
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  kbsd17-01170042 شماره مقاله:

 

 (۹۹۱۱اسفندماه  ۹۱-۰۲) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهگیلویه و بویراحمد 

67 
 

ی بررسی گردشگری روستایی با تاکید بر روستاهای هدف گردشگری مورد پژوه

 روستای دیل شهرستان گچساران

 ۳، اسکندر محمدی دوست۲حمیده زعیمی، ۱سلیمان محمدی دوست

دانشگاه شهید بهشتی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری،. دانشجوی ۱  

 دانشگاه آزاد یاسوج . کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری،۲

 دانشگاه یاسوج . کارشناس ارشد زیست شناسی،۳

soleimanmohamadi@yahoo.com  

 چکیده
های گردشگری به خود اختصاص داده است.  ناچیزی در میان فعالیتگردشگری روستایی و کشاورزی در ایران درصد بسیار کم و 

کنند. با توجه  هستند و عمالً درآمدی برای آنان ایجاد نمیروستائیان های  عمدتاً از دوستان و آشنایان خانوادهاز روستاها بازدیدکنندگان 
های  مناطق کشاورزی و روستایی ایران برای فعالیتروستاهای انگشت شماری نظیر ماسوله، ابیانه و کندوان  ، بجزبه وضع موجود

ها و سایر امكانات زیرساختی در این  های دسترسی مناسب، اقامتگاه اند و کمترین امكانات از جمله راه گردشگری سازماندهی نشده
تجاری  اقتصاد اصلی رکانا از یكی به شدن تبدیل حال در گردشگری، اقتصاد و این در حالی است که گردشگری  مناطق وجود ندارد. 

گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می  جهان است، افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت
مناسب و از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی،  کنند. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی

 اقتصاد به بخشی تنوع و ملی توسعه نتیجه در و مناطق این توسعه در مؤثری نقش و محدودیتهای گردشگری روستایی شناسایی مزیتها

یكی از استان های مستعد در زمینه ی گردشگری روستایی و اکوتوریستی استان چهارفصل کهگیلویه و .  باشد داشته برعهده ملی
شهرستان گچساران است که با وجود جاذبه های متعدد گردشگری تفریحی از قبیل سدکوثر، آرامگاه بی بی بویراحمد و به ویژه 

حكیمه)س( خواهر امام رضا)ع(، موقعیت ارتباطی مناسب، طبیعت بكر و دست نخورده، پل تاریخی خیرآباد و ... دارای چهار روستای 
روستای دیل می باشد که ما در اینجا سعی کرده ایم تا از طریق مشاهدات نمونه و هدف گردشگری قالت گناوه، مارین، سربیشه و 

میدانی، پرسشنامه و مصاحبه با ساکنین، رجوع به اسناد و مدارک موجود و نهایتا از طریق تكنیک تحلیلی سوات مهم ترین پتانسیل ها و 
وان راهكارهای اجرایی موثر در جهت شناخت بهتر و موانع گردشگری در روستای هدف گردشگری دیل را بشناسیم و بتوانیم در حد ت

 .استفاده ی حداکثری از این فرصت بالقوه را ارائه نمائیم

 مقدمه
درآمد ناشی از خدمات جهانگردی که معمواًل صادرات نامرئی گفته می شده قلم درشتی را در بسیاری از کشورها در حساب 

ل از خدمات گردشگری نهایتاً در اقتصاد محلی ترزیق و منجر به یک دور تراز پرداختهای آنها تشكیل می دهد. درآمد حاص

تسلسل در آمد و اشتغال در جامعه خود و در نهایت موجب رونق اقتصادی منطقه می گردد. همانگونه که کینز معتقد بود 

لی محرکی برای اشتغال عامل اصل اشتغال و درآمد درجامعه مخارج کل است درنتیجه ترزیق مخارج خارجیان در اقتصاد مح

رو در های اصلی اقتصادی پیشگردشگری یكی از فعالیت .( ۲2: ۱۳31)کازرونی، علیرضا،  ی و باال بردن سطح رفاه می باشدزای

اند که این خود باعث ایجاد درآمدی میلیون گردشگر در جهان جابجا شده 808حدود  ۲001جهان است . طبق آمار در سال 

تعداد این گردشگران در سرتاسر جهان به حدود  ۲0۲0دهد که تا سال میلیارد دالر بوده است. روندها نشان می ۲8۲بالغ بر 

باشد بخصوص اینكه بینی، گردشگری در تمام مناطق دنیا در حال رشد میبر اساس این پیش میلیارد نفر خواهند رسید. 1/۱

. اروپا، آمریكای شمالی، امریكای جنوبی، آسیای شرقی و اقیانوسیه های در حال توسعه بیشتر خواهد بوداین رشد در کشور

-از گردشگران را خواهند داشت، بنابراین آنها تسلط خود را بر حجم گردشگران حفظ خواهند کرد. گردشگران بین %80حدود 
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ران ورودی به آسیای درآمد در سال در طی این دوره برسد و گردشگ %1/1المللی ورودی به آفریقا باید به رشدی حدود 

 رشد خواهند کرد. %2جنوبی نیز بیشتر از 

 3/32باشد که طبق تخمین سازمان جهانی جهانگردی حدود گردشگری یكی از منابع اصلی اشتغال در سراسر دنیا نیز می

یز به آنها اضافه میلیون شغل در دنیا در این صنعت به صورت مستقیم اشتغال دارند. و چنانچه مشاغل غیر مستقیم اقتصادی ن

المللی از کل مشاغل دنیا( خواهد رسید. توزیع سفر و گردشگری در تجارت بین %3/8میلیون ) ۲۳2گردد این مقدار به حدود 

. ( UNWTO,2007:19رسد)از کل صادرات جهان می %۱۲نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که میزان آن به حدود 

صنعت سفید( نام نهاد، زیرا بر خالف اغلب صنایع تولیدی بدون آلوده سازی محیط زیست امروزه گردشگری را می توان ) 

انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. گردشگری روستایی با 

د و جزئی از صنعت عظیم توریسم به حساب برنامه ریزی صحیح، چشم انداز مطمئن یک توسعه درون زا را به تصویر می کش

می آید که می تواند نقش عمده ای را در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصتهای 

شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا نماید. گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغالزایی و ایجاد 

اقتصادی جوامع روستایی باشد و در بسیاری از کشورها با  -د است و می تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعیدرآم

سیاستهای کشاورزی در ارتباط است.با توجه به سابقه و روند توسعه گردشگری روستایی در ایران می توان اظهار داشت که 

انی نداشته و حتی در مقایسه با سایر انواع گردشگری در کشور در این نوع گردشگری هنوز در آغاز راه است و توسعه چند

 مراحل ابتدایی و اکتشاف قرار دارد.

