
 

 

 

 

 

 هاي گردشگري روستايي شهرستان لنگرود سازي خدمات توريستي در كانون راهكارهاي گسترش و فعال

 AHP بندي با روش بر مبناي الويت

0F، استاد يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشتبادآدكتر محمد باسط قرشي مينا
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 ريزي توريسم، دانشگاه آزاد واحد رشت برنامه، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و سپيده آشفته پور ليالكوهي

  

 
 
 
 
 

 چكيده
هـاي گردشـگري    كـانون سـازي خـدمات گردشـگري در     در اين پژوهش، به منظور ارائه راهكار براي گسترش و فعال 

ي شهرستان لنگرود، ابتدا بر اساس مطالعات ميداني و مصاحبه با مـديران و مسـئولين محلـي و شهرسـتاني، پـنج روسـتا       يروستا
توسـعه  هـاي   ) با تواناي و بلوردكان و هلو دشت با موقعيت كوهستاني ليالكوه، پرشكوه و مالط با موقعيت كوهپايه(روستاهاي 

روسـتاهاي   و هبنـدي شـد   روستاها از نظر قابليت گردشـگري الويـت   AHPمدل گردشگري شناسايي شده و سپس با استفاده از 
روستاهاي پرشكوه و مالط نيـز عليـرغم    .هاي اول تا پنجم قرار گرفتند ليالكوه، بلوردكان، هلودشت، پرشكوه و مالط در الويت

جـه قـرار گرفـت. بـراي روسـتاي      هاي آخر، به علت همجواري با روستاي ليالكوه و شـهر لنگـرود مـورد تو    قرارگيري در رتبه
هاي موجود، ايجاد تفريحگاه براي جذب توريسم خاص و با كيفيـت و بـراي ديگـر     كوهستاني هلودشت با توجه به محدوديت

پيشنهاد شد. در اين پژوهش از روش تحقيـق توصـيفي و   گردشگران هاي مختلف  روستاها تنوعي از خدمات براي جذب گروه
 AHPها و اطالعـات و بـا اسـتفاده از مـدل      بندي داده كه ابتدا وضع موجود توصيف و سپس با جمعاست تحليلي استفاده شده 

از  ها و اطالعات مورد نياز بيشتر از طريق مطالعات ميداني و در برخـي مـوارد نيـز    آوري داده موضوع تحليل شده است و جمع
 اي بوده است. طريق مطالعات كتابخانه

 تفريحگاه، توريسم با كيفيت   ،  AHPمدل هاي گردشگري روستايي،  كانونواژگان كليدي: خدمات گردشگري، 
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 مقدمه  -1
روستا به عنوان يك مكان اقتصادي، اجتماعي و سياسي، زيستگاه جماعتي از مـردم در خـارج از محـدوده شهرهاسـت كـه داراي      

برخـورداري بافـت و معمـاري روسـتايي از زيبـايي       .)1384(شـهبازي،   باشد خود ميهويت تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي مخصوص به 
اكولوژيكي، استفاده از مصالح بومي، هماهنگي با شرايط محيطي در استقرار بافت و ساخت و ساز مسكن، قرار گـرفتن روسـتاها در بسـتر    

در حاليكـه   ).1388شود (سـرتيپي پـور،    مي  وستاها محسوبطبيعي و برخورداري از مناظر و چشم اندازهاي طبيعي مهمترين امتيازهاي ر
دهـد توجـه    كه توسعه كشاورزي يا صنعتي، فقط بخشي از توسعه جامع را تشكيل مي هها و مطالعات انجام شده در جهان نشان داد ارزيابي

هـاي اقتصـادي    ين ميان يكي از بخشهاي موفقيت توسعه ملي است. در ا اي از پيش شرط به سطوح ديگر توسعه جامع يعني توسعه منطقه
كه در توسعه روستايي كمتر به آن توجه شده است، توسعه گردشگري روستايي است ايـن بخـش از گردشـگري بـه عنـوان گردشـگري       

مطـرح شـد    1980گـردي در دهـه    خطـر و طبيعـت   هايي مانند گردشگري مزرعه، گردشگري سبز، گردشگري بي جايگزين در كنار بخش
   )4و 3 :1381قادري، (افتخاري و 

هـا و   افتد. برخي از مناطق، مقصدها، سـايت  ـ اقتصادي است كه به شكل تصادفي اتفاق نمي گردشگري فعاليتي اجتماعي  
ند. شناسايي و تحليـل منـابع   وش تر ظاهر مي ها و جذب گردشگران از برخي ديگر موفق هاي گردشگري در عرصه فعاليت كانون

هاي جذب گردشگر در يك منطقه اسـت   هاي اساسي در ارزيابي قابليت پراكنش و ساماندهي آنها از گامگردشگري و چگونگي 
 .)17:  1379(داس ويل، 

آورنـد. هـر    هاي سنتي در طبيعت زيباي مناطق روستايي، زمينه براي جذب گردشـگران را فـراهم مـي    هاي محلي و جاذبه  ويژگي 
خود از لحاظ طبيعي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و كالبـدي دارنـد. عـالوه بـر مـورد فـوق،       هاي مخصوص به  كدام از روستاها ويژگي

كند كه بايست نسبت به حل ايـن مشـكالت    شنيدن نام روستا از وجود انبوهي از مشكالت، فقر و محروميت در محيط روستا حكايت مي
هـاي متعـددي    ه است، هنوز توسـعه روسـتايي بـا مسـائل و چـالش     دياهتمام الزم را مبذول داشت. در شرايطي كه قرن بيستم به پايان رس

. با توجه به وضـعيت منـاطق روسـتايي و لـزوم     ه استمواجه است چرا كه راهبردهاي گذشته در زمينه توسعه روستايي موفقيت آميز نبود
توانـد   هـاي روسـتايي مـي    محـيط ـ اكولوژيك گردشـگري در   توسعه روستايي به صورت پايدار، گردشگري روستايي و بويژه بعد طبيعي

) با توجه به اينكه روستاها از نظـر كالبـدي، اجتمـاعي و فرهنگـي     99:  1388اي مناسب براي توسعه روستايي باشد. (راسق قزلباش،  گزينه
و رضـايت  هاي زيادي در برخورداري از امكانات و خدمات دارند، امكان ارائـه خـدمات مطلـوب     و اقتصادي داراي تنوع هستند و تفاوت

تواننـد امكانـات و    مـي هـا خواهنـد بـرد كـه      بخش به همه گردشگران وجود ندارد و تنها آن دسته از روستاها بهره بيشتري از اين فرصت
تأمين اكثر امكانات و خدمات گردشـگري درتمـام نقـاط     شته باشندامكان دسترسي آسانتري داخدمات گردشگري بهتري را ارائه نموده و 

توانـد بـا    اي و محلي مي منطقه ريزي توسعه روستايي در سطح ملي و اجرايي ميسر نيست، از اين رو برنامه داليل اقتصادي و روستايي بنابر
هـا   نگرش خاص مداخله در بافت روستايي و ايجاد و توسعه خدمات و تسهيالت گردشگري، اين صنعت را سامان بخشيد تـا از فرصـت  

 به نحو شايسته استفاده گردد.  
هـاي ميـداني، بـر     گيـري از روش  بهـره  و سـپس  ابتدا با مطالعه مقدماتي، روستاهاي با قابليت گردشگري شناسايي ين پژوهشدر ا

اساس مشاهده و مصاحبه با مديران محلي، كارشناسان مرتبط شهرستاني و همچنين متخصصيني كه بر موضوع اشـراف داشـته و محـدوده    
بنـدي شـده و در    ، پنج روستاي مورد نظر الويت) AHPو با استفاده از روش فرآيند تحليلي سلسله مراتب تحليلي ( مطالعاتي نيز آشنا بودند

