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موردی: شهر  )مطالعه زیست در جذب گردشگریتأثیرات آن بر محیط های طبیعی وقابلیت شناخت

 سنندج( 
 

 1نیکو ابهری ،2البنین توپا نم ساوی، ام3لیال بدیعی

 lilabadiee@yahoo.com، دانشگاه آزاد مرند

 Maryam_namsavi@yahoo.comدانشگاه آزاد چالوس، 
 niko_abhary@yahoo.comدانشگاه آزاد مرند، 

 

 چکیده
 گردشگری به یابیدست چهارچوب در جدید راهکار یک عنوانبه و است امیدوارکننده یک صنعت گردشگریامروزه بوم

 منفی پیامدهای گردشگری، پیچیدگی بر بنا طبیعت در تصرف و دخل هرگونه حاضر، عصر در. شودمحسوب می پایدار

 برای مناسب راهکاری شده،مطرح مباحث به توجه با گردشگریبوم توسعة همیت و بررسیا روازاین. دارد دنبال به را زیادی

 از حفاظت بر عالوه گردشگری، هایشاخه زیر از یکی گردشگری،بوم راستا این در. است شدهحفاظت توسعة آن در مناطق

 در گردشگری توسعة برای فرصت ترینمهم تواندمی محلی ساکنان برای درآمد کسب و شغلی هایفرصت ایجاد با طبیعت،

شهر سنندج  شدهحفاظت منطقة در گردشگریبوم توسعه هایتوان ترینمهم تحقیق این در. باشد شدهحفاظت مناطق

 مهم سایتِ مثبتِ و منفی نقاط شناسایی به کلی، طور به ضعفنقاط و قوتنقاط شناسایی از پس شد. معرفی و شناسایی

 وجود که است آن مؤید پژوهش این نتایج شد، پرداخته دقیق صورت ظیر اورامان در شهر سنندج بهنروستای بی گردشگری

 قطب تواند آن را بهمنطقه، می در این بالقوه فرهنگی و المللیبین تاریخی، ملی، -طبیعی  هایجاذبه و هاتوان ها،قابلیت

 .کند بدل طبیعی گردشگری

 

 سنندج.  پایدار، توسعة شده،حفاظت منطقة گردشگری، ری،گردشگبوم توسعه: کلیدیهای واژه

  

                                                 
3  840کد مقاله ثبت شده در همایش: ریزی شهری. دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه 

 عضو هیأت علمی دانشگاه. دانشجوی دکترا و  -3

 ریزی شهری.جغرافیا و برنامه دانشجوی دکترای -1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

49 

 

 مقدمه: -3

گردشگری امروز مورد توجه فراوانی قرارگرفته است. بوم عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت،گردشگری بهرویکرد به بوم

الگوی فضایی جدیدی را در نواحی  فضاهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار داده و رود تا در قرن بیست و یکم بسیاری ازمی

شده تا جوامع بتوانند بدان وسیله عنوان روشی نو مطرحتوسعه پایدار نیز به های کنونی،مختلف جغرافیایی ایجاد نماید. در سال

رو پیش از تدوین راهکارهای ازاین (Tourist Board,2008) عدالت اجتماعی و حفظ منابع بیندیشند. درباره سطح زندگی،

های محیطی آن و سپس تعیین توان بررسی جغرافیایی منطقه و شناخت توان اجتماعی، -های اقتصادیتوسعه و اجرای برنامه

ضرورتی  زیست،برداری مستمر با کمترین تخریب و حفظ محیطهای مختلف و با هدف بهرهاکولوژیکی سرزمین برای کاربری

جهت و  های منطقه،دهد تا بر اساس توانریز امکان میرزمین به برنامهناپذیر است. درواقع توان اکولوژیکی ساجتناب

 ای متناسب با شرایط منطقه ارائه دهد.برنامه راهکارهای توسعه منطقه را مشخص نموده،

 :بیان مسئله -2

 

 و اجتماعی – نگیفره– اقتصادی هایعرصه در ایویژه جایگاه دنیا، خدماتی صنعت ترینگسترده عنوانبه جهانگردی امروزه

 ساالنه مالی گردش و( دنیا اشتغال کل درصد 4) شغل میلیون 300 با گردشگری صنعت. است داده اختصاص خود به سیاسی

 گردشگری کشور، 350 از بیش در کهطوریبه شده،تبدیل دنیا صنعت ترینمتنوع و ترینبزرگ به دالر، تریلیون 8/5 حدود در

 از گردشگران کل تعداد. است داده اختصاص خود به را اول رتبه کشور 10 در و است خارجی ارز کسب مهم منبع پنج از یکی

 سال در تعداد این که شودمی بینیپیش و یافتهافزایش 3008 در سال نفر میلیون 410 به 3350 سال در نفر میلیون 35

 سال در که شودمی بینیپیش و درصد 4 ساالنه 3330 دهه در گردشگری ساالنه رشد نرخ. برسد نفر میلیارد 51/3 به 3030

 در توانستمی معدودی افراد فقط که گذشته برخالف (.UNWTO,2001: 14-15-16برسد) درصد 30 از بیش به 3008

 است، نیاز یک عنوانبه گردشگری یافتن تبلور گویای گردشگران، تعداد روزافزون افزایش باشد، داشته مشارکت آن فرآیند

 حیات تواندمی تریمضاعف توان با گردشگری امروزه بنابراین است؛ داده افزایش را گردشگری تأثیرگذاری ضریب رام همین

 درصدد کشورها اکثر امروزه موضوع، این به توجه با. دهد قرار تأثیر تحت را جوامع سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 .اندبرآمده موقعیت این از برداریبهره

 چند در آن شدید قیمتی هاینوسان و منبع این بودن پذیرپایان نفت، از حاصل درآمدهای به ایران شدید وابستگی به هتوج با 

 بیش محصولی،تک اقتصاد از رهایی منظوربه جایگزین منابع کارگیری به و استفاده جهت در برنامه در تغییر لزوم گذشته، سال

 توانایی و دنیا برتر صنایع از یکی به گردشگری صنعت شدنتبدیل به توجه با راستا، این در. شودمی احساس کشور در بیش از

 برتر کشور 5 بین در طبیعی و فرهنگی هایجاذبه ،30 رتبه در تاریخی هایجاذبه لحاظ از که زمینه این در کشور بالقوه

: 3145دیگران، و آبادیزنگی) آیدمی حساب به ادنی برتر کشور 1 جزء ایران دستیصنایع تنوع نظر از و( 304: 3148 نعمتی،)

 وابستگی کاهش نفت، از حاصل درآمدهای جایگزینی برای ممکن هایگزینه بهترین از یکی عنوانبه گردشگری از توانمی ،(3

 قرار نظرمد همیشه باید راستا این در که اینکته اما. برد نام مطلوب، توسعه سمت به حرکت و محصولیتک اقتصاد به شدید

 گیرد.