 تعاریف گردشگری روستایی

از آنجایی که گردشگری روستایی می تواند به مثابه فعالیت فراگیری جهانی، و به عنوان تأکید بر توسعه سیاستهای منطقه ای 

-Dann,199عام و حاصل از اجماع حوزه اندیشیدگی از گردشگری روستایی وجود ندارد. )و محلی شناخته شود، تعریفی 

oppermann,1996:86.) ( کنفرانس جهانی گردشگری روستاییRural  Tourism  Conerance,2006 گردشگری  ،)

داند که امكان بهره  روستایی را شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می

مندی از منابع طبیعی و جاذبه های طبیعت را، همراه با شرکت در زندگی روستایی )کار درمزرعه و کشاورزی( فراهم می آورد. 

عالوه براین باید پذیرفت که ویژگیهای متمایزی مانند فعالیتها و موقعیت روستایی، گردشگری روستایی را از دیگر اشكال 

کند. در عین حالی که تعریف و شاخصه های فراگیری که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد  گردشگری جدا می

(Sharply,Richard,1977,10). ( چنانچه لینLane,1994 ،گردشگریی که مكان آن در حومه شهر باشد را نیز )

ز زندگی کسالت بار شهری ( گردشگری روستایی را رهایی اDunnett,2004گردشگری روستایی می داند. آنتونی دونت )

برای بهره گیری از مواهب طبیعی و برخورداری از جاذبه های طبیعی )جنگلها، مراتع، رودخانه ها( میداند که در محیط 

 روستایی با ارائه تسهیالت رفاهی )خوراک، اقامتگاه و فعالیتهای تفریحی/ورزشی( همراه می شود.

وستایی می توان به اکوگردشگری، گردشگری فرهنگی، گردشگری دهكده، گردشگری از انواع گردشگری در نواحی ر           

(. فعالیتهای تفریحی گردشگری روستایی 15-2۲:۱۳82کشاورزی، گردشگری در مزرعه و ... اشاره کرد )محمود نژاد و دیگران، 

یابی صنایع دستی روستایی، شامل کمپ روستایی، اقامت در منازل روستایی، گشت و گذار در مناطق حیات وحش، بازار

 یقیسوم یاهجشنواره های فرهنگی، ورزشهای ماجراجویی، بازدید اماکن تاریخی و باستانی نزدیک مناطق روستایی، جشنواره

صنعت گردشگری  . (Holland etal,2007:7) دوشیم ییاتسور یحاون هب فوطعم یحیرفت تیلاعف هنوگره و یلحم زاوآ و

روستایی را شامل گستره فراگیری از فعالیتها، خدمات و تسهیالت، می دانند که به وسیله روستاییان برای تفریح، استراحت، 

جذب و نگهداشت گردشگران در نواحی روستایی صورت می گیرد و می تواند گردشگری کشارزی، گردشگری مزرعه، 

ری سبز، گردشگری جنگل و اکوگردشگری را نیز دربر داشته باشد )محمودی گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی، گردشگ
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(. بنابراین گردشگری روستایی نیز از زمینه های و شاخه های بسیار پویای گردشگری است که می 15:۱۳82نژاد و دیگران، 

نهایت توسعه روستایی را تسریع تواند به عنوان یكی از راهكارهای  تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستایی مطرح گرددو در 

 بخشد.

 (SWOTروش تحلیلی سوات)
سوات از جمله پرکاربرد ترین تكنیكها برای ایجاد نظم و مناسبات ویژه بین مسائل و تعیین مناسبترین راهبردها بررای 

ه تصمیم گیریهای شرکت مداخله و هدایت محیط است و نخستین بار از این تكنیک در عرصه مدیریت صنعتی استفاده شده ک

با این تكنیک از جمله مصادیق بارز آن است. ایرن تكنیرک بعردها در برنامره ریرزی منطقره ای و  ۱530فولكس در اولین دهه 

سپس برنامه ریزی شهری و طراحی شهری به کار رفته و قابلیت باالیی را در انتخاب استراتژیک و سودمند برر اسراس تحلیرل 

باید توجه داشت که این تكنیرک مبتنری برر یكسرری پریش  درونی و بیرونی از خود نشان داده است.  امكانات و محدودیتهای

است از جمله؛ انتخاب بر اساس رویكرد عقالنی، اصل سودمندی، قائل شدن محیط رقابتی و یرک  (Presupposition)فرضها 

ست و برای توسعه خرود عرالوه برر رقابرت برا همتایران نظم درونی برای هر پدیده که با نظام و محیط پیرامونی خود در تقابل ا

درونی از فرصتهای محیط بیرونی هم استفاده می کند. در بررسی عوامل موثر بر هر پدیده می توان به دو مولفه عنایت داشرت 

شناسرایی  یكی تاثیر مستقیم شرایط درونی خود و دیگری تاثیر غیر مستقیم شرایط و محیط بیرونی. تحلیل شرایط درونی بره

نقاط ضعف و قوت پدیده در ارتباط با وضعیت و ماهیت خود پدیده می انجامد و تحلیل شرایط بیرونی یا محیطی به شناسرایی 

فرصتها و تهدیدهایی می انجامد که معموالً خارج از کنترل مدیریت پدیده اسرت و سررانجام ایرن دو  تحلیرل در کنرار هرم برا 

 که سودمندترین انتخابها را از آن بدست می آورند. ماتریس تحلیلی سوات می انجامد 

 

 

 

 

 

  

 ماتريس سوات

(Swot Matrix) 

 

 

 

منابع، قابلیتها و امكاناتی است که می توانند به عنوان یک اساس برای توسعه و یک برتری رقرابتی : (Strength)نقاط قوت 

 به شمار آیند.