هـاي گردشـگري روسـتايي     سازي خدمات توريستي در كانون گسترش و فعال نهايت با توجه به اطالعات بدست آمده، راهكار براي
 ارائه شده است.   شهرستان لنگرود

 نظريمفاهيم   -2
گردشگري در نواحي روسـتايي و منـاطق پيرامـون     ،توان به طور ساده ميرا گردشگري روستايي  گردشگري روستايي: -2-1

ها و اشكال متنوع مديريتي و نهادهـاي توسـعه يافتـه      اي از فعاليت تواند شامل مجموعه شهرها تعريف كرد ولي اين تعريف نمي



صنعت گردشگري باشد. از اين رو كنفرانس جهاني گردشگري روسـتايي، گردشـگري   فعال در كشورهاي مختلف در ارتباط با 
امكـان   دانـد كـه   و خـدمات رفـاهي در نـواحي روسـتايي مـي      روستايي را شامل انواع گردشگري با برخـورداري از تسـهيالت  

زرعـه و كشـاورزي) فـراهم    هاي طبيعت را همراه با شركت در زنـدگي روسـتايي (كـار در م    و جاذبهمندي از منابع طبيعي  بهره
هاي كـوچكي از جهـانگردان در روسـتاهاي سـنتي و غالبـاً دور       گروه روستايي در گردشگري ).27:  1387(رضواني،  آورد. مي

كننـد. روسـتاييان مالـك     ي زندگي روستايي و محيط محلي شناخت پيـدا مـي   كنند و در باره ها اقامت مي افتاده يا در نزديكي آن
 هـاي  ويژگـي ، عـالوه بـر ايـن   ) 33:  1384، كنند (سـازمان جهـاني جهـانگردي    ها را اداره مي جهانگردي هستند و آنتسهيالت 

كند. بـه عبـارت ديگـر     ها و موقعيت روستايي، گردشگري روستايي را از ديگر اشكال گردشگري جدا مي متمايزي مانند فعاليت
گيرد و به تبـع آن ارائـه خـدماتي نظيـر اسـكان، پـذيرايي،        در بر ميگردشگري روستايي، گردشگري مزرعه و كشاورزي را نيز 

...  ها و مراسم محلي، توليد و فروش صنايع دستي، محصـوالت كشـاورزي و   امكانات و وسايل سرگرمي و تفرج، برپايي جشن
   ).28:  1387(رضواني،  به گردشگران را نيز شامل خواهد شد

تواننـد   شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي و ... مـي    نوع فعاليت اقتصـادي،  ، سكونتي سابقه، نسبي روستاها با توجه به موقعيت
 ،هاي طبيعي شـامل كـوه   هاي  گردشگري روستايي عبارتند از: جاذبه هاي گردشگري متنوعي داشته باشند. مهمترين جاذبه جاذبه

هـاي   هـاي انسـاني شـامل جاذبـه     نين جاذبـه غار و ... و همچ ،آب و هوا ،چشمه ،آبشار ،رودخانه ،دريا و ساحل ،پوشش گياهي
بـديهي   ) 209 و 208:   1388قاسمي، رك: ها و ... ( حشنواره ،كشاورزي ،معماري ،غذا و ...) ،فرهنگي (آداب و رسوم ،مذهبي

  ها افزود. بر توان گردشگري آن ،هاي جانبي  توان با ايجاد برخي جاذبه هاي مهم گردشگري روستايي مي است كه در كانون
ها در يك حوزه گردشگري اسـت. ايـن كـانون     كانون گردشگري نقاط مركزي و مركز تجمع جاذبه كانون گردشگري: -2-2

). مقصـود از  29:  1388(قاسـمي،   اي از چند جاذبه در كنار هم و يا تركيبي از اين دو باشـد  ممكن است يك آبادي يا مجموعه
اي جغرافيايي گـرد آمـده    در نقطه  است كهها  اقدامات و فعاليتها،  جاذبهتجمع و انباشتي از گردشگري در اين پژوهش، كانون 
چنين تجمـع و انباشـتي    و يا شرايط اوليه مانند جاذبه و تقاضا در كنار برخي شرايط ديگر مثل امكان دسترسي براي ايجاد است

 فراهم است.
 ه مهناي تفوق، رجحان و تفوق و افضـليت و سـبقت و تقـدم اسـت    در لغت، اولويت مصدر جعلي و ب :اولويت بندي -2-3

در فرهنگ وبستر عالوه بر معاني سبقت در زمان و تقدم قانوني براي حـق اسـتفاده از موضـوعي، يـك معنـي       )1377(دهخدا، 
 .دهـد  تخصيص مـي گويد كسي كه در عرضه محدود، حقوقي را به استفاده از كاال و خدماتي  اقتصادي براي آن بيان شده كه مي

اولويـت بنـدي و تصـميم     .در عمل، اولويت به معني انتخاب موضوعي است از بين موضوعات ديگر و داراي مرجعـاتي اسـت  
گيري شامل سبك و سنگين كردن اهداف كوتاه و درازمدت براي رسيدن به آن است. در اين زمينه بايد موانع، پيش بيني، نقشـه  

 )  1385 ،(فدايي عراقي ها به عمل آيد ت زمان دار و مستقل براي تعقيب اين اولويتها، تصميم گرفته شود، و اقداما

 بندي گردشگري به قرار زير است: مباني و اصول اولويت
اولويت بندي كانونها گردشگري يك كار مديريتي است و در تصميم گيري و سياست گذاري گردشگري مورد اسـتفاده قـرار    -

 گيرد.  مي
 اي گردشگري است.   ريزي منطقه خشي از سازمان دهي فضايي و برنامهاولويت بندي ب -
بندي كانونهاي گردشگري بـر اسـاس سـاماندهي     ها بر زمين، عمدتاً تمركز طلب است و در اين اولويت ماهيت توسعه فعاليت -

 مطلوب فضايي (پراكندگي، تمركز و يا تركيبي از پراكندگي و تمركز فعاليتها ) در مناطق گردشگري الزامي است.  
(اقتبـاس از   گيرنـد.  بندي گردشگري، مقصدهاي با توان گردشگري يكسان و نزديك به هم در يك سطح قـرار مـي   در اولويت -

 )1387و كالنتري،  1381زبردست، 
بندي گردشگري بايد براساس همه مناطق انجام شود، چـه منـاطقي كـه بخشـي خصوصـي حضـوري فعـال دارد و چـه در          اولويت -

 ).14 – 15، صص1389(شجاعي،  مناطقي كه نقش دولت تعيين كننده است



ي امتياز بندي، روش هزينـه ـ فايـده،    بند بندي عبارتند از: روش سرانگشتي، روش فهرست هاي اولويت ترين روش متداول
بنـدي   ترين روش اولويـت  هاي شبيه سازي. پر استفاده ريزي رياضي، مدل روش مازاد اقتصادي، روش مزيت نسبي، روش برنامه

 ).8:  1384(مرتضوي،  روش امتياز بندي است
وجـود سـه عنصـر     عوامل مختلفي تاثير گـذار هسـتند ولـي    هر فعاليت گردشگري رونق برايهر چند كه  :خدمات گردشگري -2-4

اين عناصر در ميزان و كيفيـت گردشـگري در هـر مقصـد تعيـين كننـده       دارد و نوع، ميزان و كيفيت تام جاذبه، تقاضا و خدمات ضرورت 
ـ  ها متنوع هستند و تقاضا نيز عالوه بر وجود جاذبه هستند. همانطور كه اشاره شد جاذبه كـه بسـته بـه     -ه تعـداد جمعيـت   ها و خدمات، ب

