روش از راه عرصه های  ــه ای ــردازد. ورود ب ــا مي پ و پروژه ه
ــداف، پیش فرض ها،  ــي از اه ــه با  آگاه ــت ک تصمیم گیری اس
ــای موجود و  ــداف برنامه ه ــرور اه ــن م ــکالت، و همچنی  مش
ــای  عرصه ه از  ــتفاده  اس ــا  ب ــوند.  مي ش ــه  تهی ــت   فرادس
ــه  ک ــود  ــن مي ش تعیی ــي  ــای مختلف اختیاره ــری،  ت ۳. کنیسۀ استراخاتون تصمیم گی

14. همان.

15. همان.
16. رابطۀ کوکران برای تعیین حجم 

نمونۀ آماری منطقۀ پیر بکران.
17. Potential Surfaces 
Analysis
18. Linear Programming
19. Swot
20. Strategic Choice 
Method 

ــردی فرایندی  ــد انتخاب راهب )فراین
ــن معني که  ــه ای ــت؛ ب چرخه ای اس
ــکل  ــدا اطالعات اولیه دربارۀ مش ابت
ــي  ــنهاد برخ ــه پیش ــزی، ب برنامه ری
ــل انتخاب  ــای ممکن و قاب فرصت ه
ــش هایي در  ــپس کوش مي انجامد؛ س
ــا صورت  نامعلوم ه ــش  کاه ــت  جه
ــي  ــع احتمال ــس از رف ــرد. پ مي پذی
ــکالت از نو  نامعلوم ها، چارچوب مش
ــود که این کار به تعیین  تنظیم مي ش
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ــت گذاری را فراهم مي آورد. ترکیب هر  زمینۀ گزینه یابي و سیاس

ــناریوها21 را  ــا اختیاری از عرصۀ دیگر، س ــار از هر عرصه ب اختی

ایجاد مي کند.

۱ـ7. معرفي عرصه هاي تصميم گيري متأثر از 
روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط

ــکالت  ــه اهداف و مش ــا توجه ب ــری ب ــای تصمیم گی  عرصه ه
ــوند.  ــۀ پیربکران اختیار مي ش ــگری منطق ــعه گردش برنامۀ توس
ــناریوها را تولید کرد. این  ــوان س ــب این عرصه ها مي ت  از ترکی
ــا، در قالب چهار  ــاس چارچوب نظری فعالیت ه ــا بر اس عرصه ه
ــده اند  ــگری بیان ش ــته فعالیت اصلي در برنامه ریزی گردش دس

)جدول2(.

۲ـ7. تحليل سازگاري۲۲ و ناسازگاري۲3 
عرصه ها 

ــای  عرصه ه ــای  اختیاره ــازگاری  ناس و  ــازگاری  س ــل  تحلی
ــود. در این  ــره ای انجام مي ش ــودار دای ــری، روی نم  تصمیم گی
ــگری منطقۀ  ــعۀ گردش ــه با توس ــي ک ــن اختیارهای ــودار بی  نم
ــود  ــیده مي ش ــع24 کش ــای مان ــازگارند، میله ه ــران ناس  پیربک

)ت4(.

3ـ7. ترکيب عرصه ها و توليد سناريوهاي گزينه
ــازگار  ــه، ترکیب های س ــناریوهای گزین ــد س ــور تولی ــه منظ  ب
ــش داده  ــه نمای ــناریوهای گزین ــد س ــت تولی ــکل درخ ــه ش ب
ــای نمودار  ــناریوهای گزینه بر مبن ــد س ــت تولی ــود. درخ  مي  ش
ــود؛ بدین  طریق که  ــم مي ش ــره ای اختیارهای عرصه ها رس دای
ــت دایره )جهت  ــاری از یک عرصه در یک جه ــکلي اختی به ش
ــاز و اختیارهای  ــاعت( آغ یا خالف جهت حرکت عقربه های س
ــپس  ــود؛ س ــته مي ش ــپ درخت نوش ــمت چ ــه در س  آن عرص
از هر اختیار، اختیارهای عرصه بعد را در جهت دایره مي نویسیم. 
ــند،  ــازگار باش اگر اختیارهای دو عرصۀ پي  در پي با یکدیگر ناس
رسم درخت دیگر از آن شاخه ادامه نمي یابد. این روند تا آخرین 
ــمت راست درخت، شماری  عرصه ادامه مي یابد. در پایان، در س
ــکل از اختیارهای عرصه های مختلف  ــناریوی گزینه که متش س