 :فرضیات -1

 گردشگری جذب هایفعالیت نظر از تواندسنندج می شهر گردشگریبوم منابع جامع و کامل معرفی صورت در -3

 .باشد کشور شهرهای برتر از یکی گردیطبیعت

 بدیلت گردشگری محصول به و هستند جاذبه یک تنها هنوز گردشگریبوم قابلیت دارای هایجاذبه از بسیاری -3

 .شوند مبدل( محصول) به گردشگری استفاده برای توانندمی هاجاذبه این مناسب هایو زیرساخت امکانات تمهید با اندنشده

 تحقیق: روش -4
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 :است شده طی زیر مراحل منظور این به شد خواهد انجام تحلیلی-توصیفی روش به پژوهش این 

 پوشش شناسی،زمین توپوگرافی، هایداده مانند موردمطالعه منطقه از رقومی ،توصیفی اطالعات و هاداده آمار آوریجمع( الف

 .اراضی کاربری گیاهی،

 .موردنیاز اطالعات تکمیل و شده گرداوری اطالعات آمار کنترل محل، از بازدید شامل میدانی اولیه مطالعات انجام( ب

 با آن، واسطهبه که است کشور از منطقه هر تنگناهای و موردمطالعه منطقه اکوتوریستی هایسایت هایداده آوریجمع( ج

 گردشگری مفاهیم و هدف تعاریف به بتوان استراتژیک مدیریت و ریزیبرنامه اتخاذ

 سبب به که است آن تعریف درنهایت و ماهیت چیستی، گردشگری، صنعت مطالعه در موضوع ترینمهم و نخستین شاید 

 نقل به 33 ص 3144 رحیمی،) است شده مواجه عمده هایچالش با امر این صنعت این رد مؤثر هایزمینه و عوامل گسترش

 .شد نائل موردنظر(. Goeldner,2003 از

 گردشگری: مفاهیم و تعاریف -5

 سبب به که است آن تعریف درنهایت و ماهیت چیستی، گردشگری، صنعت مطالعه در موضوع ترینمهم و نخستین شاید 

 نقل به 33 ص 3144 رحیمی،) است شده مواجه عمده هایچالش با امر این صنعت این در مؤثر هاینهزمی و عوامل گسترش

 شناخت، و کردن سفر عالم اقطار در: اندکرده تعریف چنین را گردشگری فارسی، لغت فرهنگ در(. Goeldner,2003 از

 و الوانی. )گرددبازمی خود سکونت محل به سپس و رودمی مقصد به مسافر آن در که سفری و سرگرمی و تفریح برای مسافرت

 مجموعه به گردشگری معتقدند گردشگری عرصه در تحقیق پیشگامان از تن دو کراپف، و هانزیکر( 34 ص 3141 دهشتی،

 افراد دائمی سکونت به منجر سکونت این کهنحویبه شودمی اطالق ساکنان غیر اقامت و مسافرت از ناشی های-پدیده و روابط

 به مردم موقتی و مدتکوتاه حرکت به مربوط های-فعالیت بر مشتمل گردشگری همچنین(. Vanhove, 2005,p2) نگردد

(. Burkart and medlike, 1974 p17) باشدمی هاآن کار و زندگی محل که است هاییمکان از بیرون مقاصدی

 منظوربه کوتاه زمانیمدت به آشنا غیر اجتماعات و اصدمق به مسافرت دربرگیرنده و بوده افراد فراغت از بخشی گردشگری

 دربرگیرنده که است انسانی فعالیتی گردشگری بل عقیده به. است هافعالیت از ترکیبی یا یک برای مصرفی نیازهای از رضایت

 گردشگری طورکلیبه(. Bull, 1991,p1) است محیط و اقتصاد مردم، سایر با متقابل روابط و منابع از استفاده انسانی، رفتار

-سازمان و هادانشگاه میزبان، جوامع و هادولت سرمایه، گردشگران، میان متقابل کنش از ناشی ارتباطات و هاپدیده مجموعه

 سقایی، و یزدی پاپلی. )است بازدیدکنندگان دیگر و گردشگران کنترل و پذیرایی ونقل،حمل جذب، فرایند در غیردولتی های

 از دور که شودمی اطالق سفری به اول درجه در که است این گردشگری اصلی ویژگی بنابراین( Weaver, 2002p2 و 3145

 3144 همکاران، و شهیدی) باشد شبانه توقف بدون است ممکن گاهی که است مدتیکوتاه اقامت دوم است، کار محل یا خانه

 منطقه انتقال، منطقه تولید، منطقه متحرک، انسان بر مشتمل عنصر پنج دارای گردشگری حرفه لیپر اعتقاد به( 303 ص

 دارای که است ایگسترده فعالیت گردشگری همچنین( 38 ص 3144 همکاران، و کاظمی) است گردشگری صنعت و مقصد

 نقش اقتصادی لحاظ به( 54 ص 3143 علیزاده،) است توجهیقابل محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، تأثیرات

 هازیرساخت تقویت و ارز جذب بیشتر، مالیاتی هایدریافت درآمد، کسب اشتغال، ایجاد برای جدیدی منبع عنوانبه گردشگری

 شکوفایی و رشد و روحیه تقویت ملی، وفاق ایجاد(. Lankford and Howard, 1994p 122) شودمی گرفته نظر در

 و ملکیان) برشمرد مردم معماری و رسوم عادات، هنر، عرصه رد تغییرات گردشگری اجتماعی آثار از توانمی را استعدادها

 ص 3144 همکاران، و چاک) است گردشگری فرهنگی اثرات ازجمله نیز میزبان جامعه مساکن(. 10 ص 3141 نبی، نادری

 عتصن برای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، علمی، حفاظتی، مزایای تواندمی گردشگری نیز محیطیزیست لحاظ به(. 134

