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 رح موضوع :ط

امروزه گردشگری بعنوان گذرگاه توسعه پایدار تلقی می شود که با ماهیتی چندبعدی، علاوه بر تامین نیاز گردشگران باعث 

(. از طرفی توسعه گردشگری در 76؛ ص9002تغییرات عمده ای در سیستم جامعه میزبان می شود)رومن و اسکات،

یاست های موثر جهت توسعه همه جانبه نواحی روستایی نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه  بعنوان یکی از س

اجتماعی -(. در واقع گردشگری نقش مهمی در بهبود پایداری اقتصادی932؛ ص9022اهمیت فوق العاده یافته است) سو،

ان سکونت گاه های روستایی از طریق تنوع منابع درآمدی واشتغال داشته ، بنابراین در کاهش فقر نیز موثز می باشد)جلیل

(. در واقع گردشگری روستایی نه تنها مولد فرصت های مناسب اشتغال و درآمدزایی ، جلوگیری از 211؛ص2322و امین،

مهاجرت بی رویه جوانان و توسعه اقتصادی مردم بومی خواهد شد؛ بلکه ابزاری مناسب برای شناخت فرهنگ ها و 

 (. 9022ور،نشردهنده ارزش ها و باورهای جوامع روستایی است)درام وم

، اکثر روستاییان که شغل اصلی خصوصا در روستاهای خراسان جنوبی خشکسالی های اخیر با توجه به این امر و بدلیل 

ت بی رویه جوانان امر باعث شده که شاهد مهاجر همینشان کشاورزی است با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شده اند و 

در کوتاه مدت و بلندمدت به وجود  برای شهر و هم برای روستا مشکلات حادیاین معضل هم به شهرها باشیم؛ متاسفانه 

صادی معیشتی بنابراین باید به دنبال راه چاره ای باشیم؛ یکی از اقداماتی که میشود برای ارتقا وضعیت اقتمی آورد. 

طرح هایی متناسب با بافت و  ، اجرای طرح های بوم گردی و احداث اقامتگاه های بومی است )البتهروستاییان انجام داد

 معماری سنتی هر روستا (.  

در همین راستا بنیاد سپهر که در برخی روستا های قاین در زمینه های مختلف اقداماتی انجام می دهد متوجه این امر 

ف در شد که برخی از روستاهای شهرستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود می توانند بعنوان روستای هد

بخش گردشگری توسعه یابند . به همین دلیل با موسسه آوای طبیعت که در زمینه گردشگری و بوم گردی فعالیت 

تخصصی انجام می دهند ارتباط برقرار شد و سه روستای کره ، باراز و تجن را بعنوان مقصد گردشگران معرفی کردند . 

ه آوای طبیعت برای علاقه مندان در بحث گردشگری؛ برای کارگاه  آموزشی توسط مشاوران موسس 3بعد از برگزاری 

آشنایی بیشتر افراد روستاهای هدف ، بازدید از اصفهک هماهنگ شد تا این اقامت گاه موفق را بتوانند الگویی برای 

د روستایشان در نظر بگیرند . سپس بازدید های میدانی را شروع کرده اقامت گاه های مناسب برای گردشگری و افرا

مستعد در این حوزه انتخاب شدند . بالاخره در اوایل آبان ماه که مصادف با فصل زعفران در روستاهای طرح است، اولین 

نفره از فراگیران موسسه آوای طبیعت پایدار در دوم تا چهارم آبان برای بازدید از مزارع زعفران از این روستاها  2تور 

از مشتریان ثابت کشمون بودند. تور گردشگری نفر  99کردند . دومین تور  وهمچنین آثار تاریخی شهر قاین بازدید

است . همانطور که پیشتر اشاره شد یکی  بوده زعفران اولین همکاری مشترک بین بنیاد توسعه فرهنگی سپهر و کشمون

توانمندسازی جوامع محلی و روستاهای شهرستان قاین است و از آنجاییکه بعضی از روستاهای طرح  ،از اهداف بنیاد سپهر
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بنیاد سپهر با روستاهای مورد نظر و همکاری کشمون مشترک است بر این شدیم استارت یک همکاری مشترک و البته 

 پایداری بین دو موسسه غیردولتی داشته باشیم . 