یک نقطه ضعف می تواند با فقدان نقاط قوت تعریف شود یا در بعضی موارد جلروه دیگرری از : (Weaknesses)نقاط ضعف 

 نقاط قوت باشد و دست آخر اینكه می تواند ماهیت مستقلی داشته باشد. 

تجزیه و تحلیل محیط بیرونی می تواند پاره ای از قابلیتهای بیرونی و مزایایی که محریط مری : (Opportunities)فرصتها 

 ند برای پیشرفت سیستم فراهم کند، را نمایان ساخته و آنها را فرصت به حساب آورد. توا

(Swot Analysis 
Framework) 

Internal Analysis 

 

(Weaknesses)

 

(Strengths)

External Analysis 

 

(Threats)
 

(Opportunities)
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چالش ها، روندهای نامطلوب و شرایط خارجی که تاثیر نامطلوبی بر سیستم می گذارد را تحت عنوان  :(Threats)تهدیدها 

 تهدیدها دسته بندی می کنند. 

 

 

 

 مطالعه مورد روستای معرفی

روستاهای کشور ما ایران، بصورت عام و استان کهگیلویه و بویراحمدبطور خاص به علت برخورداری از  ارزش های تاریخی و 

از روستای دیل توانهای مطلوب طبیعی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح ملی دارای ارزشهای منحصر به فردی هستند. 

 820در دره خاوری کوه دیل در ارتفاع حدود  ان بویراحمد گرمسیریتوابع بخش مرکزی شهرستان گچساران و مرکز دهست

-کیلومتری یاسوج قرار دارد و از طریق شهرهای دهدشت ۱82کیلومتری شمال غربی دوگنبدان و  ۲1در متری از سطح دریا 

 ت. این روستاو دارای آب و هوای گرم و نیمه خشک کوهستانی اس چرام و گچساران با جاده آسفالت قابل دسترسی بوده

همجوار روستای آرو ، مارین و آبریگون است که از جنوب به کوه کاردی و از شمال شرقی به کوه دلی گنج محدود می شود. 

حوالی روستای دیل چند کوه به نامهای کوه دیل، توه کارد، کوه خاتون ، کوه قلعه گلی، کوه عالیشاهی و نیاس می باشد که در 

یل از همه معروف تر است. پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی اغلب شامل درختان بلوط ، بن ، بین این کوهها ، کوه د

کلخنگ ، بادام و  انجیر وحشی می شود. باغهای انگور و انجیر دیمی در کوه دیل فراوانتر از سایر گونه های درختی است. 

هم درختان سردسیری و هم درختان گرمسیری  متر است و وضعیت طبیعی این کوه به نحوی است که ۲08۳ارتفاع کوه دیل 

 در آن دیده می شود و به همین ترتیب جانوران و گیاهان و درختان جنگلی آن هم گرمسیری و هم سردسیری است. 

در دامنه این کوه و حتی کمی باالتر از دامنه پوشیده از انبوهی از باغات میوه است که سرتاسر کوه دیل را پوشانده است و 

ناطق تفرجگاهی اهالی روستا در فصل تابستان است. رودخانه ایری کره از مرارین سرچشرمه مری گیررد و منشرأ کشرت جزء م

وکشاورزی در دیل و نواحی اطراف آن است از دیگر ویژگیهای طبیعی این روستا است. به خاطر وجود این رودخانه کشت انواع 

عمده دیل را فرا گرفته اند.  مطابق با داده های هواشناسی ایستگاه  محصوالت باغی در منطقه رواج داشته و باغات میوه قسمت

میلیمتر است. در  ۱۲0درجه سانتیگراد و میزان بارندگی  ۲۳سینوپتیک دو گنبدان متوسط درجه حرارت منطقه مورد مطالعه 

در مرحله اول غربری و درصد و جهت باد غالب  20طرح جامع ناحیه گچساران رطوبت نسبی متوسط در محدوده روستای دیل 

در مرحله دوم جنوب شرقی ذکر شده است. اقلیم حاکم بر منطقه نیز همانگونره کره گفتره شرد نیمره خشرک اسرت بنرابراین 

عالوه برر پوشرش مرتعری، گونره  زمستان خنک و تابستان گرم و خشک از ویژگیهای بارز محیطی روستای دیل تلقی می شود.

 پوشرررررررش جنگلررررررری منطقررررررره را تشررررررركیل  هرررررررای درختررررررری و جنگلررررررری ارتفاعرررررررات نیرررررررز

می دهند . گونه های مهم جنگلی در روستای دیل عبارتند از : بلوط ، بادام تلخ ، بنه ، کلخنگ و انجیرکروهی. مراترع روسرتای 

دیل در فصل زمستان جمعی از عشایر را که جهت چرای دامهای خود به این منطقه کوچ می نمایند جذب می کند به عبرارتی 

 ل یررررررررک منطقرررررررره قشررررررررالقی برررررررررای کرررررررروچ عشررررررررایر محسرررررررروب روسررررررررتای دیرررررررر

 می شود. 

نفر بوده که این تعداد جمعیت در  ۲۲05جمعیت این روستا برابر  ۱۳5۱طبق آمار خانه بهداشت روستای دیل ، در سال 

ز سه طایفه توزیع شده اند. روستای دیل از ابتدای تشكیل خود و از لحاظ بافت اجتماعی ا  ۱/2خانوار و بعد خانوار 12۲قالب 

بزرگ به نام جاللی ، محمد باقری و طایفه مشایخ تشكیل شده و مردم دیل در حال حاضر به یكی از این سه طایفه وابستگی 

دارند . این طوایف تقریباً در کنار یكدیگر در دهكده های کوچكتری که مجموعاً دیل را تشكیل می دهند ساکن گشته اند و 
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وایف شده رخ نداده است. به عبارتی بافت اجتماعی روستا دارای تجانس و هماهنگی کامل درگیری که باعث دشمنی این ط

 است و از این نظر جدایی گزینی خاصی به چشم نمی خورد . 

آثار تاریخی موجود در روستا نشانه ای از قدمت و تاریخ این روستاست . دژ باستانی متعلق بره دوره ساسرانی )معرروف بره 

گنبدان گبر )چهارطاقی( ، درچرزو ، تنگ آسیاب ، قلعه برج و... از پیشینه تاریخی روستای دیل حكایت دارد  قلعه شاه بهمن( ،

بجای مانده است. هر چند این بنا در داخرل  شاه بهمنسه دیواره قطور متشكل از ترکیب سنگ ، مالت ، گچ و آهک در قلعه . 