جمع بندي مشکالتي که گردشگران در پرسشنامه ها برشمرده اندفعاليت هاطبقه بندي موضوعي

درون مکاني

خدماتي
ـ توزیع نامناسب و کمبود مراکز اقامتي برای اسکان گردشگران در سطح منطقه

ـ کمبود مراکز بهداشتي درماني برای گردشگران در سطح منطقه 
ـ کمبود تأسیسات و تجهیزات در مراکز اقامتي

رفاه عمومي

ـ فقدان امکانات تفریحي مناسب برای گردشگران در سواحل زاینده رود
ـ کمبود تعمیرگاه وسایل نقلیه

ـ کمبود و توزیع نامناسب مراکز خرید در سطح منطقه 
ـ نبود فضای سبز متناسب با جمعیت گردشگران

بین مکاني

سفر و حرکت

ـ کمبود و پوشش نامناسب سطح منطقه با سامانه های حمل و نقل عمومي برای 
گردشگران 

ـ دسترسي نامناسب منطقه به مناطق همجوار 
ـ نبود توقفگاه عمومي برای گردشگران 

ـ وضع نامناسب راه ها از نظر پوشش سطحي

انتقال انرژی یا کاال 
بین مکان فعالیت ها

ـ کمبود نسبي آب در منطقه برای گردشگران
ـ عدم پوشش کامل شبکۀ آب رساني در منطقه

ـ کمبود تلفن عمومي 
ـ کمبود برق و روشنایي خیابان ها و معابر عمومي

ـ عدم وجود سامانۀ فاضالب مناسب برای جلوگیری از آلودگي آب زاینده رود 

طبقه بندي کالن 
فعاليت ها

طبقه بندي خرد 
اختيارهاعرصه هاي تصميم گيريفعاليت ها

درون مکاني

ـ به صورت متمرکز  در سطح منطقۀ پیربکرانفعالیت های خدماتي  خدماتي 
ـ به صورت پراکنده در سطح منطقۀ پیربکران 

ـ به صورت متمرکز در سطح منطقء پیر بکرانفعالیت های رفاه عمومي رفاه  عمومي
ـ به صورت پراکنده در سطح منطقۀ پیربکران 

بین مکاني

ـ عمومينوع حمل و نقل سفر، حرکت 
ـ خصوصي

 انتقال انرژی یا 
کاال بین مکان 

فعالیت ها
نوع تأسیسات زیربنایي

ـ منشعب از شبکۀ تأسیسات زیربنایي نواحي 
همجوار

ـ منشعب از شبکۀ تأسیسات منطقۀ پیر بکران 

ت 4. )باال( جدول بیانیۀ 
مشکالت
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ــیر درخت از سمت راست تا چپ است، به دست مي آید  روی مس

)ت5(.
هر ردیف درخت، یک سناریوی گزینه متشکل از اختیارهای 
ــت؛ بنا بر این، در مجموع شش سناریوی  عرصه های مختلف اس
ــناریوهای گزینه به صورت یک جمله  ــه وجود دارد. این س گزین
ــته  ــای عرصه های تصمیم گیری مرتبط نوش از ترکیب اختیاره

مي شود:
ــگری  گردش ــردی  راهب ــزی  برنامه ری در  ــناریوی1.   س
ــورت متمرکز  ــي باید به ص ــران، مراکز خدمات ــۀ پیربک منطق
ــاه عمومي برای  ــن مراکز رف ــود. همچنی ــه دایر ش  در منطق
ــت و حمل و نقل عمومي کل منطقه  ــگران پراکنده اس گردش
ــات زیربنایي )شبکۀ آب رساني و  ــش مي دهد و تأسیس  را پوش
ــي مناطق همجوار  ــات زیربنای ــعب از تأسیس برق و گاز( منش

است. 
ــگری منطقۀ  ــردی گردش ــزی راهب ــناریوی2. در برنامه ری س
پیربکران، باید مراکز خدماتي به صورت متمرکز و مراکز رفاه 
ــد. حمل و نقل هم به صورت  عمومي به صورت پراکنده باش
ــعب از تأسیسات زیربنایي  ــات زیربنایي منش عمومي و تأسیس

منطقۀ پیربکران است. 
ــگری  گردش ــردی  راهب ــزی  برنامه ری در  ــناریوی3.   س
ــورت پراکنده  ــي باید به ص ــران، مراکز خدمات ــۀ پیربک منطق
ــه صورت  ــي باید ب ــاه عموم ــز رف ــه و مراک ــطح منطق  در س
ــات  ــْل عمومي و تأسیس ــل و نق ــوع حم ــد. ن ــز باش متمرک

 

زیربنایي منشعب از شبکۀ تأسیسات زیربنایي مناطق همجوار 
است. 

