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آدمی از دیرباز میل به کوچ کردن و از جایی به  جایی رفتن داشته و دارد، 
نامبرده  گردشگری  یا  توریسم  به عنوان  کنونی  جامعه  در  مقوله  این  از 

می شود که یکی از انواع آن گردشگری روستایی است.
 18 دارای  فارس  استان  شمال  در  آباده  شهرستان  ایرنا،  گزارش  به 
روستاست که از این تعداد سه روستا بر اساس شاخص ها به عنوان روستای 
هدف گردشگری انتخاب شده اند. اما گردشگری روستایی در شهرستان 
توجه  دالیل  مهم ترین  از  یکی  شاید  که  نداشته  چندانی  پیشرفت  آباده 
نکردن به گردشگری روستایی، ضعف مدیریتی و برنامه ریزی نادرست 
در حوزه گردشگری باشد. گاهی مدیران در انتخاب پروژه های مناسب 
گردشگری دقت الزم را نکرده اند و بدون توجه به آثار آن راه توسعه 
در  زمینه  این  در  مدیریتی  راهکار  مهم ترین  که  بسته اند  را  این صنعت 

شهرستان، مدیریت گردشگری روستایی است.
بزرگ ترین روستا

دهستان خسرو شیرین از توابع بخش مرکزی شهرستان آباده است که 
درگذشته به شهرستان اقلید تعلق داشت که در اردیبهشت 1386 با توجه 
پیوست. آباده  به  و  شد  جدا  اقلید  از  دهستان  این  ساکنان  خواست  به 
دهستان خسرو شیرین متشکل از روستاهای خسرو شیرین، محمدآباد و 
فتح آباد است. روستای خسرو شیرین در شمال غربی استان فارس و در 
درهم تنیده  رشته کوه های  دامنه  در  آباده  شهرستان  غرب  کیلومتری   80
زاگرس قرار دارد. خسرو شیرین با وسعتی برابر 1490 هکتار طبق آخرین 
سرشماری در سال 1395 جمعیت آن 1969 نفر )670 خانوار( است که 
بزرگ ترین روستا و پرجمعیت ترین روستای شهرستان آباده است. در 
سال 1382 دهیاری روستای خسرو شیرین تأسیس شد. روستای خسرو 
شیرین به لحاظ قرار گرفتن در دامنه رشته کوه های زاگرس آب وهوای 
کوهستانی دارد که با توجه طبیعت جذاب آن به منطقه نمونه گردشگری 
و  سرد  و  پربرف  زمستان های  دارای  که  است  شده  تبدیل  مردم  برای 

مردم،  است. گویش  هزار رنگ  پاییزی  و  معتدل و خنک  تابستان های 
لری روان و شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دام پروری است.
خسرو شیرین سرچشمه رود ُکر است که سدهای مالصدرا و کامفیروز 
از این رود تغذیه می شوند. روستای خسرو شیرین در سال 1386 به عنوان 

روستای هدف گردشگری در شهرستان آباده معرفی شد.
جاذبه های گردشگری 

از جاذبه های گردشگری این روستا می توان به وجود چشمه های متعدد، 
پرورش  استخرهای  باغ های سیب،  سپیدار،  فلک کشیده  به  درختان سر 
ماهی، دشت الله های واژگون و گونه های بی نظیر حیوانی )خرس قهوه ای( 
در منطقه اشاره کرد که باعث انتخاب روستا، به عنوان هدف گردشگری 

روستای  به عنوان  شیرین  خسرو  روستای  معرفی  به  توجه  با  است.  شده 
هدف گردشگری این روستا با داشتن پتانسیل های فراوان همچنان محروم 
است و می طلبد مسئوالن و به خصوص اهالی روستا ضمن معرفی روستا 
زیرساخت های  آوردن  فراهم  با  گردشگری  هدف  روستای  به عنوان 