 فر گردشگران به شرح زیر ریخته شد و به شرکت کنندگان اطلاع داده شد. برنامه بنیاد سپهر برای س

 :برنامه اولیه سفر 7جدول 

 شب ظهر صبح روز 

 دوشنبه

1/8/31 

ساعت حرکت از ترمینال   -

جنوب به سمت قاین ساعت 

27 

 در مسیر 

 سه شنبه

8/8/31 

 باراز 

 29صرف صبحانه بازدید از روستا تا ساعت 

 ناهار در باراز 

 22الی  29

 شام در منازل روستایی  

مراسم گل پرکنی زعفران 
–  

 کف زنی 

 چهارشنبه

3/8/31 

حضور در مزارع زعفران در  1330ساعت 

 روستای تجن 

 بازدید از روستای تجن  20330الی  6330

 ناهار در روستای کره 

 22الی  29

 بازدید از روستا  

حضور در منازل 

 روستاییان 

 پر کردن گل زعفران 

 شام در کره 

 پنجشنبه

71/8/31 

 صرف صبحانه در کره

بازدید از موزه مردم شناسی ،  0330ساعت 

موزه آب، مسجدجامع، بوذرجمهر و قلعه 

 کوه در قاین

 صرف ناهار در سفره خانه بوذرجمهر 

بازگشت به سمت  27ساعت 

 تهران 

 در مسیر

 

)روز هشتم آبان( به 0)هفتم آبان( از ترمینال جنوب تهران به سمت قاین حرکت کردند ، ساعت 26گردشگران ساعت 

قاین رسیدند. دو نفر از قاین نیز همراه گردشگران شدند و به سمت مقصد اولیه، روستای باراز حرکت کردند.  پس از 

گردشگران، صبحانه محلی در خانه آقای شریف نژاد صرف شد،  رسیدن به باراز و اسکان مهمانان ابتدا برای رفع خستگی

پس از صرف صبحانه طبق برنامه قبلی، گردشگران به همراه تورلیدرمحلی خانم مداح از باغ های روستا بازدید کردند؛ 

ل عمه درختانی که برگ هایش سبز و زرد و قرمز بود به فضای روستا جذابیت خاصی داده بود . در مسیر گردشگری منز

خانم مداح که در سال گذشته اقامت گاه گردشگران بوده قرار داشت، عمه خانم مهمانان را به صرف چای دعوت کرد، 

در برای گردشگران بسیار جذاب به نظر می رسید اما آنچه جذابیت را بیشتر کرده بود صفا  6اتاق و  6خانه ای تو در تو با 
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و پرکردن گل های زعفران بود. بعد از کمی توقف؛ گردشگران به مسیر خود  و صمیمت اعضای خانواده و دور هم نشستن

ادامه دادند در این میان آقای دولتی برای گردشگران به همراه بچه ها مشغول خواندن دعای باران )مراسم چولی غزک( 

لی، ترشی محلی آماده کرده شدند تا به اقامت گاه رسیدند . موقع ناهار بود و خانم مداح غلورپلو محلی همراه ماست مح

بعدازظهر بود که کم کم باران شروع شد ، آقای نوربخش با شرایط پیش  3بودند. بعد از صرف ناهار، ساعت حول و حوش 

 آمده برنامه قبلی را تغییر دادند که به شرح زیر می باشد.

 : برنامه تغییر یافته سفر2جدول 

 شب ظهر صبح روز 

 دوشنبه

1/8/31 

ساعت حرکت از ترمینال   -

جنوب به سمت قاین ساعت 

27 

 در مسیر 

 سه شنبه

8/8/31 

 باراز 

تخم  –صرف صبحانه )پنیر و کره  محلی 

مرغ محلی (  + بازدید از روستا تا ساعت 

29 

 ناهار در باراز )غلور پلو (

 22الی  29

شام در منازل روستایی  )  

 مرغ (

  –مراسم گل پرکنی زعفران 

 کف زنی 

 چهارشنبه

3/8/31 

صرف صبحانه در باراز )پنیر و کره  محلی  

 تخم مرغ محلی (   –

بازدید از موزه آب،  0330ساعت 

مسجدجامع، بازدید از کارگاه کشمون و 

 قلعه کوه در قاین

  

صرف ناهار در سفره خانه 

بوذرجمهر) کشک بادمجان، 

 جوجه (

اجرای مراسم موسیقی و کف  

 زنی

سیب  شام در کره )مومو

 زمینی (

 پنجشنبه

71/8/31 

 تافتون(  –صرف صبحانه در کره) کاچی 

 بازدید کوتاهی از روستا 

حرکت به سمت زعفران زارهای تجن و 

 22بازدید از روستا تا ساعت 

ناهار در روستای کره )آبگوشت 

) 

بازگشت به سمت  27ساعت 

 تهران 

 در مسیر

 

شتند و در همین اثنا نیز، مهمانان برای آشنایی بیشتر به معرفی همدیگر اوایل شب، برنامه پرکردن گل زعفران را دا

 پرداختند. پس از صرف شام محلی گردشگران به خانه های محل اسکان خود رفتند .