ــعۀ فعالیت های گردشگری  ــناریوی4. برنامۀ راهبردی توس س
منطقۀ پیربکران به گونه ای است که مراکز خدماتي به صورت 
ــت. حمل  پراکنده و مراکز رفاه عمومي به صورت متمرکز اس
ــات  ــعب از تأسیس ــات زیربنایي منش و نقْل عمومي و تأسیس

زیربنایي نواحي همجوار است. 

ــعۀ فعالیت های گردشگری  ــناریوی5. برنامۀ راهبردی توس س
ــه مراکز خدماتي و رفاه  ــت ک منطقۀ پیربکران به صورتي اس
ــه و حمل و نقْل  ــطح منطق ــي به صورت پراکنده در س عموم
ــبکۀ تأسیسات  ــعب از ش ــات زیربنایي منش عمومي و تأسیس

نواحي همجوار است. 
ــعۀ فعالیت های گردشگری  ــناریوی6. برنامۀ راهبردی توس س
ــه مراکز خدماتي و رفاه  ــت ک منطقۀ پیربکران به گونه ای اس
ــه و حمل و نقل  ــطح منطق ــي به صورت پراکنده در س عموم
ــات زیربنایي منشعب از تأسیسات  به صورت عمومي و تأسیس

زیربنایي منطقۀ پیربکران است. 

ت ۵. )صفحۀ مقابل پایین( 
جدول فعالیت ها و عرصه های 

تصمیم گیری
ت 6. )پایین( نمودار دایره ای 
تحلیل سازگاری و ناسازگاری 

اختیارها

ــر  منج ــری  تصمیم گی ــای  عرصه ه
ــه ای از اختیارها  ــد. مجموع خواهد ش
ــد. خطي  ــه ترکیب آنها ممکن باش ک
که به صورت نموداری بین دو اختیار 
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8. انتخاب سناريوي برتر برنامه ريزي راهبردي 
توسعۀ گردشگري منطقۀ پيربکران و تلفيق آن 

با مالحظات فرهنگي و زيست محيطي توسعۀ 
پايدار

ــناریوهای پیش گفته بر این پایه  ــناریو از میان س انتخاب یک س
است که آن سناریو پاسخ گوی همۀ مشکالت و اهداف گردشگری 
ــکالتي که  ــد. با توجه به اینکه یکي از مش منطقۀ پیربکران باش
گردشگران ذکر کرده اند عدم توزیع مناسب مراکز خدماتي و رفاه 
عمومي است، این مراکز باید به گونه ای در سطح مناطق پراکنده 
ــان در دسترس گردشگران قرار گیرند.  شوند که به شکلي یکس
ــخص از منطقه، عالوه بر آنکه  ــز این مراکز در مکاني مش تمرک
ــاکنان و گردشگران را دشوار مي کند، موجب ازدحام  دسترس س

جمعیت و خدمت رساني نامطلوب مي شود. 

حمل و نقل عمومي نیز باید برای سفر گردشگران به مناطق 
ــا توجه به اینکه  ــترش یابد. ب ــطح منطقه گس مختلف در کل س
ــگر از منطقه بازدید مي کنند، استفاده از  ــاالنه 18000 گردش س
ــتفاده از  ــعۀ آن موجب کاهش اس ــل عمومي و توس ــل و نق حم
ــکل کمبود پارکینگ، و کاهش  ــخصي، حل مش خودروهای ش

ترافیک و آلودگي صوتي و آلودگي هوا مي شود. 
تأسیسات زیربنایي برای پاسخ گویي به نیاز گردشگران، بهتر 
ــت از نواحي همجوار تأمین شود. با توجه به افزایش جمعیت  اس
منطقه و گردشگران در سال های آینده، تأسیسات زیربنایي موجود 
پاسخ گوی نیازهای مردم نخواهد بود. همچنین انشعاب تأسیسات 
زیربنایي از مناطق همجواری که به مکان های گردشگری مورد 
نظر نزدیک ترند، موجب کاهش هزینه و سرمایه گذاری نسبت به 

انشعاب آنها از منطقۀ پیربکران خواهد شد. 
ــده،  ــناریوی یاد ش ــش س با توجه به دالیل فوق، در بین ش
سناریوی 5 مناسب ترین گزینه است. بر اساس این سناریو، مراکز 
ــطح منطقۀ پیربکران  خدماتي و رفاهي به صورت پراکنده در س
ــات زیربنایي  ــت. همچنین تأسیس و نوع حمل و نقْل عمومي اس
ــعب برای سال های آینده، باید از مناطق همجوار و نزدیک  منش