فرهنگ و سياست حاكم بـر جامعـه، درآمـد و برخـي مـوارد       -باشد جمعيت تمامي كشورهامحلي تا  جمعيت شرايط جاذبه ممكن است
دارد و خدمات گردشگري كه موضوع اصلي اين نوشتار هستند با توجه به كميت، كيفيت و برد جاذبه، فاصله جاذبـه از مبـدا   بستگي ديگر 

 و ... بايد تعريف و ايجاد شوند. خدمات گردشگري مرسوم شامل موارد زير هستند:تقاضا، درآمد و فرهنگ بازار 
از آن  بايـد هـا چـه داراي جاذبـه و بـدون آن،      هاسـكونتگ سـت و همـه   ا سـكونتگاه كه از نيازهاي اوليه و ضروري هـر   خدماتي -

دفـع  ، (ثابـت و همـراه)   تلفـن  نفـت و...)  بـرق، گـاز،  انـرژي ( آب، راه ارتباطي، حمل و نقـل،  مانند (خدمات عمودي) برخوردار گردند. 
هـاي گردشـگري    ين خـدمات در كـانون  خدمات بهداشتي و برخي خدمات تجاري. بديهي است كه كميت و كيفيت افاضالبي دفع زباله، 

 بر انگيزه سفر تاثير گذار است.روستايي 
ها بايد به آن دسترسي داشته باشند ولي بنا به داليلـي چـون كـافي نبـودن آسـتانه جمعيتـي،        سكونتگاهخدماتي كه تمامي ساكنين  -
بسـتگي بـه تعـداد جمعيـت، موقعيـت نسـبي و         مقدور نبوده و ييروستا هاي سكونتگاه ها در تمامي نيروي انساني و ... ايجاد آن سرمايه،

تـوان بـه خـدماتي ماننـد      شوند. در اين مورد مـي  ميشكالي از مركزيت هستند، مستقر ، در روستاهاي منتخب كه معموالً داراي اَحوزه نفوذ
و ... اشـاره كـرد. از ايـن خـدمات بـه عنـوان        ، تعميرگـاه بانك، پست، خدمات تجاري برتر، خدمات بهداشتي برتر، مركز توزيع سـوخت 

هاي گردشگري وجود داشته باشند و يا اينكه به راحتي قابل دسترسي باشـند. در مراكـزي    و الزم است در كانون شود خدمات افقي ياد مي
 شود. خدمات تبديل ارز نيز به موارد فوق اضافه ميكنند؛  المللي جذب مي گردشگر بينتعداد زيادي كه 

گيـرد ماننـد : انـواع خـدمات پـذيرايي و       م توسط گردشگران مورد استفاده قرار ميودماتي كه به طور مستقيم و به صورت مداخ -
خدمات معموالً در روستاهاي كشـورهاي جنـوب و بخصـوص روسـتاهاي كوچـك و متوسـط       ها. اين  ها و استراحتگاه اقامتي، تفريحگاه

توانـد مـورد اسـتفاده مـردم بـومي نيـز قـرار         در نهايت مي اين خدماتوجود ندارند ولي براي رونق گردشگري روستايي ضرورت دارند. 
  1F1 اين خدمات نيز در رديف خدمات افقي هستند. گيرد.

مكانيابي كانونهاي خدماتي گردشگري در روسـتا داراي معيارهـا    :طراحي خدمات گردشگري روستاييضوابط مكانيابي و  -5 -2
2Fهاي گردشگري بايد مد نظر قرار گيرد: براي انتخاب و تجهيز كانون كه باشد هايي مي و شاخص

2    
اي قرار گيرد كه بتـوان پيـاده يـا     كانون خدماتي ارتباط مناسبي با جاذبه اصلي حوزه گردشگري دارد و تا حد امكان بايد در فاصله -

 با صرف اندكي وقت از اطراف حوزه به آن دسترسي داشت.  
 دسترسي به كانون خدماتي از راه جاده اصلي امكانپذير باشد -
 نياز قابل تأمين باشد. سات و تجهيزات موردتأسيسات زيربنايي و ديگر تأسي -
 به لحاظ طبيعي (سيل، زلزله توفان) ايمني داشته باشد. -
 امنيت داشته باشد -
 از نظر اقتصادي براي سرمايه گذاران خصوصي توجيه الزم را داشته باشد. -

                                                           
و سازمان جهاني  224تا  205، ص 1389براي اطالع بيشتر در مورد تنوع و كيفيت خدمات گردشگري مراجعه كنيد به : ضرغام بروجني،  - 1

 170تا  63، ص 1390جهانگردي، 
 379ـ399: 1388يابي كانون خدماتي رجوع كنيد به: قاسمي،  ضوابط عمومي مكانبراي اطالع در مورد  - 2



گيري چند منظوره اسـت كـه اولـين بـار      ترين فنون تصميم فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروف:  AHP 3F1مدل  -6 -2
ابداع گرديد. اين تكنيك بر اساس مقايسه زوجـي بنـا نهـاده شـده اسـت كـه امكـان         1970در دهه » توماس ال ساعتي«توسط 

). روش ارزيـابي فراينـد تحليـل سلسـله     9:  1381دهد (قدسي پور،  هاي مختلف را به مديران و برنامه ريزان مي بررسي گزينه
هـا پرداختـه    بندي گزينه د معياره با در نظر گرفتن اثر همزمان كليه معيارهاي دخيل و مقايسه امتيازات آنها، به اولويتمراتبي چن

). در ايـن تكنيـك ابتـدا سـاختار     46:  1383نمايد (صادق پور،  و با به كارگيري روابط معرفي شده، گزينه مطلوب را تعيين مي
گـردد. در   ها تعيين مي س با مقايسه زوجي بين معيارها وزن نسبي هر يك از آن شاخصسلسله مراتبي مسأله ساخته شده و سپ

 گردد.  هاي مورد مطالعه محاسبه مي هاي بدست آمده، ارزش هر يك از نمونه ادامه با توجه به وزن
 روش تحقيق و مراحل آن -3

 هـاي  روستاهاي هدف از جنبـه ضع موجود تحليلي استفاده شده است كه ابتدا و -در اين مقاله از روش تحقيق توصيفي
موقعيـت  بيان شده وسپس با توجه به اهداف تحقيق و بر اساس اطالعات كسب شـده،   و مرتبط به موضوع گردشگري مختلف
كـانون گردشـگري روسـتايي و بـا در نظـر گـرفتن ديـدگاه        يـك   بـراي  با در نظر گرفتن عواملي چون شرايط مناسب روستاها

سازي خدمات گردشـگري در روسـتاهاي    گردشگران مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت به منظور فعال متخصصان، مسئولين و
 هدف، راهكار ارائه شده است.

بـوده اسـت كـه البتـه بـراي       جامعه آماري، تمامي روستاهاي شهرستان لنگرود، مديران و مسـئولين محلـي و شهرسـتاني   
مـديران و مسـئولين محلـي و    هاي گردشگري روستايي، تمامي روستاها بررسي نشده بلكه از طريق مصاحبه بـا   تشخيص كانون

روستا مد نظر قرار گرفت و پس از مطالعات تكميلي و مشاهده، پنج روستا بـدين منظـور مناسـب تشـخيص      9شهرستاني، ابتدا 
 ها تكميل شد. پرسشنامه از آن 120ر ارائه راهكار، تعداد داده شد. ضمن اينكه به منظور دستيابي به ديدگاه گردشگران د

اي براي بخشي از  براي گردآوري اطالعات از دو روش مطالعات كتابخانه اي و ميداني استفاده شد كه از روش كتابخانه 
هاي محدوده مطالعاتي استفاده شد و  شناسايي برخي از جنبه ،آشنايي با مباني نظري تحقيق و تدوين آن ،مطالعات مقدماتي