تاریخی روستای دیل است که به ثبت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی  بافت روستا قرار نگرفته اما به عنوان مهمترین اثر

وگردشگری رسیده است. در داخل محدوده روستای دیل دو بنا که از نظرر کیفیرت مصرالح در طبقره بنردی بناهرای برا ارزش 

مترمربرع  ۱۳8به مساحت  تاریخی قرار می گیرند وجود دارد، یكی در محله ده برج در شمال شرق روستا با کاربری مسكونی و

محدوده های اطراف دو ابنیه مذکور و همچنین آثار به جرای مترمربع.  ۱۲3و دیگری تكیه مذهبی واقع در ده تكیه با مساحت 

مانده از هسته اولیه روستا در محله ده بزرگ که در حال حاضر به شكل مخروبه به چشرم مری خرورد را مری تروان بره عنروان 

صرحبت مری کننرد، مسرلمان و « دیلی»روستا در نظر گرفت. مردم روستا به زبان لری و یا لهجه محلی  محدوده بافت تاریخی

پیرو مذهب شیعه جعفری هستند . روستای دیل دارای هفت محله به نام های میانكوه ، رادک ، اسالم آباد ، ده بزرگ ، تكیره ، 

تقریبا از یک بافت پیروی می کنند. البتره بره شركل طبیعری  ده برج ، ده بی بی کریمه است. محالت هفتگانه ی روستای دیل

تفاوت هایی بین سیما و منظر بافت های سنتی و بافت های جدید ناشی از نقشه، فرم، معابر، نوع مصالح و ... دیرده مری شرود. 

چشم نوازی را به بافت تقریبا در تمامی محیط روستا نوعی همزیستی و سازگاری بین خانه ها و باغات ایجاد شده که منظره ی 

روستا هدیه می کند. گذر جوی ها و جداول آبیاری مزارع و باغات در کنار معابر اصلی و فرعی از دیگر مشخصه هرای روسرتای 

دیل می باشد. به طور کلی در کنار معماری سنتی و قدیمی روستا که از مصالح بومی استفاده شده و همینظور جانمایی  باغات 

متاثر از شرایط اقلیمی و معماری سنتی ایرانی، سیما و منظر این روستا یكی از مهم ترین جاذبه های اکوتوریستی در کنار آنها 

 روستا می باشد.  

 بررسی ظرفیتها ومحدودیت های گردش پذیری روستا 
شرده کره ایرن در طرح های باالدست، برای روستای دیل نقش روستای هدف گردشگری در نظر گرفته نشده بود اما ذکرر 

روستا به دلیل موقعیتی که دارد می تواند به عنوان یک روستای پشتیبان گردشگری به خوبی ایفای نقش کند.روستای مرارین 

در یک کیلومتری روستای دیل در طرح جامع گردشگری استان به عنوان روستای هدف گردشگری انتخراب شرده اسرت ایرن 

ا از روستای دیل می باشد. پس در گام اول روستای دیل با توجه به امكانرات برالقوه و حالی است که تنها راه ارتباطی این روست

بالفعل خود می تواند پشتیبان گردشگری روستای مارین و البته جوابگوی نیاز اولیه گردشگرانی که مراتع اطراف روستای دیرل 

 را به  عنوان مكان گردشگری انتخاب کرده اند باشد.

/د روستای دیل از سوی دفتر مرکزی سازمان بنیاد مسكن به ۳2۲۱8در نامه ای به شماره  3/5/۱۳5۱ درگام دوم در تاریخ

عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب وبه بنیاد مسكن استان ابالغ شده تا در اسرع وقت نست به تهیره ی طررح گردشرگری 

 ن روستا بیش از گذشته مشخص گردید.جدید اقدام گردد. بنابراین ضرورت شناخت پتانسل ها و محدودیت های ای

 مهم ترین جنبه های گردش پذیری روستای دیل به شرح ذیل می باشند:

در روستای دیل برگزاری مراسم مختلف ویژه اعیاد و عزاداری ها با تشریفات خاصی انجام می شود، یكی از مراسم مهم 

ل زمستان و به منظور طلب باران برگزار می شده است . روستاییان در گذشته مراسم کوزه گلین بوده ، این مراسم در فص

(( در مراسم ویژه، از HEKRAT IEAB(عالوه بر این موسیقی محلی اهالی و برپایی مراسم رقص چوب)ترکه بازی

دیگر عالقمندی های مردم روستاست که برای گردشگرانی که از دیگر نقاط به این منطقه می آیند جالب و درخور توجه 

 است.
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وع پوشش خاص زنان و مردان روستایی در هر منطقه نیز می تواند به عنوان یک جاذبه اجتماعی و در بحث ن -

گردشگری مطرح باشد ، پوشاک محلی مردان روستا شامل شلوارهای گشاد ، جبه ، کاله نمدی ، کاله مشهدی ، شال 

و کفش است . زنان روستا نیز از دستمال ، دوال )کمربند( زنار ، کودک )تن پوش مخصوص چوپانان( و گیوه، گالش 

 الکی یا چارقد الکی ، لچک ، دستمار ، دورسر ، دلک ، جومه و... استفاده می کنند .

سوغاتی های روستای دیل شامل صنایع دستی و فرآورده های لبنی است و گلیم ، قرالی ، جراجیم ، تروبره و گبره از  -

 محصوالت و صنایع دستی روستای دیل به شمار می آیند . 

هكتار یكی از چهار منطقه حفاظت شده استان کهكیلویه و  ۱0۳32منطقه حفاظت شده کوه دیل با وسعت  -

ن منطقه کوهستانی که در شمال و شمال غربی دو گنبدان مرکز شهرستان گچساران واقع شده در بویراحمد است. ای

به عنوان یک منطقه حفاظتی از سوی شورای عالی محیط زیست کشور مصوب شد . مختصات  ۱۳80سال 

است وزیستگاه  عرض شمالی ۳0ْ     ۲8َتا  ۳0ْ     ۳2طول شرقی و َ 20ْ     1َتا  28ْ     10جغرافیایی این منطقه َ

جانوران متنوع و جالب توجهی مانند گرگ ، گراز ، روباه ، خرگوش ، قوچ و میش ، بز کوهی ، جوجه تیغی و... است . 