 (.Reid, 2003; Wight, 1994p 339) باشد داشته طبیعی منابع و محلی اجتماع گردشگری،

 ایران: گردشگریبوم هایجاذبه سنجیامکان -6

 زیستمحیط سازمان برآورد اساس بر و است جهان کشورهای ترین-پرجاذبه از یکی شد، ذکر که گونههمان ایران کشور 

 ملی، طبیعی اثر 34 شامل که دارد قرار زیستمحیط حفاظت سازمان مدیریت تحت منطقه 318 مجموعاً کشور، در( 3145)
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 جنگلی شدهحفاظت منطقه 83 انضمام به قبلی منطقه 84 شدهحفاظت منطقه 44 و وحشحیات پناهگاه 34 ملی، پارک 33

 5 تعداد این به. باشدمی ستا آمده در سازمان مدیریت تحت کشور هایجنگل مساحت از درصد 30 عنوانبه جدیداً که

 متجاوز کنونی شرایط در کشور حفاظت تحت چهارگانه مناطق وسعت مجموع همچنین. افزود باید نیز را شدهحفاظت رودخانه

 حداقل المللی،بین عرف مطابق کهدرحالی. دهدمی تشکیل را کشور مساحت درصد 4 از کمتر که است هکتار میلیون یازده از

 هکتار میلیون 1 حدود دیگرعبارتبه. یابد اختصاص مناطق این به باید( هکتار میلیون 5/31 حدود) کشور ساحتم از درصد 30

 (.35 ص 3141شاکری،) شود افزوده فعلی حفاظت تحت مناطق سطح به باید کشور مساحت از دیگر

 صل است:اساس سه ا بر محیطیزیستبر منابع  مستقیم کنترل ایجاد درواقعحفاظت  طورکلیبه
 ؛کنندمی زندگیدر آن  که مردمانیسود و منفعت  برای هاقاره موجود طبیعیمنابع  ٔ  توسعه

 ؛محیطیزیسترفتن منابع  از هدر جلوگیری

 (Fennell,2008و  P110) هاآناز  قلیلیتعداد  تنهانهافراد  بیشترسود  منظوربه طبیعیحفاظت از منابع  

 گردشگریعه بومعناصر ضروری برای توس (1-3) شکل

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 (3144، ب ،منبع: )درام مور

 

 پایدار: طبیعی گردشگری -7

 طوربه و گیردبرنمی در را گردشگریبوم واقعی معیارهای تمام اما دارد نزدیکی ارتباط گردشگریبوم با باوجوداینکه واژه این 

 اما باشد مناسب بازدیدکنندگان برای است ممکن دهد،می عبور بارانی جنگل االیب از را بازدیدکنندگان که کابین تله یک مثال

 گردشگریبوم اقدام را آن تواننمی کرده ایجاد زیستمحیط و بازدیدکنندگان بین مانعی و است شده مکانیزه آنجا کهازآنجایی

 از یکی تواندمی پایدار طبیعی ردشگریگ است، یافته تغییر بازدیدکنندگان افزایش درنتیجه که مناطقی. کرد توصیف

 را آن تواننمی را «اقامتی هایمکان» تربزرگ مکان در تربزرگ هایاستراحتگاه توسعه مثالعنوانبه. باشد مناسب هایفعالیت

 لحاظ به حدی تا تواندمی عامل این شود پاک آنجا بومی گیاهی پوشش اگر. گرفت نظر در اندک تأثیرگذاری با یا تأثیر کم

 مهم بسیار ولی است، ناچیز اگرچه گردشگری،بوم و پایدار طبیعی گردشگری بین مرز. باشد مهم حفاظتی و آموزشی و مادی

 که گرفت نظر در طراحی، را آن تواننمی ندهند پوشش را آن کامل طوربه یا نداشته را معیارها از یکی که هاییپروژه. باشدمی

 (.31-33 ص 3144 ب مور، درام) شود انجام درست بلندمدت در منطقه ساکنین گرفتن نظر در با و حفاظتی لحاظ به

 

 :کردستان استان حدود موقعیت -4 

 برنامه ریزی

 حفاظتمناطق  همکاری

 شده

 شده شد
 انجمن

 سرمایه گذاری تعلیم و تربیت بوم گردشگری

فعالیت های 

 پایدار
 توسعه پایدار

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

52 

 این. دارد قرار عراق کشور شرقی بخش مجاورت در و ایران غرب در کیلومترمربع 34301 معادل وسعتی با کردستان استان

 و غربی آذربایجان هایاستان به شمال از است گرفته قرار میانی زاگرس جبال سلسله پراکندة دشت و هادامنه در که استان

 شمالی عرض دقیقه 10 و درجه 11 تا دقیقه 88 و درجه 18 بین کردستان استان. است محدود عراق کشور به غرب از و زنجان

 اساس بر کردستان استان است گرفته قرار گرینویچ النهارنصف از شرقی طول دقیقه 31 و درجه 84 تا دقیقه 13 و درجه 85 و

 دهستان 48 و بخش 34 شهر، 31 شهرستان، 3 دارای کردستان استان ،3145 سال در کشوری تقسیمات آخرین و آمارگیری

 و است استان مرکز سنندج شهر. است سکنه از خالی آبادی 333 و سکنه دارای آبادی 3414 دارای همچنین و است

 .است دیواندره و کامیاران سنندج، سروآباد، مریوان، قروه، بیجار، بانه، ،سقز شامل آن هایشهرستان

 بر کردستان استان جمعیت است گرفته قرار تهران شهر از کیلومترمربع 533 فاصلة در کردستان استان مرکز سنندج شهر

 نفر 833،450 معادل تیجمعی با استان مرکز سنندج شهر که است بوده نفر 3،548،333 برابر 3148 سال برآورد اساس

 .است استان پرجمعیت شهر دومین آن از بعد سقز شهر و ترینپرجمعیت

 به اندیافته استقرار و شدهپراکنده آن نقاط اقصی در که عشایری و روستاها شهرها، مجموعه با کردستان استان حاضر حال در

 .است برخوردار توجهیقابل تفریحگاهی و ریستیتو پتانسیل از و شدهتبدیل کشور غرب توسعهدرحال نواحی از یکی

 موقعیت شهر سنندج (:3) نقشه

 
 سایت شهرداری سنندج مأخذ:

 روستایی: گردشگری سنندج و -3

 در دارد روستایی گردشگری توسعه برای خوبی بسیار موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی خاص شرایط دلیل سنندج به شهر