آوري اطالعات در مطالعات  آوري قسمت بيشتر دادها و اطالعات مورد نياز طريق مطاالت ميداني صورت گرفت. جمع جمع
تكميل  ،مصاحبه  برداري از اسناد و مطالب مورد نظر صورت گرفت و در مطالعات ميداني از مشاهده، كتابخانه اي از طريق فيش

 استفاده شده است. AHPهاي گردشگري روستايي از مدل  بندي روستاها به عنوان كانون براي الويت .پرسشنامه و عكس استفاده شد

 هاي تحقيق يافته -4
هـا و خـدمات مـرتبط بـا گردشـگري در روسـتاهاي        هاي گردشگري و زير ساخت ، جاذبههاي محيطي ابتدا ويژگي قسمتدر اين 

سازي خـدمات توريسـتي در    براي گسترش و فعال،  AHPبندي روستاها با استفاده از مدل  معرفي شده و سپس بر اساس الويت هدف
 ارائه شده است.راهكار  ،هاي گردشگري روستايي شهرستان لنگرود كانون

روستاي شهرستان داراي  207روستا از مجموع  5براساس مطالعات مقدماتي، هاي گردشگري روستايي:  كانون -4-1
بـا موقعيـت پـايكوهي در بخـش     جاذبه گردشگري روستايي تشخيص داده شد. اين روسـتاها عبارتنـد از: روسـتاهاي ليالكـوه     

با موقعيت كوهستاني  روستاي بلوردكان و هلودشت در بخش كومله و مالط و پرشكوه با موقعيت پايكوهيمركزي، روستاهاي 
ارائـه شـده    يك، دو و سههاي شماره  هاي اين روستاها در جدول هاي محيطي و جاذبه موقعيت، ويژگي 4F2.واقع در بخش اطاقور

 است.  
  

                                                           
 هاي احتمالي)، انتشارات سمت هاي عملياتي (مدل ، پژوهش1373رك: مومني، منصور،  - 1
 ، در اين بررسي مورد توجه نبوده است.1388در سال مهمترين كانون گردشگري روستايي شهرستان لنگرود، چمخاله است كه نظر به تبديل آن به شهر  - 2



 

 توزيع روستاها و موقعيت توپوگرافيكي روستاهاي هدف -1نقشه شماره 

  



 
 

 
 روستاهاي هدف گردشگريهاي گردشگري  جاذبه : 3جدول شماره 

 هاي انساني جاذبه هاي طبيعي جاذبه روستا رديف

آب و هوا، جنگل بكر، پارك جنگلي، چشمه، حيات  هلودشت 1
 - انداز زيبا وحش، چشم

كوهستاني، جنگل، پارك جنگلي، غار، رودخانه، چشمه،  بلوردكان 2
 چشمه آب گرم، آب و هوا

شاه عباسي، جاذبه معماري بومي، لباس كاروانسرا و پل 
 محلي

جنگل، استخر طبيعي، چشمه، مسير كوهپيمايي و پياده  ليالكوه 3
 روي

هاي سنتي، باغات چاي، باغلت مركبات، نان  قهوه خانه
 لباس محلي، سنتي (محلي)

محصوالت روستا، باغات  عرضهداوزده امامزادگان،  انداز كوه استخر طبيعي، چشم مالط 4
 مركبات، باغات چاي، لباس محلي

محصوالت روستا،  عرضهباغات مركبات، باغات چاي،  انداز كوه استخر طبيعي، چشم پرشكوه 5
 لباس محلي

 1391ماخذ: مطالعات ميداني، بهار 

 

و با استفاده از پنج ها  جاذبهامكانات موجود و ، با توجه به موقعيت: هاي گردشگري روستايي بندي كانون الويت -4-2
هاي انساني و زمـين قابـل اسـتفاده بـراي تاسيسـات گردشـگري،        هاي طبيعي، جاذبه ها، جاذبه شاخص دسترسي، زيرساخت

 )7تا  4(جدول شماره اند كه خالصه عمليات به شرح زير است:  بندي شده الويت AHPروستاهاي هدف با مدل 

 هاي محيطي و اجتماعي روستاهاي هدف گردشگري : ويژگي1جدول شماره 

موقعيت  نام روستا رديف
 و هوا آب ارتفاع ارتفاعي

فاصله از شهر 
 لنگرود

 (به كيلومتر)

 هاي اجتماعي ويژگي

 تعداد جمعيت تعداد خانوار

 5 2 50 معتدل كوهستاني 1700 كوهستاني هلودشت 1
 158 42 27 معتدل و مرطوب 250 كوهستاني بلوردكان 2
 1841 479 2 معتدل و مرطوب 20تا  -5 پايكوهي ليالكوه 3

 1034 326 3 معتدل و مرطوب صفر تا * پايكوهي مالط 4

 1070 323 5 معتدل و مرطوب 40صفر تا  پايكوهي پرشكوه 5

 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان هواشناسي كشور و مركز آمار ايران ماخذ: 

 روستاهاي هدف گردشگري هاي  هاي گردشگري و زيرساخت : جاذبه 2جدول شماره 

ف
ردي

 

 روستا
 خدمات افقي مرتبط با گردشگري       خدمات عمودي

راه 
 تلفن گاز برق منابع آب آسفالته

 ثابت
تلفن 
 همراه

مراكز 
 اقامتي

تأسيات 
 پذيرايي

  بازارچه
 محلي

 - رستوران سوئيت - - -  چشمه  هلودشت 1

مسافر  - - -  چشمه  بلوردكان 2
 - رستوران كاشانه

     لوله كشي  ليالكوه 3
واحد 
 اقامتي

رستوران و 
  خانه سنتي قهوه

      - -  لوله كشي  مالط 4

 - - -     لوله كشي  پرشكوه 5

 1391ماخذ: مطالعات ميداني، بهار 



 
 AHPدر مدل  استفادهرد وم ها و عوامل : شاخص 4جدول شماره 

 عوامل شاخص
 نوع و كيفيت راه، فاصله از راه اصلي و شهر لنگرود دسترسي

 آب، برق، گاز، ارتباطات (تلفن ثابت و همراه و راه) و خدمات بهداشتي ها و خدمات زيرساخت
 سل ،آب و هوا ،آبشار ،چشمه آب گرم ،چشمه ،كوه ،جنگل رودخانه، هاي طبيعي جاذبه
 باغ مركبات و چاي لباس محلي، خانه سنتي، معماري، مذهبي، صنايع دستي، فرهنگي، قهوه هاي انساني جاذبه
 شيب و مساحت مناسب براي كاربري گردشگريوجود زمين با  زمين

 
 

در تمـامي  كـه   اسـت  5شـماره  بـه شـرح جـدول    و نسبت سازگاري براي پـنج شـاخص   ها  نتيجه ارزيابي هر يك از شاخص
 است.بدست آمده  1/0ها نسبت سازگاري كمتر از  شاخص

 

 هاي مورد نظر در پنج روستاي هدف نتيجه ارزيابي شاخصنسبت سازگاري و :  5جدول شماره 
 شرح

(نسبت سازگاري و 
 ها)روستا

 شاخص

ها و  زيرساخت دسترسي
 زمين انسانيهاي  جاذبه هاي طبيعي جاذبه خدمات

 0732/0 0297/0 3862/0 0466/0 0307/0 هلودشت
 0732/0 4793/0 3862/0 0955/0 0809/0 بلوردكان
 5019/0 2321/0 0867/0 4437/0 4265/0 ليالكوه
 1312/0 1490/0 0542/0 2070/0 2580/0 مالط

 2144/0 1097/0 0867/0 2070/0 2037/0 پرشكوه
 008/0 060/0 012/0 038/0 074/0 نسبت سازگاري