کیلومتری به  ۱۲وجودندارد اما تقریبا در شعاع  سد و طبیعی دریاچه دیل روستای اگرچه در مجاورت محدوده

 نهر این حاشیه در باغات که باشد می یک نهر دائمی  دارای روستا  .دسترسی داردتفرجگاه دریاچه و سد کوثر 

 .اند آورده وجود به را ان گردشگر برای جذاب محیطی و گرفته شكل

 مراتع سرسبز و حاصلخیز ، طبیعت جذاب ، آب و هوای مساعد ، تنوع حیات وحش در منطقه ،  -

جلوه های تالش انسان در روستا و... از جمله جاذبه های گردشگری روستای دیل می باشند . طبیعت این روستا در 

 فصول بهار و تابستان و اواخر زمستان فضای مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت گردشگران فراهم می سازد . 

 بیشتر آنها را اماکن مذهبی و  در روستای دیل آثار و جاذبه های تاریخی متعددی وجود دارد که -

کیلومتری  2امامزاده ها تشكیل می دهند ، یكی از بناهای تاریخی روستای دیل قلعه شاه بهمن است . این قلعه در 

روستای دیل و مشرف به دره دیل )چرزو( است . مصالح به کار رفته در ساخت قلعه متعلق به دوره ساسانیان است . 

انده از دیواره ها و طرز ساخت قلعه ، داشتن راه مخفی و هدایت آب به درون قلعه از آثار و شواهد به جای م

 کاربردهای نظامی آن در گذشته حكایت دارد . 

اماکن متبرکه آستانه امامزاده بی بی کریمه ، امامزاده علی ، امامزاده بی بی رشیده ، بی بی کیهانه ، امامزاده  -

مذهبی  -مزادگان دیگری که در این روستا واقع گردیده اند ، از جاذبه های تاریخیمیرحمزه و قدمگاه امام رضا و اما

این روستا هستند . عالوه بر اماکن متبرکه ذکر شده آرامگاه آقا اسدا... و آرامگاه شیخ بهاء الدین محمد دو تن از 

است ، که جزء جاذبه های  عارفان روستای دیل نیز از دیگر مكان های مورد توجه و احترام اهالی روستای دیل

 گردشگری روستا نیز به شمار می آیند .  –تاریخی 

روستای دیل در زمینه ی تأسیسات و تجهیزات عمومی و برخی خدمات رفاهی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد  -

، پایگاه اورژانس به طوری که هم اکنون دارای غسالخانه ، کشتارگاه ، مرکز بهداشت و خانه بهداشت، مرکز مخابراتی 

در حال تاسیس، مراکز ورزشی شامل میدان و سوله ورزشی، قصابی، بقالی، نانوایی، مدارس در تمامی مقاطع، 

 هنرستان، مرکز ترویج خدمات کشاورزی و... است .

 موقعیت قرارگیری، طبیعت زیبا و بكر روستا، دسترسی راحت به دیگر جاذبه های گردشگری در سطح منطقه، اقلیم -

اکوتوریستی در سطح روستا می تواند جاذب جمعیت زیادی -مطبوع و چهارفصل و وجود جاذبه های متعدد فرهنگی

 -از گردشگران در سطج محلی و ملی و در صورت وجود تبلیغات، بازاریابی و ایجاد تاسیسات و امكانات رفاهی

بعاد مختلف در سطح بین المللی داشته باشد. تفریحی و البته ایجاد زیرساخت ها به ویژه در زمینه ی دسترسی در ا

دسترسی به سد کوثر، باغ چشمه بلقیس، روستای هدف گردشگری مارین، قالت گناوه و ارتفاعات زیبا، بكر و آرام 

کیلومتر از دیگر جاذبه های این روستا می باشد. موقعیت قرارگیری در حد فاصل  ۳0بخش در شعاع کمتر از 
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کیلومتر از روستا قراردارند(، راه های دسترسی زیبا  ۲1ام )هریک در فاصله ی تقریبی شهرهای دوگنبدان و چر

همراه با پوشش گیاهی انبوه که به نوعی تداعی کننده شمال است از دیگر مزیت های گردشگری این روستا می 

 باشند.

وستا همراه با تبلیغات و به نظر می رسد در سایه مدیریت یكپارچه و جلب سرمایه گذاری در عمران و آبادی ر -

بازاریابی)حتی در سطح استان هم آن چنان که شاید و باید شناخته شده نیست( می تواند یكی از قطب های 

 گردشگری روستایی در سطح کشور باشد.

 مهم ترین موانع گردش پذیری روستای دیل به شرح ذیل می باشند:

 باشد؛ داشته را بومی غیر مراجعین و گردشگران اسكان قابلیت که خاصی عدم وجود فضای -

 می باشد؛ ...و سرا مهمان هتل، از اعم رفاهی امكانات هرگونه فاقد روستا این -

  عمومی؛ پارکینگ رستوران، عمومی، بهداشتی سرویس نبود -

 ؛... و اتوبوس مانند مینی بوس، عمومی نقل و حمل عدم وجودوسایل -

 های گردشگری روستا در سطح محلی و ملیعدم آگاهی و شناخت عمومی نسبت به پتانسیل  -

 نبودسكوهای نشیمن، آالچیق، مكان های اسكان موقت در داخل بافت، ورودی و خروجی روستا -

 دستی صنایع و کشاورزی محصوالت عرضه جهت محلی بازارچه نبود -

 swotتحلیل و اسنتنتاج وضعیت روستا براساس روش 

 تهدید فرصت ضعف قوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست 

 محیطی

 و انار باغات وجود -

  روستا سطح در انگور

 های گونه وجود -

 خوراکی و دارویی گیاهی

  روستا اطراف در خودرو

 منطقه وجود -

 اطراف در شده حفاظت

 دیل روستای

 مناسب هوای و آب -

 و تابستان و بهار فصول در

  زمستان اواخر

 مسكونی واحدهای تراکم -

 و خاص نقطه چند در

 باغات پایین تخریب

 