 )نهم آبان( بعد از صرف صبحانه ، به سمت قاین حرکت کردند .  6330ساعت 
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اولین مقصد، موزه آب بود، راهنما در مورد پیشینه تاریخی آب انبار برای گردشگران توضیحات جالبی ارائه کرد، مقصد 

بعدی گردشگران، مسجد جامع بود . آقای قائم پناه ابتدا به معرفی خود پرداخت سپس به بیان توضیحاتی در مورد سبقه 

د بعدی کارگاه کشمون آقای قائم پناه بود ، در آنجا داخل یک اتاق فرهنگی مسجد جامع پرداخت . و اما مقص–تاریخی 

داستان کشمون و روال کاری آن را برای بقیه تعریف کرد، پس از پایان صحبت ها گردشگران درگیر تهیه زعفران شدند 

 البته به اندازه همه موجود نبود . 

آنقدر هیجان داشت که همه تا نوک قلعه رفتند، بارش  مقصد بعدی، جذابیت خاصی برای همه داشت آنجا  قلعه کوه بود،

 باران آسمان را آبی تیره کرده ، هوای تمیز و سکوت آنجا آرامشی خاص برای افراد به دنبال داشت. 

برای صرف ناهار به سفره خانه بوذرجمهر رفتند . پس از صرف ناهار بالای بوذرجمهر آرامگاهی قرار دارد که مراسم کف 

 زنی و اجرای موسیقی محلی اجرا شد . 

 برای شام و اقامت  به سمت روستای کره حرکت کردند 

ن و چیدن آن به سمت روستای تجن حرکت صبح روز دهم آبان پس از صرف صبحانه، همگی برای بازدید از مزارع زعفرا

در روستا گشتی زدند. داخل روستا پیرزن ها با لباس های محلی بیرون خانه نشسته و در  22کردند و سپس تا ساعت 

حال پرکردن گل زعفران بودند، این سوژه ها برای عکاسی گردشگران بسیار جذاب بنظر می رسید . در میانه راه پیرمردی 

فی بود، سبدهایی که با چوب خشک درختان درست می کردند و از آن برای خشک کردن آلوترش ، زردآلو مشغول سبد با

و...استفاده می کردند که به آن سفتقوت می گویند. تعدادی از گردشگران از این سبدها خریداری کردند . پس از آن وارد 

ان چند نان گرم از تنور در آورد و به مهمانان خود خانه ای شدند که پیرزنی در تنور نان می پخت ، با ورود گردشگر

تعارف کرد. پی از گشت زنی در روستای تجن چند ماشین گردشگران را به روستای کره برای صرف ناهار بردند . قبل از 

از  ناهار همه نظرات خود را در مورد سفر مطرح کردند و بعد از گپ و گفت دوستانه بین افراد ، ناهار آماده شد . پس

راهی تهران  21صرف ناهار گردشگران خود را آماده رفتن به تهران می کردند پس از خداحافظی با دوستان محلی ساعت 

 شدند . 

 پس از پایان سفر بر آن شدیم نقاط ضعف و قوت پروژه را از دید گردشگران در بیاوریم .
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 : مهمترین نقاط ضعف و قوت سفر 9جدول 

قوتنقاط  ضعفنقاط    

زعفران برداشت تور طراحی   شستن دست محل فاقد منازل توالتهای 

روستاییان بخصوص مهمان نوازی و  بامحبت و صمیمی میزبانی

 خونگرمی اهالی روستا 

اینستاگرام در اعلام لحظه از برنامگی بی  

مشابه نسبتا علائق با و ویژه همسفران  هب مختلف مسائل مورد در تور راهنمای کافی دانش عدم  

لیدر کم بسیار عمل قدرت و زعفران خصوص  

 شمونساده نگرانه آقای قائم پناه مسئول ک و منفعل دید انگیز و بکر بودن روستاها دل فصل این در روستایی مناظر زیبایی

و بی توجهی به مسائل تور و گردشگران  مسائل به  

خوب همسفران و روستاها اهالی گرم پذیرایی  ضعف امکانات مناسب و بهداستی برای خواب در اقامت 