 ماخذ: محاسبه توسط نگارندگان
 

و با توجه به نتيجـه   به دست آمد 6دول شماره جبه شرح ها و نسبت سازگاري  ضريب شاخص  ها، مقايسه زوجي شاخص در
     دكـان  بلـور  -1ها، الويت بندي روستاهاي هدف گردشگري لنگـرود بـه ترتيـب زيـر اسـت:       ها و ضريب شاخص ارزيابي از شاخص

 )7مالط (جدول شماره  -5   پرشكوه -4هلودشت   -3ليالكوه    -2
 

 

 ها و نسبت سازگاري ضريب شاخص : 6جدول شماره 

ها و  زيرساخت دسترسي شاخص
 خدمات

هاي  جاذبه
 طبيعي

هاي  جاذبه
 نسبت سازگاري زمين انساني

 046/0 008/0 060/0 012/0 077/0 059/0 ها ضريب شاخص

 
 AHPبندي روستاهاي گردشگري شهرستان لنگرود بر اساس مدل  الويت : 7جدول شماره 

 مالط پرشكوه هلودشت ليالكوه بلور دكان روستا
 117/0 121/0 177/0 /224 361/0 ارزيابي كل

 

سـازي خـدمات    قبل از ارائـه راهكـار بـراي گسـترش و فعـال     سازي خدمات گردشگري:  ي گسترش و فعالراهكارها -4-3
دو  اها راهكارها ارائـه شـوند. در ايـن راسـت     و بر اساس آن توسعه گردشگري مشخص يها ضرورت دارد كه ابتدا سياستگردشگري 
هـا در صـدد گسـترش و     هـا و جاذبـه   اول اينكه بدون هرگونه دخالت در كميـت و كيفيـت زيـر سـاخت     :توان اتخاذ كرد سياست مي



اين خدمات استفاده كرده و در نهايت تا حدي موجـب افـزايش گردشـگران     سازي خدمات گردشگري بود تا گردشگران فعلي از فعال
ذيربط به عنوان روستاي هدف گردشـگري تعريـف و بـر اسـاس آن مطالعـات       و نهادهاي ها شود و دوم اينكه اين روستاها در دستگاه

ردشـگري در كـانون توجـه    تواننـد بـه عنـوان روسـتاهاي هـدف گ      روسـتاها مـي   در اين صورت،جامعه گردشگري صورت گيرد كه 
 هاي توسعه گردشگري باشند. برنامه

توان بخـش خصوصـي را    ارائه تسهيالت و برخي مجوزها مي و اي و ناحيه اقدامات مديران محلي در حالت اول صرفاً از طريق
معمـوالً در  در روستاها مستقر شـوند كـه   كه در اين حالت ممكن است برخي خدمات  براي گسترش خدمات گردشگري ترغيب كرد

گيـرد و بـه    يابي و همچنين براي تعيين كميت و كيفيت خـدمات صـورت نمـي    چنين شرايطي مطالعه مناسبي براي نياز سنجي و مكان
سـطح مـورد انتظـار رونـق      و سـنجي  مطالعات ويژه براي امكان ،در حالت دوم نشود. لهمين دليل نيز احتمال دارد نتيجه مناسبي حاص

 ،گيـرد كـه در ايـن صـورت     ها صورت مـي  يابي آن خدمات مورد نياز همراه با مكانيين نوع، كميت و كيفيت همچنين تعگردشگري و 
اعتقـاد   اينكـه نگارنـدگان   ضمن .ها بيشتر است گذاري هاي صورت گرفته بيشتر هدفمند بوده و احتمال به نتيجه رسيدن سرمايه حمايت

چون چنين مطالعاتي نيازمند تهيه يك برنامـه منسـجم بـا همـاهنگي تعـدادي از       وليا دارند به مطالعه جامع گردشگري در اين روستاه
سـازي خـدمات    در شـرايط فعلـي بـراي گسـترش و فعـال     اسـت؛  در قالب يك طـرح مطالعـاتي وسـيع     مسئولها و نهادهاي  سازمان

نـا نيسـت كـه هـيچ نظـارتي بـر ايـن        ولي اين بدان مع سناريوي اول براي روستاها پيشنهاد ارائه شده استگردشگري بيشتر بر اساس 
توانند از نظر ارائه مجوز و انتخاب مكان مناسـب بـا همكـاري نهادهـا بـر       موضوع وجود نداشته باشد و حداقل اينكه مديران محلي مي

داراي طـرح هـادي بـوده و در     اي ليالكـوه، مـالط و پرشـكوه    سه روستاي كوهپايهو با توجه به اينكه  اين موضوع نظارت داشته باشند
ها مشخص شده و همچنين براي تمامي ساخت و سازها نياز به صدور پروانه اسـت؛ امكـان نظـارت بيشـتر و      نقشه پيشنهادي، كاربري

در اين راستا ضـرورت دارد كـه طـرح هـادي بـراي روسـتاي بلـور دكـان مطالعـه،           بهتر براي مديران محلي و شهرستاني فراهم است.
 و اجرا شود.پيشنهاد 

سازي خدمات گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري شهرسـتان لنگـرود بـا توجـه بـه       ارائه راهكار براي گسترش و فعال
 و همچنين مطالعات ميداني صورت گرفته است.     AHPها با استفاده از مدل بندي نهايي و نتيجه ارزيابي هر يك از شاخص الويت

روستاهاي بلور دكان، ليالكوه، هلودشـت، پرشـكوه و مـالط بـه       AHPمدل تاي مورد نظر با بندي پنج روس اشاره شد در الويت
هـاي آخـر، بـه علـت      كه روستاهاي پرشكوه و مالط عليرغم قرارگيري در رتبـه هاي اول تا پنجم قرار گرفتند و  ترتيب در الويت

بر اين سه روستاي ليالكـوه، پرشـكوه و مـالط كـه در     و بنا  همجواري با روستاي ليالكوه و شهر لنگرود مورد توجه قرار گرفت
تواننـد و بايـد بـه عنـوان يـك       هـاي توسـعه گردشـگري مـي     اند در برنامه يك مسير پايكوهي و به صورت خطي و پيوسته قرار گرفته

مـورد نظـر، دو   مد نظر قرار گرفتـه اسـت. از پـنج روسـتاي      همين موردمجموعه گردشگري مد نظر قرار گيرند و در اين پژوهش نيز 
در پيشـنهاد بـراي   روستاي بلوردكان و هلودشت در موقعيت كوهسـتاني و سـه روسـتاي ديگـر در موقعيـت پـايكوهي قـرار دارنـد.         

سازي خدمات گردشگري در روستاها براي روستاي بلور دكان و روستاهاي پايكوهي تنوع گردشگري بدون محـدوديت خـاص    الفع
 ذيرايي و براي روستاي هلودشت توريسم خاص و خدمات در قالب تفريحگاه مد نظر است.با تنوعي از واحدهاي اقامتي و پ

هـا ماننـد زيـر     ضـرورت دارد برخـي زيـر سـاخت     ،بايد توجه داشت كه براي تبديل روستاها به يك مقصد مهـم گردشـگري  
دولتـي ايجـاد شـده و حتـي برخـي      هاي ارتباطي (راه و تلفن) و همچنين خدمات بهداشتي مورد نياز گردشگران توسط بخش  ساخت
 ها توسط بخش دولتي بازسازي، تجهيز و يا ايجاد شوند.   جاذبه

كيلـومتري شـهر لنگـرود قـرار دارد در      27اي در  دره  -اين روستا كـه بـا موقعيـت كوهسـتاني    : روستاي بلور دكان -4-3-1
ـ   بلور دكان در مقايسه بهاول قرار دارد.  رتبه در AHPبندي با مدل  الويت هـاي طبيعـي و انسـاني در     هچهار روستاي ديگر، از نظـر جاذب