 هایسقف با و مالت بدون سنگ از شدهساخته روستاهای آفتاب به رو هایدامنه در شاهو هایکوه میان در غربی هایبخش

 قسمت در شودمی مشاهده...( و بیساران اورمان،) پلکانی حالت به برف سنگین هایبارش برای آورحیرت استحکام و چوبی

 از شدهساخته روستاهای دارد وجود پیرامون هایمحیط در بیشتر گل و خاک که دیواندره و بیجار و قروه هایدشت در و شرقی

 کنار در و هاکوه پای ها ودامنه در شودمی مشاهده شدید سرمای با مقابله برای ضعیف نور و کم بسیار منافذ با خشت و گل

 مشاهده...  و رفاهی وسایل زمین نظر از عالی گزینی مکان با هاچشمه کنار در و رودها حاشیه در متمرکز روستای هادره

 .شودمی

 رسیدن با آبان تا فرهنگی توت شروع با اردیبهشت از است انگیزشگفت بسیار کوهستانی مناطق در کشاورزی محصوالت تنوع

-دامداری-باغداری از است دیدنی بسیار روستائیان معیشت تنوع همچنین(. گردشگری کشاورزی) دارد ادامه... و گالبی و انار

 .شودمی مشاهده روستا بیشتر در... و چینی سبد-بافی گیوه-بافی گلیم– بافیقالی– ماهیگری-یورط نگهداری-زنبوداری
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 دیدنی بسیار کردستان روستاهای در زیستی ساده و معاشرت و آداب و هاسرگرمی. ذکر دراویش عرفان و موسیقی فولکلور،

 .دارد روستائیان لباس جنس و دوخت روی بر مشهودی کامالً تأثیر وهواییآب مختلف شرایط و اقلیم است

 و طبیعی اکثراً هاجاذبه این هستند گردشگری جاذبه دارای نحوه به روستا 14 تعداد کردستان استان روستای 3140 مجموع از

- معدنیآب جانوری و گیاهی هایگونه – هاکوه شامل که هستند طبیعی عمدتاً  ولی هستند فرهنگی و تاریخی هم مقداری

 .شودمی... و( دریاچه-رودچشمه) آبی هایجاذبه– ناسیشزمین

 

 کردستان: روستایی گردشگری نماد تخت اورامان -31

 معنی به هورامان کلمه آن اصل که رسدمی نظر به اما دارد وجود متعددی نظرات آن تسمیهوجه و اورامان کلمه مورد در

 به اندداشته مهارت خواندن آواز و موسیقی در که اورام هاگروه سانیانسا زمان در معتقدند دیگری عدة. باشد بلند و برافراشته

 (اورمان– ورامین– ارومیه) اندشده فرستاده ایران نقطة سه

 .است حقیقت این گویای هامقبره و هاآتشکده و گوناگون اسناد که است تاریخی ناحیه یک اورامان ناحیه درهرحال

 و بهمن 35) سال از نوبت دو در خاصی مراسم هرساله که کرد اشاره پیرشالیار زیارتگاه به انتومی اورامان عمده هایجاذبه از

 برگزار اندرفته پیرامون شهرهای به اورامان در که مهاجرین و روستا مردم عموم مشارکت با و صالبت و باشکوه( اردیبهشت 35

 .شودمی

 

 نظیر:بی گردشگری جاذبه با روستای تخت اورامان -33

 وهواآب خوش و بلند هایکوهستان میان محصور مریوان شهر جنوب کیلومتری 10 در تخت هورامان تاریخی و بزرگ روستای

 فرهنگی، خاص هایویژگی دارای و کهن روستایی قرارگرفته( رستم پیر و گردنه کوساالن و و شاهو تخت هایکوه سلسله)

 محققین اندگماشته همت خویش فرهنگ و سنت و دین حفظ به هاقرن طی که نوازمهمان و متدین مردمی و معماری و سنتی

 نسبت زاگرس هایکوهستان در آریایی قوم هایسکونتگاه اولین جزو و مسیح میالد از قبل هاقرن به را روستا این قدمت

 دیدنی و زیبا مناطق از یکی هورامان دیار کل در و تخت هورامان است نفر 1000 از بیش روستا کنونی جمعیت دهندمی

 و نمادهای پشتیبان حسنه سنت و آداب و دیرین فرهنگ حفظ خدادادی، و طبیعی مواهب کنار در که بوده کردستان استان

 مورد و دیدنی نقاط از یکی به را منطقه این( چین خشکه سنگی) سنتی معماری و دستی صنایع لباس، زبان، جمله فرهنگی

 .است نموده دیلتب و محققین گردشگران توجه
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 دره اورمان (:3) تصویر شماره

 اسالم از قبل هورامان دارد آن غنی و فرهنگ روستا این دیرین پیشینه از نشان دیار این دیرین و فرهنگ رسوموآداب و زبان

 .است بوده پرستی و یگانه زرتشت آئین تعلیم و مرکز داشته درخشانی پیشینه نیز

 :(کشاورزی گردشگری)Agrotourism آگروتوریسم -32

 است بوده مرسوم و معمول و محاوره مورد مختلف ملل میان در اجتماعی مقولة یک عنوانبه قدیم هازمان در گردشگری اگرچه

 سهم و شودمی مطرح ضروری و گریزناپذیر فعالیت یک عنوانبه و اقتصادی نگرش از عمدتاً ما عصر در که نمود اذعان باید اما

 ارتقاء در مهم محورهای از یکی عنوانبه گذارانسیاست و ریزان برنامه و گرددمی منظور آن برای ملی آمدهایدر در مهمی

 بخشیدن رونق به اخیر دهه چند در گردشگری مهم نقش که نمود کتمان نباید را نکته این البته نگرندمی بدان ملی درآمد

 .است شده نگرشی چنین باعث اقتصاد

 مذهبی، گردشگری توریسم، آدرکئولوژیکال زمین گردشگری، گردشگری کشاورزی، گردشگری،بوم چون هایواژه شدن مصطلح

 انداز،چشم گردشگری سیاسی، گردشگری تجاری، گردشگری ورزشی، گردشگری فرهنگی، گردشگری سالمت، گردشگری

 .گیرد انجام زمینه این در واندتمی که است هایفعالیت انجام افق حوزه گسترة از همه... و تعطیالت گردشگری