 گاه ها بخصوص در روستای کره 

  زعفران و زرشک بادام، فروش در برنامگی بی افرینان کار با اشنایى

 لیدتو مراحل دیدن و روستا اهالی کمک به زعفران برداشت چگونگی

نزدیک از زعفران  

 وصخص به اهدافشان به رسیدن در تور اعضای سردرگمی

  مستند گروه

 مناسب خواب رخت و بهداشتی سرویس ضعف  ایران از نقطه یک فرهنگ با آشنایی

 جمع در حضورشان که تور در قائن اهالی همان از نفر دو وجود

 بود مفید و کنندهدلگرم خیلی شهر بیرون از مسافرانی

 در هنگام بارندگی  جایگزین برنامه نبود مدیریت قوی و

 عملی به راجع تحقیق و ریزی برنامه و هماهنگی عدم 

تور اجرای از قبل ها برنامه بودن  

 و نحوه به راجع صادقانه و مناسب رسانی خبر عدم  

 تور شرایط

 دریافتی خدمات به نسبت تور نامناسب قیمت 

  گروه اعضای بین کامل هماهنگی عدم 

 محصولات توسط کشمون ارائه برای کامل عدم آمادگی 

 کشمون های بچه حضور عدم 

 

پس از آن سوالاتی طراحی شد برای نظرسنجی در مورد این سفر  که نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان در تور 

 گردشگری زعفران نیز به شرح ذیل می باشد 3
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 ارزیابی کنید .  200تا  0نحوه پذیرایی روستاییان را از 

 : نحوه پذیرایی روستاییان7نمودار 

 

این نمودار نشان دهنده این امر است که اکثر گردشگران از نحوه پذیرایی روستاییان راضی بوده اند ، تعداد کمی نیز 

 حالت متوسط را داشته اند . خوشبختانه در مورد این سوال هیچکدام از افراد ناراضی نبوده اند. 

 ارزیابی کنید . 711تا  1لیدرتور )اسماعیل ایوب نژاد(  را از 

 : ارزیابی لیدرتور2نمودار 

 

همانطور که در نمودار مشاهده می شود لیدر گروه نتوانسته نقش موثر و مدیریت قوی در بین گردشگران ایفا کند و اکثرا 

 از راهنمای تور به دلایلی ناراضی بوده اند . 

 

 

PROMOTERS

PASSIVES

DETRACTORS

PROMOTERS

PASSIVES

DETRACTORS
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 ارزیابی کنید . 200تا  0وضعیت خانه های بومی )اقامت شبانه( را از 

 وضعیت خانه های بومی :9نمودار 

 

در مورد وضعیت اقامت گاه ها نیز بر طبق نمودار ، متوجه این امر شدیم که هنوز این خانه ها استانداردهای مناسب و 

بهداشتی را رعایت نکرده و برای بهبود و پایداری کار باید بیشتر بر این امر تمرکز و توجه شود . اکثر افراد در مرود 

 خانه ها نظر بینابینی داشته اند و تعداد کمی از وضعیت مناسب آن رضایت کامل را داشته اند . وضعیت مناسب این 

 ارزیابی کنید . 200تا  0وضعیت صبحانه ، ناهار و شام را از 

 : وضعیت وعده های غذایی 4نمودار 

 

ته اند و در مرحله بعد افراد این نمودار نیز نشان می دهد که اکثر گردشگران از غذاهای محلی رضایت بینابینی داش

 نفر از آنها ناراضی بوده اند .  3الی  9رضایت کامل داشته و شاید 

 کدام بخش بیشترین جذابیت را داشته است 3

PROMOTERS

PASSIVES

DETRACTORS

PROMOTERS

PASSIVES

DETRACTORS
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 : قسمت های جذاب سفر 4جدول 

 تعداد مهمترین پارت های جذاب از نظر شرکت کنندگان تور

 6 بازدید از روستای باراز

 7 بازدید از روستای کره

 2 بازدید از روستای تجن

 6 بازدید از آثار تاریخی قاین

 20 اجرای موسیقی و کف زنی در بوذرجمهر

 22 پرکردن گل زعفران

 7 غذاهای محلی

 3 آشنایی باکشاورزان و کارگاه کشمون

 0 هیچ جذابیتی نداشته

 

 سفر: بیشترین جذابیت 5نمودار 

 

بازدید از روستای کره

بازدید از روستای باراز 

بازدید از روستای تجن

بازدید از آثار تاریخی قاین 

اجرای موسیقی و کف زنی در 
بوذرجمهر

پرکردن گل زعفران

غذاهای محلی 

ونآشنایی باکشاورزان و کارگاه کشم

هیچ جذابیتی نداشته
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همانطور که در جدول و نمودار نشان داده شده از بین روستاها ، روستای باراز جذابیت بیشتری برای گردشگران داشته ، 

در مرحله دوم روستای کره و سپس روستای تجن . و اما در بین مراسم های خاص ، مراسم موسیقی و کف زنی در 

 ه خود جلب کرده است. بوذرجمهر از بین همه قسمت ها بیشتر نظر گردسگران را ب

 شرکت در تور زعفران را به دوستانم توصیه می کنم .