كيلـومتري و برخـورداري از راه آسـفالته و همچنـين      27موقعيت بهتري قرار دارد ضمن اينكه دسترسي به اين روستا با توجه با فاصله 
رد نيـاز  بـراي ايجـاد خـدمات تجـاري،      ها در اين روستا محدود بوده و زمين مو ولي زير ساخت پذير است به راحتي امكانمسير زيبا، 



هـاي موجـود و قابـل     ه به شـرايط دسترسـي و جاذبـه   جبا تو هاي بيشتر با محدوديت مواجه است. اقامتي و پذيرايي و همچنين جاذبه
و شـرايط   آمـد باشـد   سـن و در   ،هاي متفاوت گردشگري از نظـر جـنس   تواند يك مقصد گردشگري براي گروه تاسيس، بلور دكان مي

 را دارد. روستايي به يك مقصد مهم گردشگري تبديل شدن
، تـاريخي هاي متنوعي مانند منطقه كوهستاني، ييالقي، پارك جنگلي، كاروانسـرا و پـل    روستاي بلوردكان داراي جاذبه

 زيـر  يهـا  جاذبهامكان ايجاد و لباس محلي است كه  ، غذاي محليغار، رودخانه، چشمه آب سرد و آب گرم، معماري بومي
 :فراهم استنيز 

هاي جاري در محدوده و پيرامون روستاي بلور دكان از نظر ميزان و سـرعت آب در حـدي اسـت كـه      راني: آب قايق
 ايجاد كرد.به شكل آماتور هاي خروشان را  راني در آب توان با برخي عمليات، شرايط مناسبي براي قايق مي

سردآبي با مجوز صيد ماهي توسـط گردشـگران و ايجـاد امكانـاتي بـراي       ايجاد يك مزرعه پرورش ماهيانصيد و پخت ماهي: 
گيـرد و بـراي    چنين فعاليتي معموالً توسط گردشگران ايراني مورد استقبال قـرار مـي  پخت و سرو ماهيان صيد شده توسط گردشگران. 

 گران خارجي نيز تجربه جديدي خواهد بود.شگرد
و  نمـا   آب، هاي آبـي مثـل نهـر    توان با طراحي سازه رودخانه موجود و شيب محدوده روستا، ميبا استفاده از دو هاي آبي:  سازه

 باشد. هاي مختلف روستا ايجاد كرد كه مورد استقبال سليقه ايراني مي محيط زيبايي در قسمت آبشارهاي كم ارتفاع
تـوان بـا تجهيـز آن،     وجـود دارد كـه مـي   » گرم آبرو«روستاي بلور دكان يك چشمه آب گرم به نام  غرب شمال درآب معدني: 

 مندان جاذبه ايجاد كرد. براي عالقه
ها از مصالح و معماري بومي استفاده شده است؛ از نظر نـوع معمـاري    هاي قديمي روستا كه در ساخت آن خانههاي بومي:  خانه

هاي بومي و احداث امـاكن اقـامتي و پـذيرايي بـه سـبك معمـاري سـنتي         بازسازي خانهه هستند كه با و طرح ظاهري بسيار قابل توج
 هاي روستا افزود. توان بر جذابيت روستا؛ مي

واحدهاي پذيرايي سنتي: در فرهنگ ايراني ضمن اينكه واحدهاي پذيرايي مكاني براي صرف خوراك و همچنـين در مـواردي   
از بناهـاي قـديمي و يـا     اسـتفاده هـاي خـاص مثـل     ها است؛ در مواردي اگر واحدهاي پذيرايي از ويژگي خانوادهگرد هم آيي افراد و 

خود يك جاذبه بـوده و تعـدادي از گردشـگران را بخصـوص از فاصـله       ؛باشندبرخوردار طراحي به شكل قديمي و به اصطالح سنتي 
 خانـه و رسـتوران   احداث واحدهاي پذيرايي سـنتي شـامل قهـوه   ع معماري، . در روستاي بلور دكان با توجه به نوكند نزديك جذب مي

هـا يكـي     ليالكوه عليرغم كيفيت نامناسـب آن  پايكوهي جذابيت بيشتري خواهد داشت. هم اكنون واحدهاي پذيرايي سنتي در روستاي
 هاي گردشگري اين روستا هستند. از جاذب

هـا جالـب و جـذاب نيسـتند بنـابراين       براي كودكان بنـا بـه شـرايط سـني آن    هاي گردشگري  بيشتر جاذبهمحل بازي كودكان: 
 ضرورت دارد كه مكاني براي اين منظور در نظر گرفته شده و بتدريج تجهيز شود.  

 خدمات گردشگري
ه هاي متنـوعي اسـت كـ    داراي شرايط و جاذبههاي گردشگري ويژه و منحصر به فردي ندارد  ولي  هر چند كه بلور دكان جاذبه

ها،  مسير زيبـا و مسـافت نسـبتاً كـم      با توجه به تنوع جاذبهتواند به عنوان يك مقصد گردشگري مطرح باشد.  ها روستا مي بر اساس آن
هـاي   تـوان الزم بـراي جـذب گردشـگران بـا سـليقه      روستاي بلور دكان، هاي مهم گردشگري شمال كشور،  از مركز شهرستان و كانون

در چنـين شـرايطي ايجـاد خـدمات      و المللي را هـم دارد  محلي،  شهرستاني،  استاني، كشوري و حتي بينمتفاوت در سطوح مختلف  
بـا كيفيـت    مهمترين خدمات مورد نياز براي گردشگري در روستاي بلور دكان، واحدهاي پذيرايي و اقـامتي گردشگري ضرورت دارد. 

 ها برخي خدمات ديگر ضرورت دارد: باشد كه در كنار آن مي داشتيبه ارتباطي و  و البته خدمات و برخي واحدهاي تجاري متفاوت
خدمات ارتباطي: روستاي بلور دكان هم اكنون از راه ارتباطي مناسبي برخوردار اسـت و فقـط ضـرورت دارد در برخـي نقـاط      

هايي براي جلوگيري از تخريب راه ايجاد شود. در اين روستا خطوط تلفن ثابت به صورت بـي سـيم دايـر     آسفالت ترميم شده و حفاظ



دهي تلفن همراه بسيار محدود و با كيفيـت بسـيار پـايين     باشد كه در زمان نامساعد بودن هوا سرويس دهي مناسبي ندارد و سرويس مي
گردشگران، آنتن تلفن همرا در روستا نصب شـود كـه بـا توجـه بـه قـرار        است كه ضرورت دارد براي استفاده مردم بومي و همچنين

گيري روستا در مسير روستاي هدف گردشگري هلو دشت، بخشي از مشكالت ارتباط تلفنـي در مسـير روسـتاي اخيـر نيـز برطـرف       
 خواهد شد.