 در گردشگری اقتصادی رشد از مرتباً  خویش ساالنة متوالی هایگزارش در( W T T C) سفر و گردشگری جهانی شورای

 .است گیرترچشم دیگر هایقسمت سایر به نسبت گردشگریبوم بخش رشد دهدخبر می جهان کشورهای

 هایزمینه زمرة در مقوله دو این شده باعث کشاورزی هایفعالیت و محصوالت و ییروستا هایفعالیت با طبیعت تنگاتنگ رابطة

 .گیرند قرار گردشگریبوم هایفعالیت

 شدن فراهم سبب کردستان جغرافیایی محدوده در کامل فصل چهار وجود و مختلف هایدره با کوهستانی مناطق وجود

 و بکر هایزیبایی همه با کردستان است، شده روستایی گردشگری و یگردشگری کشاورز هایفعالیت برای مناسبی هایزمینه

 به آن هایزیبایی مختلف اشکال تمام و است مواجه زیرساختی پدیدة ضعف با. شودمی مشاهده آن طبیعت در که نوازیچشم

 با انگیزشگفت یروستاها هستند خام جاذبه پدیدة یک حد در همه اقامتی و ارتباطی مخصوصاً هازیرساخت نبود علت

 .هستند بسیار کردستان در... نوازی،مهمان اصیل، و رنگارنگ هایلباس و پویا فرهنگ زیبا، معماری و بافت متنوع، محصوالت

 ورود با رنگارنگ هایمیوه اردیبهشت 35 از که است کشور نظیرکم مناطق از استان رابطه این در کشاورزی گردشگری بحث در

 .شودمی شروع مریوان و کامیاران و سنندج شهرهای در کردستان پرآب هادامنه و هادره از فرنگیتوت محصول
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 اند از:گردشگری رادارند عبارتبوم ترین رودهای استان که قابلیت جذبمهم

 های کردستان:رودخانه -31

 های حوضه سیروان:رودخانه

گردالن ونگل چندین رودخانه دیگر تشکیل –ران و رزاب قطوند های مهم این حوزه را رودخانه قشالق، گاو رود، گاجریان

دهند ها تشکیل میکیلومترمربع است بخش غالب حوزه آبریز سیروان را کوهستان 3115دهند وسعت حوزه سیروان حدود می

کیلومتر  331رود های مختلف این رودخانه در بهار و حداقل آن در مرداد و شهریوراست این های ماهانه شاخهجریان حداکثر

کیلومتری  80قشالق از ارتفاعات پیرمحمد در  طول دارد دوشاخه اصلی سیروان گاو رود از ارتفاعات سنقر )کانی کبود( و

وخم ارتفاعات پرپیچ های بسیار تنگ وبعد از پیوستن شاخة مریوان با عبور از میان دره گیردجنوب غربی بیجار سرچشمه می

نهایتاً همراه با فرات و کارون اروندرود  و شودان عراق شده و بعد از عبور از سد بنام دیاله وارد دجله میشاهو وارد سد دربندیخ

 ریزد.فارس میبه خورهای خلیج را تشکیل داده و

 گردشگری:وضعیت سیروان از نظر بوم

سراسری پخش  3های شبکه رنامهب صورت فیلم مستند از شبکه محلی کردستان وبه« در مسیر سیروان»برنامة تحت عنوان 

 تبدیل شده بود. ترین برنامه مستندقدر جالب بود که به یکی از پربینندهشده است جذابیت این برنامه آن

های عمیق ها از درههای امرارمعاش و نحوة جابجایی آنشیوه ورسوم خاص وآداب بومیان حاشیه سیروان با فرهنگ و مردمان و

دیوارهای بسیار بلند  های وصخره ها وهمچنین پرتگاه و (کوچه عمودی)مرتفع شاهو در طول فصول سال  و دارهای شیببه قله

حیوانات توانمند برای عبور از مسیرهای تند  ها وها، نگهداری دامتنوع فعالیت آن ها همچنین باغات میوه وو نحوة گذر از آن

های بسیاری را در مسیر سیروان ایجاد کرده امورات زندگی جاذبه لی درمردمان مح خودکفایی بومیان و نحوة پوشش لباس و

 است.

های مهم سیروان است رودخانه قشالق از ارتفاعات شمالی شهرستان سنندج سرچشمه سرشاخه یکی از رودخانه قشالق:

 ها واضافه شدن شعبه قشالق و آباد، وزمان، باباریز،آباد، تازههای متعددی مانند صادقپس از عبور از آبادی گیرد ومی

 30پیوندد رود قشالق در حدود یابند در شمال بزالنه به گاورود میهای دیگری که از تجره و گرماش جریان میسرچشمه

در جهت شمال به جنوب غربی جریان دارد در طول این مسیر چندین شاخه فرعی مهم دیگر مانند چم  کیلومتر طول دارد و

قشالق شده و بعد از  دریاچه سد شوند رود قشالق واردگیرند به آن اضافه میکه از ناحیه شرقی سرچشمه میخرگه، چم قالدار 

 شودترتیب رودخانه سیروان تشکیل میاینبه بخش اورامان به رودخانه رزاب مریوان پیوسته و خروج همراه با گاورود در

گردشگری های بومهای مهم فعالیتکانون سنندج یکی از ه شهرعبور از حاشی گردشگری این رودخانه به دلیلازنظر بوم

 -شنا–های تفریحی است درزمینه ماهیگیری گذراندن فعالیت ورود فاضالب سنندج قابلیت قبل از شود البته تامحسوب می

 قشالق است شگری رودگرداز موارد استفاده بوم... و حاشیه رود همین رودخانه استفاده تفریحی در دریاچه سد رانی درقایق

خروج مقادیری  شدن به دریاچه سد گاوشان و پس از وارد های سنقر و کلیایی سرچشمه گرفته وکه از کوه رودخانه گاورود:

جنوب روستای بزالنه همراه  محلی در پیوستن به رودخانه قشالق در سوی کرمانشاه مابقی آن باطریق تونل انحرافی به آن از از

 .ریزدتشکیل و به خاک عراق می سیروان را ریوان رودهای مرودخانه

های منابع آبی کردستان باشد بعد از احداث سد بزرگ تواند یکی از قطبآینده می گردشگری درگاورود از نظر جاذبه بوم

دارانی مانند گاه جانها مکانی مناسب برای زیستجریان دائم رود برای ماهیگیری و به وجود آمدن نیزارها و برکه گاوشان