 : شرکت در تور زعفران5جدول 

 درصد توصیه به دوستان برای شرکت در تور

 63/0 بله 

 96/0 خیر

 

 : توصیه به دوستان برای شرکت در تور6نمودار 

 

درصد( از این سفر رضایت کافی را داشته اند که به 63همانطور که در جدول و نمودار نشان داده شده اکثر گردشگران )

 درصد( با این امر مخالف بوده اند. 96دوستان خود نیز برای بازدید از این روستاها و این تور توصیه خواهند کرد و تنها )

 

 

 

 

Yes

No
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 ودید ؟در مجموع بعد از اتمام سفر چگونه ب

 : حالت بعد از اتمام سفر 1جدول 

 درصد توصیه به دوستان برای شرکت در تور

 200/0 خوشحال 

 0 ناراحت

 

 : حالت بعد از اتمام سفر 1نمودار 

 

درصد افراد بعد از پایان سفر حالت رضایت کامل و خوشحالی را  200همانطور که در جدول و نمودار نشان داده شده 

 داشته اند. 

 

 

 

 

 

 

happy

sad
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 31: لیست نهایی افراد شرکت کننده در تور زعفران  6جدول 

 دریافتی )ریال( مبلغ کد ملی شهر سکونت خانوادگینام و نام ردیف

 2.200.000 0073272022 تهران بتسابه رازانی 7

 2.200.000 2172137322 تهران فاطمه بهنام 2

 2.200.000 2220020023 تهران اخلاص مسعودی 9

 2.200.000 2960227709 تهران خطیبیرامین  4

 2.200.000 2222929293 تهران یاسر شیروی 5

 2.200.000 29600392129 تهران سینا حسنلو 6

 2.200.000 2960220700 تهران حمیدرضا سلیمی 1

 1.200.000 2020620622 تهران فرخنده هاشمی 8

 1.200.000 2026009927 تهران فرخ هاشمی 3

 1.200.000 9010926303 بابل نیاحسنمسعود  71

 1.200.000 0061960996 تهران نژادمحمدرضا حجت 77

 1.200.000 9900330276 تهران نژادزهرا پاک 72

 1.200.000 2929060621 تهران عاملیشهروز جبل 79

 1.200.000 0072726222 تهران اینودهمریم کهنسال 74

 1.200.000 2320923677 قزوین امیرحسین قربانی 75

 1.200.000 ویتنام،فاقد کدملی قزوین هوای ان دولن 76

 1.200.000 0062323012 تهران الاسلامیآناهیتا شیخ 71

 برعهده کشمون 0079062170 تهران شایان حسینی 78

 برعهده کشمون 0027236721 تهران غلامرضا یوسفی 73

 برعهده سپهر 0020919726 تهران جعفر میراشرفی 21

 برعهده سپهر 0016299227 تهران مامک بنا درخشان 27

 2.760.000  قاین امیرحسین محسنی 22

 100.000  قاین زهرا خسروی 29

 31.411.111 دریافتیجمع 
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 : گزارش مالی1جدول 

هزینه های پرداخت 

 شده

هزینه های پیش 

 بینی شده

 عوامل پیش بینی

 شده

 ردیف

 7 اقامت 7755115111 22،100،000

 2 صبحانه5ناهار5شام 2951115111 92،720،000

 9 کرایه اتوبوس 9259515111 39،310،000

هو نقلی مینی بوس 5.111.111 2.600.000  4 

 5 مجوز و بیمه 1 452115111

 6 موسیقی سنتی  755115111

 1 کف زنی  755115111

 8 موزه  4815111

  تورلیدر  9,1115111

03.020.000 7.851.1111  3 جمع کل 
 

ریال 030.63666تور: سود   

ریال.666351.3سهم هر کدام از طرفین:   

 هر طرف نیز دو میهمان رایگان داشته است

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


