
واجد روستای 30روستای هدف گردشگری مصوب و 12در لرستان 
داردکه به سازمان مرکزی معرفی اهمیت توسعه گردشگری وجود 

.شده اند



روستای5اول،فازدرگردشگرانبهرسانیخدماتتوسعهمنظوربه
طرفازارتباطاتواطالعاتفناوریسیستمبرقراریجهتهدف
ستانلراستانارتباطاتواطالعاتفناوریکلادارهبهفرهنگیمیراث
:گردیدمعرفی

1-وناییروستای
2-خانجانقلعهروستای
3-باباخانگوریروستای
4-عبدالحسینیروستای
5-قاسمامامزادهروستای



شمال شهر سپیددشت
98:تعداد خانوار
دارای دهیاری مصوب
 معتدل: ویژگی اقلیمی
کشاورزی و دامپروری:اقتصاد روستا
لر و بختیاری: قومیت
شیعه: مذهب
آسفالته: راه دسترسی
دارای خانه بهداشت،نانوائی،مسجد،مرکز تلفن

دارای طرح هادی مصوب
کیلومتر45: فاصله تا مرکز استان
طبیعی و فرهنگی همراه با معماری:  نوع جاذبه ها

روستایی و بومی و دارای اقامتگاه بوم گردی





 دارای بافت تاریخی با ارزش
توپوگرافی کوهستانی و دره ای
دارا بودن باغات میوه
آب، )وجود زیرساخت های اساسی

(راه و برق
یکپارچگی نسبی قومیتی
صنایع دستی محلی
وجود چشمه سار
یکی از تفرجاگاه های طبیعی مهم

استان بوده و در مسیر گردشگری
.اردآبشار بیشه و آبشار چکان قرار د



تهدیداتفرصتهانقاط ضعفنقاط قوت
همجواری با آبشار -

گریت
دارای بافت روستایی-
دارای قلعه تاریخی و -

یآثار و تپه های تاریخ
ایجاد سرویسهای -

بهداشتی و زیرساخت
های گردشگری توسط

میراث فرهنگی

تراکم زیاد گردشگر-
عآلودگی بصری و مناب-

آب

یاقامتگاه بومگرددارای -
یبافت هماهنگ روستای-
دارای طرح هادی -

مصوب
دارای دهیاری-
خانوار75دارای -
تاریخی و دارای آثار -

ثبت شده
پتانسیل درآمد وجود-

زایی اقتصادی
تمایل مردم محلی -

جهت توسعه 
گردشگری

قرارگیری در مسیر -
آبشار چکان و بیشه

آلودگی زیست محیطی•
تراکم بیش از ظرفیت•

خدمات و زیرساخت ها
تعرض به عرصهامکان•

های طبیعی
آتش سوزی جنگل ها و •

تخریب مراتع



شمال شرق شهرستان دلفان:موقعیت
145:تعداد خانوار
دارای دهیاری مصوب
 سرد و معتدل: ویژگی اقلیمی
کشاورزی و دامپروری:اقتصاد روستا
(دلفان)لک :قومیت
شیعه: مذهب
آسفالته: راه دسترسی
دارای خانه بهداشت، مرکز تلفن،مسجد
  دارای طرح هادی مصوب