حاشیه رود  های باغداری درعلت جریان آرام رود فعالیت گرازها و سایر موجودات فراهم کرده است همچنین به–پرندگان 

 اندازهای زیبای را به وجود آورده است.یافته و مناظر و چشمتوسعه

 

 های گردشگری روستایی شهرستان سنندج( جاذبه3) جدول شماره
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 نام روستا
ه جمعیت ب

 نفر

فاصله تا 

مرکز 

 شهرستان

سطح 

عملکرد 

 جاذبه

 نوع توان جاذبه گردشگری

 ملی 5 35000 آبادحسن
-اولیه سنندج مرکز( آبادقلعه حسن) تاریخی

 پیاده روی-کوهنوردی

 ایمنطقه 10 3350 کرجو
متری سعد  3400 کوهنوردی به ارتفاعات مسیر

 چشم اندازهای طبیعی فرهنگ و-تاریخی-وسعدون

 ایمنطقه 35 3300 رهنو
-چشم انداز محیط طبیعی-تاریخی وفرهنگی-زیارتی

 محصوالت کشاورزی

 ایمنطقه 50 444 توریور
موقعیت خاص -بافت ومعماری-آداب ورسوم فرهنگ و

 چشم اندازهای زیبا کوهنوردی و روستا و

 ایمنطقه 55 444 شیان
-محصوالت متنوع باغی-بافت ومعماری-کوهنوردی

 سرچشمه آب زالل-نگ و فولکلورفره آداب و

 ایمنطقه 10 3445 هشمیز
چشم -پیاده روی-آداب ورسوم فرهنگ و -کوهنوردی

 طبیعی های بکر وانداز محیط

 ایمنطقه 30 3550 باباریز
-طبیعت زیبا-های معروفمیوه محصوالت متنوع و

 نهالستانهای زیبا

 ایمنطقه 35 5500 صلوات آباد
آب -محصوالت باغات انگور( اهیم)بابا سید ابر-زیارتی

 های آن برای فصل گرماهوا و اقلیم مناسب در دره و

 ملی 31 3500 سراب قامیش
دریاچه سد  تفریح کنار -قایقرانی-شنا-ماهیگیری

 فرهنگی تاریخی و-وحدت

 ایمنطقه 44 3334 سرهویه

–ورسوم و فرهنگ آداب-معماری روستا بافت و

 ازهای طبیعی بسیاراندچشم-متر 3450 کوهنوردی

 دیدنی

 ایمنطقه 11 3300 آویهنگ
-اندازطبیعیچشم–تاریخی –ورسوم آداب فرهنگ و

 های کوهستانباغات زیبا در دامنه

 ملی 40 3418 نگل
 3140 مسیرکوهنوردی به-زیارتی-قرآن تاریخی

 استراحتگاه و اقامتگاه مسافرین-متری کرة میانه

 

 :کردستان گردشگریبوم و گردشگری ابلیتق دارای آبی منابع مشخصات -34
 ایزمینه رودها و در چه کدام دارد؟ وضعیتی چه آبی گردشگریبوم درزمینه پرآب و دائم رودخانه چندین داشتن با کردستان

 است؟ چگونه هارودخانه این جغرافیایی موقعیت هستند اکوتوریست ها مناسب برای

 نظر در با و دارد وجود کردستان استان در که مرتفع نسبتاً هایکوهستان و بلندیوپستی و توپوگرافی وضعیت به توجه با

 هایریزش ویژهبه است متغیر مترمیلی 500 تا 400 بین که استان مختلف نواحی در بارندگی باالی متوسط میزان گرفتن

 است آب پر نسبتاً و دائمی رودخانه ینچند دارای منطقه که آمده وجود به شرایطی است برف صورتبه اغلب که زمستانه جوی

 استان این در هاآن فرعی آبریز هایحوزه و کرخه و سیروان کوچک، زاب اوزن،قزل رود،زرینه بزرگ رودخانه 5 هایسرشاخه
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 زمینه ،وخمپرپیچ بسترهای از هارودخانه این عبور. پوشاندمی را استان پهنه تمامی گانهپنج هایحوزه این کهنحویبه است

 دارد، شماریبی طرفداران جهان در امروز که« تندآبی» قایقرانی برای بانشاط و انگیزهیجان و تفریحی ورزش برای را مناسبی

 و گیاه آب، پیوند در مصفایی و بدیع اندازهای چشم مناظر ها،رودخانه مسیر در و کنار و گوشه در این بر عالوه کندمی فراهم

 ساکنین و مردم فراغت اوقات گذران برای مناسبی محل تعطیل روزهای و هفته پایان در که خوردمی شمچ به پرندگان انواع

 است منطقه

 

 کردستان ها درگردشگری آنوضعیت بوم ها گیاهان مراتع وجنگل -35

های متنوعی را مبوشناسی، ژئومرفولوژیکی و موقعیت ریاضی زیستاستان کردستان به لحاظ تنوع در شرایط اقلیمی، زمین

های گوناگونی با توجه به شرایط جغرافیایی در بوم های جانوری و گیاهی فراهم نموده است. اکوگیری انواع گروهجهت شکل

برداری باشند. هرچند تحوالت تکنولوژیکی و نوع و میزان بهرهنظیر مینظیر و کمگرفته که هرکدام در نوع خود بیاستان شکل

تنها از ریزی مناسب، نهتوان با مطالعه کافی و برنامهجاد تغییرات منفی فراوانی شده است اما همچنان میاز محیط سبب ای

 ها نیز امیدوار بود.های استان پشتیبانی کرده بلکه نسبت به توانمندسازی و ارتقاء آنبوم غنای فعلی اکو

ها ترین آنباشند که مهمی عوامل مختلفی تأثیرگذار میهای طبیعگیری و نظام یابی اکوسیستمدر استان کردستان در شکل

و(  پوشش گیاهی( د( منابع اراضی و خاکشناسی هـ  شناسیالف( ارتفاع از سطح دریا ب( شیب زمین ج( زمین اند از:عبارت

 وحش جانوری. ز( حیات وهواآب

 

 گردشگریبوم برای مناسب هایتوان و کردستان وهوایآب -36

 تأکید گردشگری آلایده هایمکان شناخت منظوربه وهواآب وتحلیلتجزیه ضرورت بر گردشگری جغرافیایی علم در امروزه