 سال در آب کمبود -

 حفاظت برای اخیر های

 باغات

 بودن خیز زلزله -

 منطقه

 گسترش محدودیت -

 بافت نوع دلیل به باغات

 خاک

 های آلودگی ایجاد -

 نامناسب دفع اثر بر محیطی

 فاضالب و زباله

 مستعد های زمین کمبود -

 دیل روستای اطراف در

 باغات گسترش برای

رای تصفیه فاضالب ب -

جبران کمبود آب 

 احتمالی

امکان بهره گیری از  -

عملکرد باغ مسکونی 

 داخل بافت روستا

امکان گسترش اراضی  -

کشاورزی در اطراف 

روستا به صورت کشت 

 گلخانه ای

 مناطق تخریب -

 توسط شده حفاظت

  گردشگران

 رویه بی برداشت -

 گیاهی های گونه از

 اطراف مراتع خودرو

 کردن آلوده -

 توسط تزیس محیط

  گردشگران

 محیط تخریب -

 دفع دلیل به زیست

  زباله و فاضالب نامناسب

 در نامطبوع بوی انتشار -

 نامناسب جانمایی صورت

 فاضالب خانه تصفیه
 

 

 جاذبه وجود - نامناسب سازی کف - بافت در سكونت تداوم

 همچون طبیعی های

 توسعه و گسترش -
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 کالبدی

 روستا تاریخی و مرکزی

 پایین طبقاتی تراکم -

 مصالح از استفاده -

 و ساخت اکثر در  بومی

 سازها

 بندی محله حفظ -

 امروز به تا تاریخی های

 بناها هماهنگ نمای -

 روستا سطح در

 های نشانه وجود -

 روستا سطح در خوانایی بارز

 خدمات از استفاده امكان -

 برای یكسان صورت به

 ساکنین

 معابر

 سلسله رعایت عدم -

 معابر در اغتشاش و مراتب

 بدون گسترش -

 نواحی در روستا برنامه

  نوساز

 به روستا گسترش -

 عبوری جاده سمت

 بناهای وجود -

 محالت در تخریبی تاریخی

 بزرگ ده جمله از قدیمی

 جمع شبكۀ نبود -

 زباله دفع و فاضالب آوری

 امكانات کمبود -

 روستا بافت در رفاهی

 شدن مخروبه -

 بافت از هایی قسمت

 تاریخی

 فضای کمبود -

 جدید محالت در جمعی

 روستا

 برخی بودن العبور صعب -

 و شیب دلیل به معابر از

 ها آن نامناسب طراحی

 شده، حفاظت منطقه

 های گونه بكر، مراتع

 و جانوری گوناگون

 کوثر سد و دریاچه

 جذب برای

 گردشگران

 جاذبه وجود -

 مراسم چون هایی

 فرهنگ و آیینی

 ابنیه و روستا خاص

 برای تاریخی

 گردشگران

 از گیری بهره -

 و دارویی گیاهان

 برای خودرو خوراکی

 مبادله و درآمد تأمین

 بین خدمات و کاال

 در عشایر و روستاییان

 کوچ فصل

 امامزاده وجود -

 بالقوه امكانات سایر و

 رسانی خدمات برای

 کوچ تماشای -

 برای ای جاذبه عشایر

 گردشگران جذب

 فرآوری -

 روستایی محصوالت

 کوچک واحدهای در

 صنعتی

 گیری شكل امكان -

 به توجه با بازار

 موجود های فرصت

 روستا برنامه بی ی

 به بناها تخریب -

 لرزه زمین و رانش وسیله

 رفتن بین از -

 با بناها بین هماهنگی

 بافت در نوسازی گسترش

 تاریخی

 ابنیه گیری شكل -

 محالت از خارج جدید

 محالت ایجاد و قدیمی

 از خالی نتیجه در و جدید

 تاریخی بافت شدن سكنه

 و بودن گیر وقت -

 مسائل بودن پرهزینه

 تاریخی بافت به مربوط

 و ایمنی شدن کم -

 بافت فضاهای در امنیت

 تاریخی
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 روستا در
 

 

 

 

 

 

 

 اقتصادی

 روستا زنان اشتغال -

 و محصوالت تولید زمینه در

 دستی صنایع

 های هزینه کاهش -

 مشارکت با عمرانی عملیات

 مردم

 اکثر اشتغال -

 و باغداری به روستاییان

 عنوان به انار پرورش

 روستا اصلی محصول

 نیازهای تأمین -

 از نفوذ حوزه روستاهای

 دهستان مرکز طریق

 بین نزدیک فاصله -

 مرکز و دیل روستای

 دوگنبدان شهر و شهرستان

 روستا درآمد تأمین -

 کشاورزی و باغداری راه از

 سریع کاهش -

 روستا در دامپروری

 بیكاری افزایش -

 درآمد بودن کم -

 دستی صنایع از حاصل

 با مشاغلی وجود عدم -

 جوانان های تخصص

 کرده تحصیل

 جاذبه وجود -

 همچون طبیعی های

 شده، حفاظت منطقه

 های گونه بكر، مراتع

 و جانوری گوناگون

 کوثر سد و دریاچه

 جذب برای

 گردشگران

 جاذبه وجود -

 مراسم چون هایی

 فرهنگ و آیینی

 ابنیه و روستا خاص

 برای تاریخی

 گردشگران

 از گیری بهره -

 و دارویی گیاهان

 برای خودرو خوراکی

 مبادله و درآمد تأمین

 بین خدمات و کاال

 در عشایر و روستاییان

 کوچ فصل

 امامزاده وجود -

 بالقوه امكانات سایر و

 رسانی خدمات برای

 کوچ تماشای -

 برای ای جاذبه عشایر

 گردشگران جذب

 فرآوری -

 روستایی محصوالت

 کوچک واحدهای در

 صنعتی

 درآمد کاهش -

 یا آب کمبود با روستا

 بارندگی میزان کاهش

 درآمد کاهش -

 بخش از انتظار مورد

 نا دلیل به گردشگری

 به دسترسی بودن مناسب

 روستا

 تعادل خوردن هم به -

 صنایع و باغداری بین

 فرآوری با مرتبط

 کشاورزی محصوالت
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 گیری شكل امكان -