مناسب پای گردشگران را به روستا باز کنند.
درختانی که راه نفس شان بندآمده

امروزه درختان به عنوان ریه های زمین عمل می کنند و حفظ و نگهداری 
درختان به یک دغدغه تبدیل شده است؛ اما شاید این دغدغه بزرگ از 
به روستای خسرو شیرین سفرکرده  اگر  باشد.  دورمانده  بعضی ها  چشم 
باشید بعد از مسجد این روستا در دو طرف خیابان درختانی را می بینیم 
که در حصارهایی قرارگرفته اند درختانی که قدمت آن ها به سال ها قبل 
به حساب  شیرین  روستای خسرو  طبیعی  میراث  از  و جزئی  بازمی گردد 
و  حفظ  حالی  در  خشکیده اند.  بی مهری  سایه  در  اکنون  که  می آیند 
از  وضع،  این  نتیجه  که  قرارگرفته  بی مهری  مورد  درختان  نگهداری 
شد،  بوده  شیرین  خسرو  منطقه  در  درخت  اصله  ده ها  ساالنه  رفتن  بین 
درحالی که احساس نیاز به وجود درختان هرروز بیشتر می شود. علی رغم 
اهمیت فضای سبز در روستاها و اذعان مردم و مسئولین نسبت به این 
موضوع، اما گویی درختان چندین ساله این روستا امروز حال وروز خوشی 
در حال خشک شدن  یا  و  شده  یا خشک  محدوده  این  درختان  ندارند. 
آبیاری  یا  نکردن  آبیاری  هم  شدن ها  این خشک  عمده  دلیل  که  است 
به تعداد دفعات کم است.اهالی روستا می گویند: بارها در مورد خشک 
شدن این درختان ابراز نگرانی کرده اند اما تاکنون اقدامی در این زمینه 
صورت نگرفته است. روستای خسرو شیرین به واسطه موقعیت خاص خود 
نقاط مختلف روستا شاهد  نمانده و در  از معضالت زیست محیطی عقب 
گذراندن  از  پس  گردشگران  و  مسافران  که  هستیم  زباله هایی  انباشت 
اداره  از  اهالی روستا  به جای می گذارند که توقع  از خود  اوقات فراغت 
محیط زیست این است با همکاری مردم محلی و دوستداران محیط زیست 

برای فرهنگ سازی و اجرای برنامه های فرهنگی اقدام شود.
دشت الله های واژگون منتظر ثبت ملی شدن

دشت الله های واژگون با وسعت 300 هکتار یکی از جاذبه های دیدنی 
از راهدارخانه  قبل  باغمورد،  و گردشگری شهرستان آباده است. منطقه 
سمت راست تابلو بتنی بزرگی با موضوع حفظ و حراست از الله واژگون 
توسط اداره منابع طبیعی شهرستان آباده ساخته شده است که در کنار آن 
به دشت و کوهپایه الله های واژگون ختم  جاده خاکی وجود دارد که 
می شود. این منطقه یکی از زیباترین مناطق تفریحی و یکی از جاذبه های 

گردشگری شمال استان فارس بشمار می رود، اگرچه راهی سنگالخی و 
سخت گذر دارد اما چشمه های آن با آبی خنک و گوارا زیبایی را در 
تاج  و  مریم  اشک  اَشک،  ُگل  را  این گل  منطقه دوچندان می کند.  این 
این گل ها جمع می شود  بین  در  شبنم  مقداری  زیرا  نامیده اند؛  نیز  قیصر 
و سپس از گل به پایین می چکد. عمر این گیاه بسیار کم است و تنها 
در نیمه های فصل بهار قابل رویت است. ازجمله پوشش های گیاهی این 
منطقه نرگس وحشی، جاشیر و تره کوهی است که هرساله جمع کثیری 
ملی طبیعی  با ثبت  به خود جذب می کند.  را  از مردم شهرهای مختلف 

دشت الله های واژگون می توان میراثی گران بها برای آیندگان باشد.
خرس قهوه ای خسرو شیرین؛ نماد زیست محیطی شهرستان 

آباده
اهالی روستای خسرو شیرین می گویند در زمستان گونه ای خرس قهوه ای 
استان،  در  از خرس  این گونه  زیستگاه  و  دیده اند  منطقه  در کوه های  را 
روستای خسرو شیرین است. زیستگاه های اصلی خرس قهوه ای، عمومًا 
علفزارهای  زاگرس،  و  ارسباران  جنگل های  خزری،  جنگلی  مناطق 
مرتفع کوهستانی نزدیک به جنگل و دره های پایین دست جنگل است.  
پراکندگی این حیوان در ایران، از شمال خراسان تا استان های گلستان، 
سمنان، مازندران، تهران، گیالن، چهارمحال و بختیاری، قزوین، زنجان، 
آذربایجان، کردستان، لرستان، کرمانشاه و استان های فارس و خوزستان 