 مانند وهواییآب عناصر از هریک دارد وهواییآب شرایط با مستقیمی رابطة انسانی هایفعالیت از بسیاری زیرا شود،می زیادی

 .باشند داشته مؤثری اثرات گردشگری صنعت بر توانندمی و مه باد، آفتابی، روزهای تعداد بارش و رطوبت دما،

 باشد، انسان مکان و مسیر انتخاب در منفی و بازدارنده عامل یک برعکس یا و کنندهتسهیل عامل یک عنوانبه تواندمی اقلیم

 استقرار به تمایل بیشتر دهندمی هارائ اقلیمی لحاظ به را بقا امکانات و آسایش درجه بیشترین که فضاهایی به عموماً هاانسان

 .دارند

 انواع تمامی گفت توانمی تقریباً شودمی تلقی گردشگری هایمکان گیریشکل راستای در مهم معیار یک اقلیم ترتیب بدین

بر  اقلیم طبیعی منابع میان از. گیرندمی بهره درجاتی به...( و شناسیآب و ژئولوژی هوا، اقلیم،) طبیعی منابع از گردشگری

 گردشگران برای مناسبی اقلیمی شرایط زمستان و تابستان فصل در و است مشخص کامالً فصل چهار دارای کردستان استان

 نقاط در زیادی دمایی هایتفاوت کردستان استان جغرافیایی منطقه در است کمتر دهندمی اقلیمی عناصر به خاصی اهمیت که

 محصور سرسبز هایدره است شده سبب را توجهیقابل دمایی اختالفات منطقه بودن نیکوهستا شودمی مشاهده هم به نزدیک

 نواحی از بسیاری در دلپذیری بسیار هاینسیم و شده خاص هایاقلیم میکرو ایجاد سبب ارتفاعات میان در هادشت بودن

 گردشگری ای کنند استفاده هاآن زا دائم صورتبه ایمنطقه حتی و محلی صورتبه گردشگران که است شده سبب کردستان

 .است اساسی شرطپیش یک گردشگری برای اقلیم درواقع و شوندمی تلقی مکمل یا و بنیانی منبع یک مثابهبه
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 سازمان هواشناسی استان کردستان مأخذ:

 

 شهر سنندج: هایمیزان و درصد بارش فصول مختلف ایستگاه

 

 هایستگا بهار تابستان پاییز زمستان

 درصد

میزان بارش 

 درصد متر()میلی

میزان بارش 

 درصد متر()میلی

میزان بارش 

 درصد متر()میلی

میزان بارش 

  متر()میلی

 سنندج 35/38 13/31 13/3 53/0 14/381 13/34 48/318 84/81

 سازمان هواشناسی استان کردستان مأخذ: 

 

 شاخص و مشاهده هایدوره در منتخب هایایستگاه ساالنه دمای میانگین 

میانگین دمای ساالنه دوره 

 C)ْ   (شاخص

 ( های ساالنه دوره مشاهدهمیانگین

 ْ(C 
 ایستگاه ارتفاع )متر(

 سنندج 3171 3/31 3/31

 سازمان هواشناسی استان کردستان مأخذ: 

 

 

 مشاهده دوره در موردنظر هایایستگاه ساالنه حرارتی عوامل 

 شاخص

(A) 

 متوسط

(T min) 

 مطلق

(T min) 

 متوسط

(T max) 

 مطلق

(T max) 

 ارتفاع

 )متر(

 ایستگاه

 سنندج 3171 44 23 - 13 2/5 8/35

 سازمان هواشناسی استان کردستان مأخذ: 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

59 

 آزمون فرضیات: -37

 هایزمینه در گردشگریبوم جذب برای مناسب هایپتانسیل و هاتوانمندی علیرغم کردستان: اول فرضیه آزمون -3

 پوشش و هاجنگل وحش،حیات خاص، فرهنگ و ورسومآداب گردشگری زمین گردشگری، گردشگری کشاورزی، ی،روستاگرد

 و مناسب هایاقلیم میکرو و اقلیمی آسایش و اقلیم زمینه در همچنین و هادره و غارها و کارستی اشکال و هاناهمواری گیاهی،

 از یکی به نتوانسته هنوز زیر دالیل به و استروتوریسم ورزشی گردشگریبوم هایزمینه و مناسب طبیعی اندازهای چشم

 .شود مبدل گردشگریبوم زمینه در فعال هایقطب

 توریست جذب باالی قابلیت دارای گردشگری جاذبه وجود به توجه با کردستان استان: دوم فرضیه آزمون -3

 رونق جهت مناسبی بسیار بستر توانندمی اصولی ریزیبرنامه و شناسایی صورت در که است استان سطح به گردیطبیعت

 وهوایآب و متعدد هایدریاچه و هارودخانه ها،قله ها،کوه مثل طبیعی جاذبه دارای استان این نماید ایجاد را توریست صنعت

 بافت و فردمنحصربه معماری با مختلف روستاهای مثل متنوع بسیار تاریخی و انسانی هایجاذبه دارای همچنین است متنوع

 .است پلکانی

 

 :هاپیشنهاد -38

گردان و دوستداران طبیعت با استفاده از های منطقه برای طبیعتتبلیغات صحیح و واقعی برای معرفی و شناخت جاذبه

 های دانشگاهی مرتبط با صنعت گردشگری.ها و ایجاد رشتهها و همایشو برگزاری نشست ابزارهایی چون فیلم، عکس

و  محیطیزیست - یعیطب یاز فضا یگردشگر هایاستفادهامکان ها به صورتی که های دسترسی به جاذبهن راهمشخص کرد

 (ی)گردشگری محور .محوری طوربه یفرهنگ یخیتار

 باید، پوستر، بروشور اینترنتو مطبوعات،  صداوسیما مانندمؤثر - تبلیغاتی هایشیوهاز  دیبا غاتیو تبل هاجاذبه یمعرف یبرا

 نیهمچن گیرد قرارتوجهمورد  باید که است هایشیوهاز  هاجاذبهبه  دسترسی هایراهو اصالح  سازیآمادهشود.  گیریبهره

 هاریزیبرنامهمنطقه در  اینبرجسته  هایبرتریاز  یکی عنوانبه طبیعی هایجاذبهبخصوص  هاجاذبه رویبر  گذاریسرمایه

 لحاظ شود.