 به توجه با بازار

 موجود های فرصت

 روستا در

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

 و ها امامزاده وجود -

 جهت در متعدد مساجد

 اجتماعی روابط حفظ

 دیلی گویش رواج -

 روستاییان بین

 در یكپارچگی -

 نبود و ساکنین فرهنگ

 متفاوت فرهنگ با مهاجرین

 جوان جمعیت -

 روستا

 از اهالی مشارکت -

 پروژه در مالی و فنی نظر

 روستا عمرانی های

 آیینی مراسم وجود -

 دیل روستای به مربوط

 در ورزشی مجموعه وجود -

 روستا سطح

 شدن کمرنگ -

 جوانان بین در دیلی گویش

 بودن فرست مهاجر -

 روستا

 های کاربری کمبود -

 کتابخانه، جمله از فرهنگی

 دارالقرآن، فرهنگی، کانون

 در...  و فكری پرورش کانون

 سطح در و روستا سطح

 نفوز حوزه

 با جمعیت کمبود -

 محالت مساحت به توجه

 که روستا سطح در مسكونی

 پایین تراکم دهنده نشان

 .است مسكونی

 تخصص تطابق عدم -

 کرده تحصیل جوانان های

 روستا نیازهای با

 و جوانان مهاجرت -

 به ها کرده تحصیل

 اطراف شهرهای

 امام وجود -

 برای فرصتی زاده

 و گویش حفظ

 آن انتقال و  فرهنگ

 جوان نسل به

 مساجد وجود -

 برای زاده امام و

  نیازهای تأمین

  های کاربری

 روستا فرهنگی

 آیینی مراسم وجود -

 تقویت برای فرصتی

 بین اجتماعی روابط

 فرهنگ انتقال و مردم

 جوانان به دینی

 مراکز کمبود -

 روستا سطح در تجمع

 نسل فرهنگ تبادل برای

 دیروز و امروز

 فرهنگی تداخل -

 گردشگران و ساکنین بین

 طرح از بعد

 سكنه از خالی -

 و تاریخی بافت شدن

 روستا قدیمی محالت

 شدن رنگ کم -

 و تاریخی بافت ارزش

 آن در سكونت

 رفتن بین از -

 و روستا آیینی مراسم

 نسل به آن انتقال عدم

 جوان

 بافت در ناهنجاری بروز - 

 سكنه از خالی های

 تاریخی

 5931گان،  ماخذ: نگارنده

 

 راهکارهای  توسعه گردشگری در روستا
در رویكرد سیستمي ، روستا یك سیستم بسیار پیچیده و پویاست و هر نوع مداخله در حیات آن مي باید با 

احتیاط كافي صورت گیرد. از این نظر برنامه ریزي روستایي مستلزم ایجاد یك نظام جامع نگري، دقت و 
یكپارچه از سطوح مختلف برنامه ریزي فضایي است، به نحوي كه بتوان میان یك عملكرد سیستم هاي 

ساختاري  –در برنامه ریزي راهبردي  فرادست و فرودست، هماهنگي و تعادل مطلوب را به وجود آورد.
فقط یك سیستم كالبدي یا طبیعي نیست، بلكه كانون اصلي زندگي خصوصي و جمعي مردماني است كه  روستا
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عالوه بر نیازهاي كالبدي و كاركردي، داراي نیازهاي اجتماعي، رواني و فرهنگي هستند. بنابراین برنامه 
و غیره نیز توجه  ریزي روستایي مي باید به موضوعاتي مثل كیفیت محیط، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي

در این بحث، گردشگري روستایي به عنوان یک سیستم با کارکردهای خاص خود به عنوان  نشان دهد.
جزئی از یک سیستم مورد تحلیل قرار می گیرد. با در نظر گرفتن روستا به عنوان یک سیستم، ساخت این 

یمی  با پیرامون می باشد و از آن سیستم به صورت باز مورد توجه است. چرا که سیستم باز در رابطه دا
انرژی، مواد و اطالعاتی را که برای حفظ و برای بقای خود نیاز دارد را دریافت می کند، و به عکس در 
سیستم بسته  چنین ارتباطی متصور نیست. بدیهی است که گردشگري در سطح روستا، با کاركردهای دیگر 

هایت هیچ یک از کاركردها رفتار مستقلی نداشته و بدون ارتباط پیرامون خود ارتباط و وابستگی دارد و در ن

بنابر بررسی های به عمل آمده متاسفانه روستای مورد مطالعه با  فاقد عملکرد و کارایی می باشند. با یکدیگر

وجود قابلیت ها و پتانسیل های موجود در زمینه گردشگری و بويژه وجود طبیعت بکر منحصر به فرد در سطح 

قه ، به دلیل عدم برنامه ريزی صحیح و عدم اختصاص بودجه های الزم از طرف سازمان های ذيربط به جايگاه منط

بنابراين با توجه به ديدگاه راهبردی و سیستماتیک پیشنهاداتی  واقعی در زمینه ی گردشگری روستايی نرسیده است. 

رونق بخشیدن و ايجاد کشش و جاذبه تاکید بر در جهت تسريع روند گردشگری روستايی در شهرستان گچساران با 

روستای هدف گردشگری ديل به شرح زير در دو سطح کالن و خرد ارائه بیشتر شهروندان و گردشگران به سوی 

 می گردد.

احددداث و توسددعه شددبکه هددای ارتبدداطی، بهبددود وضددعیت محورهددای منتهددی بدده شهرسددتان، بازسددازی و  -
 های گردشگری روستا؛بهسازی جاده های دسترسی به جاذبه 

احددداث رسددتورانها، متددل هددا و مراکددز پددذیرایی در قطبهددای گردشددگری شهرسددتان ازجملدده در جددوار  -
 روستاهای دیل، مارین، قالت گناوه؛

ساخت و توسعه مراکز پذیرایی بین راهی از جمله مجتمع های پذیرایی، رستوران ها، چلدو کبدابی هدا  -
 پ بنزین ها و خدمات تعمیرگاهی اتومبیل؛و نیز مراکز خدمات رسانی دیگر چون پم

آگدداهی دادن و توجیدده گردشددگران از نحددوه زندددگی و فرهنددا مددردم شهرسددتان جهددت حفددظ ارزشددهای  -
فرهنگی مردم منطقه و جلوگیری از برخوردهای احتمالی بین گردشدگران و مدردم محلدی  –اجتماعی 

 از طریق چاپ بروشورها، وبالگ ها و ...
پذیرایی مناسب و متنوع چون رستوران، کافی شاپ، قهوه خانده سدنتی و ... متناسدب احداث واحدهای  -

بددا سددالیق متفدداوت گردشددگران بدده ویددژه در کنددار روسددتاهای دارای جاذبدده هددا و دیگددر نقدداط دیدددنی 
 شهرستان ونیز درکنارمحورهای ارتباطی اصلی منتهی به روستای دیل.