وجود تپه های تاریخی و باستانی
با ارزش جهانی

 دارای بافت تاریخی با ارزش

توپوگرافی دشت

دارا بودن باغات فراوان

وجود زیرساخت های اساسی

یکپارچگی نسبی قومیتی

صنایع دستی محلی

 وجود چشمه سارهای فراوان در
محیط روستا

وجود بیشه زارهای انبوه

 کوچه باغ بودن شبکه های داخلی
روستا

وجود یادمان شهدا در داخل روستا



تهدیداتفرصتهانقاط ضعفنقاط قوت
دارای بافت روستایی•

همگون
نزدیکی به مرکز شهر•

دلفان
زیرساخت دارا بودن •

شامل آب، های اساسی
راه و برق

مصوبطرح هادی •
اقلیم سرد و معتدل•
په دارای آثار تاریخی و ت•

های باستانی مهم و 
شاخص

صنایع دستی بومی•
وجودچشمه سارهای •

طبیعی فراوان

آلودگی زیست•
محیطی

فقدان •
زیرساختهای 

گردشگری 
شامل اقامتگاه،

رستوران و 
واحد تفریحی

مبتنی بر کشاورزی واقتصاد •
دامپروری

یکپارچگی فرهنگی•
خانواری145دارا بودن جمعیت •
درختان گردو و بید های وجود •

وحشی
ه در مسیر دسترسی بقرارگیری•

سراب گاماسیاب

ری تغییر کاربامکان•
اراضی کشاورزی و 

باغی در صورت 
توسعه گردشگری

بدون برنامه
امکان ایجاد •

ناهنجاری های 
اخالقی و اجتماعی 



رغرب شهرستان پلدخت: موقعیت
94:تعداد خانوار
دارای دهیاری مصوب
 گرمسیری: ویژگی اقلیمی
باغداری و :اقتصاد روستا

دامپروری
لری:قومیت
شیعه: مذهب
آسفالته: راه دسترسی
دارای خانه بهداشت،مسجد
  دارای طرح هادی مصوب
کیلومتر15: فاصله تا پلدختر



 وجود تپه های تاریخی و
باستانی 

توپوگرافی کوهستانی
دارا بودن باغات مرکبات
 وجود زیرساخت های

اساسی
ییکپارچگی نسبی قومیت
نزدیکی بزرگترین زمین

لغزش دنیا
مجاورت با غار طلسم



نقاط ضعف نقاط قوت تهدیدات فرصتها

ی و پوشش فقیر مرتع•
جنگلی اندک 

عدم معرفی مناسب و•
شایسته قابلیتهای

منطقه
ارایه تسهیالت عدم •

جهت ایجاد اقامتگاهها
منطقهو اکو کمپ در 

یام در ااقلیم گرمسیری •
تابستان

بافت جمعیتی متراکم•
همگونی فرهنگی و •

اجتماعی
تغییرات اندک در معماری•

بافت روستا
زمینه مساعد مشارکت •

اجتماعی
باغات مرکبات•
دامداری سنتی•
به حفاظت از عالقمندی •

مراتعحیات وحش و 
نج دوکیلومتری تاالبهای پ•

گانه تنگ فنی

همجواری با شرکت-
نفت تنگ فنی

ه نزدیکی به کارخان-
آهک صنعتی

ی همجواری با جاده بین الملل-
اندیمشک–پلدختر 

بزرگترین زمین5کیلومتر -
لغزش دنیا

دارای آثار تاریخی و -
باستانی وباستانی و غار 

طلسمدستکندتاریخی
زیرساختهای دارای -

(آب ، راه و برق)اساسی
طرح هادی دارای -



جنوب شهرستان دورود: موقعیت
115:تعداد خانوار
دارای دهیاری مصوب
 سردسیری: ویژگی اقلیمی
کشاورزی و دامپروری:اقتصاد روستا

و شیالت
لرو لر بختیاری و ترک:قومیت
شیعه: مذهب
آسفالته: راه دسترسی
 دارای خانه بهداشت، مرکز

تلفن،مسجد
  دارای طرح هادی مصوب





 وجود تپه های تاریخی و باستانی
توپوگرافی کوه و دشت
وجود زیرساخت های اساسی
وجود تفرجگاه های کوهستانی
صنایع دستی محلی
وجود آب و هوای لطیف و پاک
ا وجود بنای تاریخی و معماری بومی زیب