مناطق  در  معمواًل  پاییز،  و  تابستان  اواخر  در  قهوه ای  است. خرس های 
پایین دست جنگل یا دره هایی که میوه های وحشی در آنها یافت می شود، 
فعال و به مناطق مسکونی هم نزدیک می شوند. اهالی می گویند 6 قالده 
خرس قهوه ای در کوه های منطقه زندگی می کنند که فصل سرد سال برای 

تهیه غذا گاهی اوقات به حریم روستا نزدیک می شوند.
روستای محمدآباد

روستای زیبای محمدآباد در 83 کیلومتری غرب شهرستان آباده واقع 
خانوار(   267( نفر   884 آن  جمعیت  سرشماری  آخرین  طبق  و   شده 
داشته است. اقتصاد اهالی روستا با دام پروری می چرخد و با توجه به 
خشکسالی های اخیر توانسته اند با مدیریت درست به سمت دام پروری 

حرکت کنند.
روستای فتح آباد

با  آباده  شهرستان  غرب  شمال  کیلومتری   86 در  فتح آباد  روستای 
جمعیتی بالغ بر 200 نفر )60( خانوار در سال 1394 دارای دهیاری شد. 
روستایی که به واسطه پرداختن اهالی روستا به شغل کشاورزی و بروز 
خشکسالی، کمر روستا شکسته شده و ترک های خشک شدن زمین 
از بی آبی را می توان در چین های صورت مردان و زنان زحمت کش 
مردان روستا گرمی و سردی چشیده روزگارند،  و  زنان  دید.  روستا 
سختی کشیده اند اما همتشان بلند است اهالی روستای فتح آباد به واسطه 
اینکه در سال های اخیر دام پروری را رها کرده اند و به سمت کشاورزی 
رفته اند بیشترین آسیب را در خشکسالی های سال های اخیر داشته اند 
دریافت  که  اشتغال زایی  وام های  بازپرداخت  در  اکنون  درحالی که 

کرده اند؛ مانده اند.
ازجمله مشکالت مردم روستاهای خسرو شیرین، محمدآباد و فتح آباد 
تجهیز  لزوم  اینترنت،  و  همراه  تلفن  دهی  آنتن  عدم  به  می توان 
هادی  طرح  اجرای  اعتبار  تأمین  شیرین،  خسرو  روستای  آزمایشگاه 

روستای فتح آباد، نبود سرویس دانش آموزی و... اشاره کرد.
تأسیس دفاتر جذب گردشگر در روستاها

ازآنجایی که گردشگری می تواند به عنوان منبع درآمدی برای روستاییان 
فروش محصوالت  درباره  است  ممکن  درآمد  افزایش  این  و  تلقی شود 
لذا دهیاران می توانند  باشد  اشتغال زایی  نقش  با  مرتبط  یا  به گردشگران 
با تأسیس و راه اندازی دفاتر با عنوان دفاتر جذب گردشگر در روستاها 

نسبت به معرفی منطقه، اسکان و راهنمایی گردشگران اقدام کنند.
ایجاد بازارچه های محلی و موقت

و  صنایع دستی  خرید  دنبال  به  روستاها  به  سفر  هنگام  گردشگران 
محصوالت باغی و... هستند که با برگزاری روز روستا و مدیریت صحیح 
ایجاد بازارچه های محلی در روستاها درزمینه افزایش درآمد و اشتغال زایی 

بسیار مفید خواهد بود.
راه اندازی خانه های بوم گردی در روستاها

اهالی روستاها با استفاده از اماکن قدیمی و جذاب تحت عنوان )خانه های 
بوم گردی( برای اسکان و اقامت گردشگران که با برگزاری برنامه متنوع 
برای  را  اوقات شادی  نظیر موسیقی محلی، غذاهای محلی، آداب ورسوم 

گردشگران به ارمغان بیاورد.