به نواحي ای که جاذبه های گردشگری دارند، تأمین شود. 
ــناریوی برگزیده در بر دارندۀ راهبردهای صرفًا  از آنجا که س
ــگری منطقۀ پیربکران است،  کالبدی توسعۀ فعالیت های گردش
لزوم تلفیق آن با معیارهای توسعۀ پایدار گردشگری در دو زمینۀ 
ــات فرهنگي«  ــت محیطي« و »مالحظ اصلي »مالحظات زیس
ــده در سناریوی  ــت. بنا بر این، در کنار موارد ذکر ش ضروری اس
ــعۀ پایدار در پیش  5، باید مالحظات و تدابیری را در زمینۀ توس
ــگری بر تخریب منطقه کاهش  گرفت تا آثار فعالیت های گردش

یابد. این مالحظات در زمینۀ محیط زیست عبارت اند از: 
ــگری باید به  ــدگان در جاذبه های گردش ــد بازدیدکنن آمد و ش  ـ
ــت در محل های حساس و  ــد. الزم اس دقت تخت نظارت باش
ــۀ استراخاتون، تعداد  ــیب پذیر، نظیر بقعۀ پیربکران یا کنیس آس

ت 7. نمودار درختي تولید 
سناریوهای گزینه

رسم مي شود تا ناسازگاری بین آن دو 
را نشان دهد.(

21. Scenarios
22. Compatible
23. Incompatible
24. Option bar  
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ــال بازدید را  بازدیدکنندگان را محدود یا در مواقعي معین از س

ممنوع کرد. 
ــذر، و نیز از  ــیرهای گ ــان در اقامتگاه ها و مس ــع درخت از قط  ـ
جمع آوری گونه های گیاهي و جانوری کم یاب و به هم ریختن 
ــواحل  الگوهای رفتاری طبیعي حیات وحش، به خصوص در س
زاینده رود و چشمه ها، به دست گردشگران باید جلوگیری کرد. 
ــرایطي قانونمند، باید  ــز در ش ــکار و ماهي گیری هم، به ج ش

ممنوع شود. 
ــگران، نظیر اطراف اماکن مذهبي،  در مکان های اقامت گردش  ـ
باید فضاهای باز و بوستان ها و چشم اندازهایي مناسب ایجاد و 

موازین ایمني و بهداشتي در آنها رعایت شود.
اقداماتي نظیر شست وشو یا تخلیۀ مواد آالینده در زاینده رود و   ـ

سواحل آن باید ممنوع شود. 
ــه و  ــت محیطي منطق ــای زیس ــگران را از محدودیت ه گردش  ـ
ــگران از ضرورت  ضرورت رعایت آنها آگاه کرد؛ زیرا اگر گردش
اِعمال این محدودیت ها اطالع یابند، تمایل بیشتری به پیروی 

از آنها خواهند داشت. 
در زمینۀ فرهنگي نیز باید به موارد زیر توجه کرد:   

ــاکنان منطقۀ پیربکران آشنا  ــگران را با خلق و خوی س گردش  ـ
کرد. این آشنایي شامل آداب و رسوم  و پوشش و رفتار پسندیده 

در اماکن مذهبي و مواردی دیگر مي شود. 
ــواردی چون  ــعۀ م ــبک خاص معماری منطقه حفظ و توس س  ـ

امکانات گردشگری با استفاده از همان سبک ترغیب شود.
ــگری آموزش  ــران در زمینۀ گردش ــاکنان منطقۀ پیربک به س  ـ
ــامل چگونگي مشارکت آنان در امر  ــود. این آموزش ش داده ش
گردشگری، سیاست ها و برنامه های محلي توسعۀ گردشگری، 
مشکالت و منافع گردشگری و غیره مي شود. چنین آموزش هایي 
ــتفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله و  را مي توان با اس

همایش های عمومي سازمان دهي کرد. 
ــگری اشتغال  ــاني را که در بخش گردش در صورت لزوم، کس  ـ

ــنا کرد. این  مي یابند با زبان های خارجي و روابط اجتماعي آش
ــکالت  ــاني بهتر، از بروز مش ــن کمک به خدمات رس کار ضم

احتمالي میان گردشگران و کارکنان مي کاهد. 
ــي منطقه،  ــا ویژگي های فرهنگ ــگران ب ــنایي گردش برای آش  ـ
ــال نمایشگاه هایي از هنرهای صناعي و  مي توان در ایامي از س

لباس های محلي و غیره ترتیب داد. 
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