انـد؛ بـراي توقـف     تفكيـك نشـده  واحـدهاي همسـايگي از هـم    روستا در پاركينگ: با توجه به تعداد فعلي گردشگران و اينكه 
خودروها در شرايط فعلي مشكلي وجود ندارد ولي با افزايش تعـداد گردشـگران، افـزايش سـاخت و سـازها و جـدا سـازي فضـاها         

براي توقف طـوالني مـدت خـودرو بـا مشـكل مواجـه        برند؛ گردشگران ي بهره ميربخصوص از طرف كساني كه از گردشگري كمت
يد در صورتيكه براي روستا طرح هادي در نظر گرفته شود؛ بيشترين عرض ممكن بـراي معـابر اصـلي و ديگـر     خواهند شد بنابراين با

 معابر منظور شود.
در صـورت نيـاز بـه گردشـگران      -1:اين نوع خدمات در راستاي گردشـگري از چنـد جنبـه اهميـت دارد     خدمات بهداشتي: 

هـاي الزم بـه    بـا ارائـه آمـوزش     -3تبط با گردشـگري نظـارت داشـته باشـد     بر فعاليت واحدهاي مر -2خدمات پزشكي ارائه نمايد. 
 روستاييان، در  بهبود شرايط زيستي روستاييان و رعايت بهداشت فردي و محيطي موثر واقع شـوند كـه بـه طـور مسـتقيم در تصـميم      

تنهـا خـدمات بهداشـتي در روسـتاي      مراجعه مجدد تـاثير گـذار اسـت.   انتخاب روستا به عنوان مقصد گردشگري و گردشگران براي 
كيلـومتري روسـتا    13و نزديكترين مركز بهداشتي درماني با پزشك ثابت در شهر اطـاقور در  دكان، يك واحد خانه بهداشت است  بلور
ـ  مي ه سـاكنان  باشد. با توجه به اينكه بلور دكان نسبت به چند روستاي ديگر مركزيت نسبي نيز دارد؛ الزم است هم براي ارائه خدمات ب

5F، در اين روستا مركز بهداشتي درماني با پزشك ثابت ايجاد شود و در صورت عـدم امكـان  روستاها و هم گردشگران

، خانـه بهداشـت   1
 بيشتر تجهيز شده و حداقل در طول روز در آن پزشك مستقر شود.

باشـد بنـابراين    صرفنظر از مدت اقامت در روستا مـي  ،واحدهاي پذيرايي مورد استفاده تمامي گردشگران وارد شده به روستا  -
شود كـه انـواع    تقاضا ايجاد شوند. در اين راستا پيشنهاد ميسطح متفاوت و  ي گوناگونها الزم است واحدهاي پذيرايي بر اساس سليقه
جـاد كافـه و رسـتوران سـنتي     كبابي در مقياس كوچك ايجاد شوند كه در هر صورت اي و واحدهاي پذيرايي مانند رستوران، كافه سنتي

با توجه به فاصله كم روستا از شهر لنگرود و مراجعه گردشگران با سـطح درآمـدي متفـاوت و بـه دنبـال آن تنـوع در        ضروري است.
در تقاضا، الزم است واحدهاي پذيرايي هم از نظر طراحي و هم از نظـر كميـت و كيفيـت خـدمات ارائـه شـده، تنـوع داشـته باشـند          

   ايجاد كرد. اتوان يك باب ساندويچ و پيتزا فروشي در خارج از بافت اصلي روست تقاضا و احساس ضرورت، ميصورت وجود 
هـاي   ها و هم به دليل نزديكي به شهر لنگرود و ديگر كـانون  هم به دليل تنوع جاذبه ،همانطور كه پيشتر اشاره شد؛ بلور دكان  -

جذب گردشـگر حتـي از خـارج كشـور را هـم دارد كـه آب و هـواي مناسـب و         گردشگري در شمال كشور، موقعيت مناسبي براي 
دهد اما هم اكنون بلور دكان فاقد واحدهاي اقـامتي مناسـب از نظـر     انداز زيبا انگيزه را براي اقامت بيشتر در اين روستا افزايش مي مچش

كـه واحـدهاي اقـامتي بـا تنـوع      ضـرورت دارد   گريي تبديل روستا به يك هدف گردشدر راستا بنا بر اين تعداد، تنوع و كيفيت است
و سـطح تقاضـاي    هسـتند هاي متفـاوت   رود گردشگران داراي سليقه معماري و كيفيتي در روستا احداث شوند. نظر به اينكه انتظار مي

ر گردشـگري و  واحدهاي اقامتي در دو سطح كيفـي ايجـاد شـوند و پـس از رونـق بيشـت       ابتدا ضرورت دارد ؛باشد ميآنان نيز متفاوت 
 داد.توان تعداد و كيفيت واحدهاي اقامتي افزايش  افزايش تعداد گردشگران، مي

يـت  عبـا توجـه بـه موق     -1توجه به چنـد نكتـه ضـرورت دارد:    در روستاي بلور دكان و پذيرايي  در احداث واحدهاي اقامتي
در داخـل محـدوده    سازهاي مرتبط با گردشـگري  ساختاي، بلور دكان با محدوديت زمين است پس ضرورت دارد  كوهستايني و دره

                                                           
يابي و اقدام در مورد ايجاد و تجهيز مراكز بهداشتي درماني از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي اسـت،     گيري، مكان با توجه به اينكه تصميم -1

 توان بر اهميت موضوع تاكيد كرد.   در اين نوشتار فقط مي



6Fدر دو طبقه احداث شوند روستا همانند بناهاي بومي روستا

كه در مورد واحدهاي پذيرايي، همانطور كه مرسوم است اگر فقـط طبقـه    1
و يـا محـل سـكونت     تواند به عنوان واحد اقامتي بـراي گردشـگران تجهيـز شـده     طبقه دوم ميكاربري پذيرايي داشته باشد؛  ،هم كف
شود در احداث بناها كمتر از الگوهاي رايج اسـتفاده شـده و بـا ايجـاد      نظر به تنوع سليقه گردشگران، پيشنهاد مي  -2بنا باشد. صاحبان 

الزم است در ساخت و سـازها بـر مسـايل زيسـت محيطـي و تـاثير سـازه بـر          -3 تنوع، بيشتر از الگوهاي بومي و سنتي استفاده شود
  داز روستا نظارت شود كه در شرايط فعلي و با توجه به نبود طرح گردشگري، مورد دوم شايد دور از انتظار باشد.  ان چشم

اشاره شد كه اين سه روستا كه در مجاورت هم و به صـورت خطـي در    (ليالكوه، پرشكوه و مالط): اي  كوهپايه يهاروستا -4-3-2
هاي توسعه گردشگري بهتر است به عنوان يـك واحـد گردشـگري در نظـر گرفتـه       برنامهدر پس ) يك(نقشه شماره  پايكوه قرار دارند

از نظـر دسترسـي موقعيـت بهتـري در     هاي مربوط به زمين نيز كمتر خواهد بود. اين روسـتاها   شوند كه بدين ترتيب برخي محدوديت
چهـارم و   هـاي  ر رتبه دوم و پرشكوه و مالط در رتبهو در الويت بندي پنج روستاي هدف، ليالكوه د دنروستاي ديگر دار دومقايسه با 

7Fپنجم قرار دارند

 هاهـاي مثبـت ايـن روسـتا     كه از ويژگـي  -به دليل همجواري با شهر لنگرود و دسترسي آسان . اين مجموعه روستايي2
ديگـر توليـدات    عرضه مركبات و در كنـار آن برخـي   .رنداز شهرت گردشگري بيشتري برخوردا  -براي رونق بيشتر گردشگري است

هـا را از بسـياري    آن ديگر موجب شده است كه اين سه روستا در شش ماه دوم سال نيز مورد توجه گردشگران باشند و ايـن موضـوع  
توجيـه   هاگـذاري در ايـن روسـتا    انتظار بر ايـن اسـت كـه سـرمايه    در چنين شرايطي و  استكرده متمايز روستاهاي گردشگري استان 

   .نوسان كمتري دارند تقاضا از نظرچرا كه واحدهاي اقامتي و بخصوص پذيرايي  داشته باشدبيشتري اقتصادي 
روي ورزشـي،   پيمـايي عطـا كـوه و پيـاده     چـاي، مسـير كـوه    مركبات و هاي ، چشمه، باغ(سل) جنگل، استخر طبيعي

و  داوزده امامزادگان، فروش محصوالت روسـتا در مسـير جـاده اصـلي      پخت نان سنتي (كدو يا خلفه)هاي سنتي،  خانه قهوه
داراي واحـد اقـامتي و    ي ليالكـوه اسـت. ضـمن اينكـه روسـتا     اين مجموعه روسـتايي هاي گردشگري  لباس محلي از جاذبه

ولـي   وجـود دارد ديك در طول سال انگيزه براي گردشگران دور و نزهر چند كه با توجه به دسترسي راحت،  و باشد پذيرايي نيز مي
 هاي موجود را تقويت كرد.   جاذبه الزم است

د ضـمن اينكـه رونـق    شـو تـر   هـاي دسترسـي آسـان    ها با ايجاد راه ها، الزم است دسترسي به اين جاذبه براي تقويت اين جاذبه
8Fباشد. گردشگري روستايي و گردشگري كشاورزي به معناي واقعي آن ممكن مي

هـاي موجـود كمتـر بـراي      با توجه به اينكـه جاذبـه   3
 كودكان جالب است؛ ايجاد يك مكان تفريحي براي كودكان در اين روستا ضرورت دارد.