در مجاورت امام زاده



چکیده کلی منطقه
نمونه گردشگری  

امامزاده قاسم
(T)تهدید (O)فرصت (W)ضعف (S)قوت شرح

ت 
س

زی
-

ی
یط

ح
م

برخورداري از •
چشم اندازهاي 

.طبيعي 

هاي پتانسيل•
–فراغتي 

–تفرجي 

تاریخي 
محدوده و 

نقش كليدي 
در گردشگري 

–طبيعي 

ي تاریخي زیارت
.فرهنگي –

عدم امكان •
استفاده هاي 

تفرجي 
مطلوب از 
فضاهاي 

يل طبيعي  بدل
عدم راههاي 

دسترسي 
مناسب و 
فضاهاي 
نامطلوب 

امكان خلق فضاهاي گردشگري •
جدید در محدوده منطقه

دید و چشم انداز مناسب•

وجود آب و هواي مناسب•
ردامكان  توسعه  فعاليتهاي گ•

ح شگري از نوع زیارت و تفری
وتفرج با تأكيد بر حفظ 

ارزشهاي زیست 
محيطي  واكولوژیكي

امكان سرمایه گذاري خصوصي •
در منطقه در جهت افزایش 

ق با فعاليت هاي گردشگري منطب
.رعایت اصول زیست محيطي

امكان ارتقاي نقش گردشگري و•
تفرجي و زیارتي  

نامشخص •
بودن حریم 

مسيل

احتمال •
آلودگي آب 

هاي زیر 
زميني 
منطقه 

تخریب •
محيط 

طبيعي و 
عناصر 

شاخص و 
سازنده 

محدوده 



گريگردشنمونهمنطقهكليچكيده
قاسمامامزاده

(T)تهدید(O)فرصت(W)ضعف(S)قوتشرح

اجتماعيمنسجموفعالهسته
اجتماعيتعامالتقاسمامامزاده

دراصيلوعميقارتباطيو
بيرونودروننواحيبارابطه
كردهایجادقاسمامامزادهحوزه
.است
ساختمانتاریخياثروجود

هايقابليتازقاسمامامزاده
همحدوداینگردشگريمختلف

.باشدمي

ي 
رد

لك
عم

-
ي

يت
عال

ف

هايكاربريوجود•
هرداخلدرمذهبي
.محدوده

بایرزمينهايوجود•
جهتمحدوده

وگردشگريتوسعه
اینبهریزيبرنامه
.منظور

بهمحدودهتعریف•
محدودهعنوان

-زیارتي-تاریخي
ردتفرجي–فراغتي
.محدودهسطح

رونقعدم•
دراقتصادي
محدوده

هايپتانسيل•
–فراغتي

تفرجي
درمحدوده

منطقهسطح

تخریبامكان•
باامامزادهبناي

ازبيشاستفاده
حد



شهرستان بروجرد: موقعیت
کیلومتر15: فاصله تا مرکز شهرستان
طبیعی و فرهنگی : نوع جاذبه ها
آسفالته: نوع راه
1300: تعداد خانوار
وده که به یکی از تفرجگاه های طبیعی حائز اهمیت استان لرستان ب