 منطقه. حفاظتی هایفعالیتدر  هاآن مشارکتو  زیستمحیططرفدار  مردمی هایتشکل ایجاد برای الزم شرایطفراهم ساختن 

در  زیستمحیطو  یفرهنگ راثیمتمرکز متشکل از دو سازمان م یتیریکه مد شودمی شنهادیپ آمدهدستبه جیبا توجه به نتا

 نیگردشگری در اتوسعه بوم انیخود در جر گاهیو جامرتبط با سازمان  شدهحفاظتگردشگری در منطقه توسعه بوم یراستا

 توسعه منطقه استفاده شود. یصنعت برا نیا ازکنند که سود حاصله  فایرا ا درخور یمنطقه نقش

 فردمنحصربهبکر و  شدهحفاظتمادر و داشتن مناطق  صنایعدر استان و عدم وجود  صنعتی بنیهبا توجه به ضعف  درنهایت 

 برای هابررسی آخرینبر اساس  زیرا ؛در استان است بیکاری مشکالتحل  شیوه مؤثرترینو  ترینارزانی گردشگرتوسعه بوم

شغل  5/3 یدر گردشگر میو هر شغل مستق شوندمیگمارده  کاربه  محلی و بومینفر از مردم  1 ینفر گردشگر خارج یک

 کرد.خواهد  ایجاد غیرمستقیم

 

 گیری:نتیجه -33

 گردشگریبوم و است مطرح خارجی ارز تولید و اشتغال ایجاد نظر از جهان برتر صنعت سه از یکی عنوانبه گردشگری صنعت 

 به چیز هر از قبل کشور در گردشگریبوم صنعت توسعه .است برخوردار رشد میزان باالترین از گردشگری انواع بین در

 به عمومی آموزش و طبیعت از پایدار برداریبهره ورمنظبه محیطیزیست مالحظات رعایت. دارد نیاز فرهنگی بسترسازی

 از یکی طبیعت به رسیدن آسیب احتمال گردی،طبیعت توسعه خصوص در. است ضروری بسیار امر این برای گردشگران

 با توان-می طبیعی جاذبه دارای مناطق به بازدیدکنندگان ورود تخریبی آثار کاهش و جلوگیری برای. است بزرگ مشکالت

 ورود مجوز دریافت همچنین و( ماه هفته، روز،) زمانی مقطع هر در بازدیدکنندگان تعداد در محدودیت ایجاد جهت ریزیامهبرن
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 ساختن قادر توانمی را گردشگریبوم اساسی اهداف بنابراین کرد؛ استفاده ویژه اهمیت با مناطق بازدید برای ورودی پرداخت و

 مشاهده: از اعم محیطیزیست -طبیعی هایجاذبه مشاهده و زیستمحیط به احترام عت،طبی از آموزش بردن،- لذت به مردم

 هایفرصت توسعه به کمک و مناطق این کل از حفاظت شرطبه فرهنگی و تاریخی بومی، ورسومآداب با آشنا وحش،حیات

 به امر این تحقق در تواندمی« رکزمتم» جایبه« گسترده» گردشگری-روگسترش این از. کرد معرفی محلی جوامع در اقتصادی

 منابع به توجه و محلی مردم نیازهای به توجه زیست،محیط حفظ گردشگری نوع این در زیرا نماید، کمک منطقه محلی جوامع

 شدهحفاظت منطقه در پایدار توسعه برای درنهایت و گیردمی قرار ریزیبرنامه و توسعه هایفعالیت رأس در فرهنگی و طبیعی

 هایقابلیت و هاتوان زمینه در سنجیامکان و بررسی به نیاز گردشگری زمینه در گذاریسرمایه و ریزی-برنامه. بود خواهد ؤثرم

 در و بسیاری تهدیدهای و ضعف نقاط با ما درواقع منطقه در گردشگریبوم توسعه با رابطه دارد. در منطقه هر در گردشگری

 نقاط از مراقبت و داشتننگه بر عالوه صحیح ریزیبرنامه یک با بنابراین هستیم؛ روبرو یادیز هایفرصت و قوت نقاط با مقابل

 و تهدیدات کاهش با گردشگریبوم توسعه جهت مناسب راهبردهای با بتوان هافرصت از موقعبه استفاده با همچنین و قوت

 که است این دهندهنشان منطقه در گردشگریومب توسعه وضعیت درواقع. یافت دست شدهحفاظت منطقه در هاضعف جبران

 از بیش بتوان که است هشداری این و است نقاط سایر از بیش تهدیدکننده نقاط منطقه این در زیرا کرد؛ عمل احتیاط با باید

 .کرد توجه منطقه این به بیش

 منابع و مآخذ:

 .اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد ن:تهرا .جهانگردی مبانی و اصول(. 3141) زهره. دهشتی، مهدی، الوانی

 سمت.  :. چاپ اول. تهرانگردشگری )ماهیت و مفاهیم((. 3145) .محمد، پاپلی یزدی محمدحسین. سقایی

 نامهپایان «.گردشگری توسعه و هاطرح محیطیزیست پیامدهای ارزیابی راهنمای تدوین و مطالعه» (.3141) رضا. شاکری
 تهران. دانشگاه مخدوم. مجید دکتر راهنما استاد .ارشد کارشناسی

 هایپژوهش مجله «.روستایی نواحی ریزیبرنامه در توریسم تأثیرات بررسی»(. 3144) همکاران. و شریف محمد شهیدی،
 .تهران .14 شماره یکم. و چهل سال انسانی. جغرافیایی

 «.(مشهد شهرستان در طرقبه بخش موردمطالعه) محیطیتزیس منابع بر گردشگران حضور اثرات»(. 3143) کتایون. علیزاده

 تهران .88 شماره پنجم. و سی دوره .جغرافیایی هایپژوهش مجله

 .51 هادهیاری و ها-تهران: شهرداری .روستایی گردشگری پایدار توسعه ریزیبرنامه اصول(. 3141) زاهد. قادری،

 علمی فصلنامه «.گردشگری صنعت اسکان بخش برای یار یمتصم سیستم طراحی»(. 3144) همکاران. و مهدی کاظمی.
 تهران نهم. شماره .جهانگردی مطالعات

 مطالعات فصلنامه «.یزد شهرستان در داخلی گردشگری وضعیت بررسی» .(3141) محمود. بنی، نادری الدین.نظام ملکیان
 .تهران .8 شماره .جهانگردی
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