فرهنگدی بدرای آندان  –و سفر و تشکیل تورهای تفریحی تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به سیر  -
 جهت رشد و توسعه فرهنا گردشگری در شهرستان؛

توسعه تسهیالت رفاهی متنوع مانند سینما، استخر، زمین های ورزشی و تدارک برنامه هدای سدرگرم  -
اقامدت کننده به ویژه در کنار اماکن دیددنی جهدت پرکدردن  اوقدات فراغدت گردشدگران و ایجداد زمینده 

 طوالنی تر آنها در منطقه؛
احیاء صنایع دستی شهرستان از طریق حمایت از صنعتگران این بخد  و ایجداد نمایشدگاههایی جهدت  -

 نمای  و فرو  تولیدات آنان؛
برگدزاری جشددنواره هدای فرهنگددی و هندری مددرتبط بدا گردشددگری و دعدوت از مددردم ندواحی دیگددر و  -

اره هددا تددوام بددا برپددایی نمایشددگاههای جنبددی آشددنایی بددا اسددتانهای مجدداور جهددت شددرکت در ایددن جشددنو
 قابلیتهای گردشگری روستا؛

شرکت فعدال در نمایشدگاههای سراسدر کشدور و در صدورت امکدان نمایشدگاههای خدارجی و معرفدی  -
 زیبائیها و جاذبه های گردشگری روستا؛
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واگدذاری زمدین بدا ارائه تسهیالت الزم بده بخد  خصوصدی از جملده وام هدای بلندد مددت و کدم بهدره،  -
بهای دولتی جهت ایجاد تأسیسات توریستی، تسهیل در صدور جواز ساختمانی و تفریح گاهها و دیگدر 

 تأسیسات مورد نیاز گردشگری؛
 بازسازی بقاع و اماکن متبرکه شهرستان و توسعه تجهیزات، امکانات و خدمات پیرامون آنها ، -
که در آن اطالعداتی جدامع و بده روز از جاذبده هدای  تهیه و چاپ نقشه های توریستی در ابعاد مختلف -

فرهنگددی و طبیعددی و موقعیددت آنهددا، تأسیسددات و تجهیددزات گردشددگری و بدده خصددوص شددبکه هددای 
 دسترسی و امکانات بین راهی در آن به وضوح مشخص باشد؛

برنامدده ریددزی جهددت توسددعه گردشددگری تددوام بددا همکدداری و همدداهنگی همدده نهادهددای اجرایددی و بددا  -
 ت مردم و نهادهای مردمی از جمله شوراها؛مشارک

مکانیابی جهت احداث پارکینگهایی با ظرفیدت سدرویس دهدی مناسدب در کندار قطدب هدای گردشدگری   -
 به ویژه روستای دیل ؛

هدا  جهدت مشدارکت و کمدک بده توسدعه گردشدگری در  NGOایجاد گروهها و نهاد های غیر دولتی ) -

 شهرستان گچساران.
پروژه و اقداماتی که به صورت مستقیم در زمینه گردشگری درروستای مورد مطالعه پیشنهاد می    

 شوند در قالب ذیل می باشند :

احداث و نوسازی حداقل دويست کمپ صحرايی در نقاط مختلف محدوده طرح در اطراف روستا  -

سازه های چادری ، کم  و جاذبه ها . اين کمپ ها می تواند شامل چادرهای صحرايی ، آالچیق ،

 هزينه و حتی سکوهای بتونی مجهز به قسمتی برای برپا کردن آتش و نشستن باشد؛  

احداث و نوسازی دو سرویس عمومی در اطراف جاذبه های اصلی روستا با مساحت حداقل  -
متر مربع با سیستم تاسیساتی و دفع فاضالب مناسب و قابل توسعه تا دو برابر تعداد  88

  موجود؛
ماشین با مساحت  88احداث و ایجاد دو پارکینا در ابتدای روستا هر کدام به ظرفیت حداقل  -

 برای هر کدام؛  78مترمربع و امکان توسعه تا ظرفیت  888
بهسازی مسیر ورودی به روستا و مسیرهای ورودی فرعی و تجهیز آنها با المان ها و تابلوها  -

 شگری و نورپردازی مناسب؛ و بیلبوردهای مناسب اطالع رسانی و گرد
بهسازی و تجهیز باغهای موجود در اطراف جاذبه ها بخصوص لبه تالقی آنها با چشمه ها  -

 و... به گونه ای که لطمه خاصی به کشاورزان وارد نگردد؛
بهسازی و تجهیز مسیرهای منتهی به روستای مارین برای تسهیل در رفت و آمد سواره و  -

 پیاده به دلیل تداخل دسترسی های این روستا به روستای دیل؛ 
تجهیز کلیه نقاط روستا با سطل زباله مناسب که تراکم این اثاثیه در قسمت ابتدایی و اطراف   -

 جاذبه های اصلی باید بیشتر باشد؛
درخچه ها علی الخصوص گلهای مختلف در حاشیه معابر و نزدیک جاذبه ها که بعلت  کاشت -

 ساخت و ساز هموار گردیده اند؛
ً از اعضای خود روستا به عنوان راهنما جهت  - تربیت و آموز  حداقل دو نفر و ترجیحا

اطالع رسانی به صورت گذراندن دو ترم آموزشی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
دو نفر در جهت راهنمایی در مورد تاریخچه روستا ، مکان جاذبه ها و تسهیالت گام بر  این

 می دارند؛
تحقق این پیشنهادات به یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه نگر نیازمند است و مستلزم اجرای   

های ذیربط و اقدامات و پروژه هایی از جنبه های گوناگون می باشد که باید با هماهنگی تمامی ارگان 
 سئولین روستا و اهالی صورت گیرد.خصوصی ، م -دخیل ،نهادهای دولتی، بخ  عمومی
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