ده عنوان روستای هدف و منطقه نمونه گردشگری نیز انتخاب ش
.است





تهدیدهافرصتهامولفه

برنامهبهخصوصيبخشودولتتوجهافزایش-1اقتصادي
گردشگريبخشدرگذاريسرمایهوریزي

ملي،ي،المللبينگردشگريبازارانواعتوسعهامكان-2
ايمنطقه

عهتوسوبازرگانيبرايتوقفومكثایجادامكان-3
تجاريگردشگري

لهجمازگردشگريهايفعاليتانواعتوسعهامكان-4
روستایيگردشگري

ادایجبرايخصوصيبخشدرانگيزهعدموسرمایهنبود-1
گردشگريتاسيسات

تبليغاتورسانياطالععدم-2

-اجتماعي
فرهنگي

مردمينبدرمسافرتوتفریحبرايبيشترانگيزهافزایش-1
شهري

مسئوالننظراتووضوابطپيدرپيتغييرات-1
جهانگرديوزیستمحيطهايسازمانسويازمردمآموزشعدم-2

ربكفضايداشتنومنطقهزیستمحيطآلودگيعدم-1اكولوژیكي
طبيعي

فعاليتاینازجهانيهايسازمانحمایت-2
فعاليتتوسعهبهریزانبرنامهومسئوالنرویكرد-3

گردشگري
دولتكالنمدیریتوهااستانبينسازمانيروابطتقویت-4
ها

ومينهازبرآنتخریبيآثاروگياهيپوششودرختانرفتنبيناز-1
كشاورزيمزارع

یسنزآلودگيبهمرتبطومختلفسياستگذاریهايبهتوجهعدم-2
آیندهدرگردشگرانورودافزایشبامحيطي

هاجادهایمنيپایينسطح-
هاجاذبهبهدسترسيناكافيپوشش-
...وراهيبيناقامتگاهيخدماتارائهنازلسطح-
اقامتگاهيتاسيساتبودنقدیمي-

وارهمجپرجمعيتوصنعتيهاياستانباايجادهارتباط-1نهادي
هاآنپسكرانههاياستانو
هايراهگسترشبراياجراجايدرگستردههايطرح-2

ریزیهابرنامهدرسيستمي-ساختاريرویكردبهتوجه
هاجادهكمعرضآسفالته،هايراهبهسازيعدم

گردشگريهايجاذبهازبرخيبهمناسبهايدسترسيفقدان



ضعفنقاطقوتنقاطمولفه
ریزيبرنامهوگذاريسرمایهبرايمنطقهبودنآمادهومستعد-1اقتصادی

اكوتوریسموفرهنگيتوریسم
ومحليغذاهايودستيصنایعكشاورزي،محصوالتانواعوجود-2
گردشگرانبهفروشبراي...
لمتشكغيرصورتبهزیارتيگردشگريگستردهفعاليت-3

ایندردولتيگذاریهايسرمایهوریزيبرنامهوجودعدم-1
ناحيه

ليفص–استانبهسفرزمانبودنمحدودوبودنكوتاه-2
بودن

مردمخریدقدرتوزندگيسطحبودنپائين-3
گردشگريمنظورهچندوتخصصيبازارنبود-4

-اجتماعی
فرهنگی

روستایيانبيندرمشاركتوهمكاريحسوجود-1
نوازيمهمانروحيهازمنطقهمردمبرخورداري-2
(نوشتهسنگوقلعه)تاریخيهايمكانوجود-3

منطقهدردیدهآموزشومتخصصنيروهايوجودعدم-1
گردشگرانراهنمایيبراي

وبهداشتيتسهيالتكفایتعدموبودننامناسب-2
خدماتي

سالمختلففصولدرگردشگراننامناسبتوزیع-3
ايفضباهمراهطبيعيفردبهمنحصروزیباهاياندازچشموجود-1اکولوژیکی

باغاتوسبز
ديكوهنور:قبيلازتفریحاتيوورزشهاانجامجهتارتفاعاتوجود-2
نورديصخرهو

دردگيراننعالیموتابلونشانه،نبود)راههابودننامناسب-1
(جادهكنار

وستاردرگردشگريتجهيزاتوتاسيساتبودننامناسب-2
ترددپرهايروزدرپاركينگكمبود-3

-نهادی
زیربنایی

بهگريگردشگسترشوسيلهبهاشتغالزایيبهمسئوالناعتقاد-1
همنطقتوسعهجهتدرمناسبسازوكارهايترینمهمازیكيعنوان

وايمنطقهملي،الملليبينارتباطيمحورهايبودنگسترده-2
داخلي

استاندروندرایستگاه8وجودواستانازسراسريآهنراهعبور-3
هوایيدسترسيوجود-4
گمرکفعاليت-5

ايجادهونقلحملناوگانبودنفرسوده-1
ونقلحملخدماتدفاترنامناسبعملكرد-2
هايویژگيوسفرتقاضايمورددراطالعاتوآمارنبود-3

مسافران
ايبرمنسجمقوانيناستانداردها،وضوابطتنظيمعدم-4

كنترلونظارت
وليالملبينپروازهاي)استانبهسفرامكاناتمحدودیت-5

(ریلي

)