ولـي برخـي    روستا هم اكنون به عنوان يـك مقصـد گردشـگري مـورد توجـه گردشـگران از دور و نزديـك اسـت        اين سه خدمات: 
و كوتاه و حتي گاه در حد يك سـاعت باشـد كـه كمبـود      هاها موجب شده است كه مدت اقامت گردشگران در اين روستا محدوديت

9Fهاي پذيرايي و اقامتيدواحنبود 

از مهمترين داليل است. البته بايد توجه داشت كه چون اكثر گردشگران وارد شـده بـه ليالكـوه و دو     4
ردشگران در ايـن روسـتاها اقامـت    توان انتظار داشت كه درصد بااليي از گ روستاي مجاور (مالط و پرشكوه) بومي هستند بنابراين نمي

اي، انگيزه بيشـتري بـراي    شبانه داشته باشند ولي شرايط آب و هوايي نسبتاً بهتر در مقايسه با شهر لنگرود و روستاهاي ساحلي و جلگه
 كند. ها ايجاد مي اقامت شبانه بخصوص براي گردشگران وارد شده از ساير استان

                                                           
هاي گردشگري روستا تاثير منفي خواهد داشت؛ ساخت بناها در بيش از دو طبقه  انداز و در واقع جاذبه ه ساخت بنا در بيش از دو طبقه بر چشمنظر به اينك -1

  شود مگر در خارج از محدوده اصلي روستا. پيشنهاد نمي
شرايط مناسبي براي تبديل به يك مقصد گردشگري ندارند ولي   AHPمدل بندي با همانطور كه پيشتر اشاره شد؛ روستاهاي مالط و پرشكوه با توج به الويت - 2

 تواند اين دو روستا را با ليالكوه به عنوان يك كانون گردشگري مطرح نمايد. موقعيت نسبي مناسب (همجواري با روستاي ليالكوه و نزديكي به شهر لنگرود) مي
 34و  33: 1384رك: سازمان جهاني گردشگري،  - 3
 روستاهاي مالط و پرشكوه فاقد واحدهاي اقامتي و پذيرايي هستند. - 4



باشند ولي راه ارتباطي ايـن روسـتاها بـا     آسفالت مي هليالكوه، پرشكوه و مالط داراي را خدمات ارتباطي: هر چند كه روستاهاي
گردشـگران نيـز    شهر لنگرود عليرغم داشتن عرض مناسب، كيفيت الزم را ندارد و راه ارتباطي سه روستا با يكـديگر كـه مسـير تـردد    

اساس نقشـه پيشـنهادي طـرح هـادي بـراي اصـالح راه اسـتفاده         باشد كم عرض بوده و كيفيت مناسبي ندارد بنابراين الزم است بر مي
 شود.

پاركينگ: روستاهاي مورد نظر و بخصوص ليال كوه اكنون نيز بـراي توقـف خـودرو بخصـوص در روزهـاي پايـاني هفتـه بـا         
خگوي نيازهـا  اي تـا انـدازه زيـادي پاسـ     محدوديت مواجه است در صورتيكه راه اصلي بين روستاها اصالح شـوند؛ پاركينـگ حاشـيه   

 طراحي و ساخت پاركينگ كرد.گري موظف به شسازهاي گرد را در ساخت خواهد بود ضمن اينكه بايد افراد
در روسـتاي  اتـاق)   18نفـر (  26با ظرفيت   3تنها يك واحد اقامتي درجه محدوده سه روستا  هم اكنون درواحدهاي اقامتي:  -

 بايسـت  شوند، هم اكنـون مـي   مي هاها و سطح درآمدي مختلف وارد روستا گردشگران با سليقهبا توجه به اينكه  كه .وجود داردكوه  ليال
ضمن اينكـه زمـين ذخيـره بـراي سـاخت و       دردگايجاد  هااقامتي در سه سطح كيفي متفاوت و با ظرفيت محدود در روستا واحدهاي

برتـري در مقايسـه بـا دو روسـتاي ديگـر برخـوردار بـوده و        با توجه به اينكه روستاي ليالكوه از شرايط  سازهاي آينده در نظر گرفت.
ها است بهتر است واحدهاي اقامتي در اين روستا از كيفيت باالتر و تنـوع بيشـتري    بيشتر مورد توجه گردشگران ورودي از ديگر استان

 برخوردار باشند.
خانـه سـنتي فعاليـت     واحد پذيرايي با عنوان رستوران و قهـوه  يليال كوه تعداد روستاي در طفقواحدهاي پذيرايي: هم اكنون  -

با توجـه بـه ورود تعـداد زيـادي     و دو روستاي پرشكوه و مالط فاقد واحد پذيرايي هستند.  كنند كه فاقد تنوع و كيفيت الزم هستند مي
كـه انـواع واحـدهاي    الزم اسـت   باشـند  هاي سني مختلف كه داراي ساليق مختلف و سطح درآمد متفاوت مـي  از گردشگران از گروه

كه در اين مورد نيز با توجه به اينكه عالوه بر گردشـگران خـارج    روستا ايجاد شوندسطح سه متوسط و كوچك در  سدر مقياپذيرايي 
هـا بخصـوص از شـرق گـيالن اسـت؛ ضـرورت دارد كـه         از استان، ليالكوه مورد توجه شهروندان لنگرودي و ساكنان ديگر شهرستان

داد بيشـتري از  عـ اي پذيرايي از تنوع بيشتري از نظر نوع خوراك سرو شده و همچنـين كيفيـت برخـوردار باشـند و در واقـع ت     واحده
با توجه به تعداد زياد گردشـگران و رونـق گردشـگري در     ليالكوه ضرورت دارد. ردواحدهاي پذيرايي در مقايسه با دو روستاي ديگر 

 شود. تنوعي از واحدهاي پذيرايي سنتي و مدرن و با انواع غذاها پيشنهاد ميبراي اين روستاها نيمه دوم سال، 
در روستاهاي ليالكوه، پرشكوه و مالط با توجه به اينكه ايجاد تعـداد زيـادي از واحـدهاي اقـامتي و پـذيرايي ضـرورت دارد؛       

زمين در اين سـه روسـتا، بايـد بناهـا در دو و يـا      توان در ساخت و سازها از الگوهاي مختلفي استفاده كرد ام با توجه به محدوديت  مي
 سه طبقه احداث شوند.  

بندي روستاهاي هـدف در رتبـه سـوم قـرار گرفتـه اسـت فقـط داراي         روستاي هلودشت كه در الويت: روستاي هلودشت -4-3-3
آب و هوا، جنگل بكر، پارك جنگلي، چشـمه، حيـات وحـش و چشـم     هاي اين روستا عبارتند از:  هاي طبيعي است. جاذبه جاذبه

كيلومتر است. مسير كوهستاني و جنگلـي ايـن روسـتا بسـيار زيبـا بـوده و از        50انداز زيبا. فاصله اين روستا تا شهر لنگرود 
براين بـراي توسـعه   ها اسـت بنـا   كند. هلو دشت بغير از راه ارتباطي و برق فاقد ديگر زيرساخت روستاي بلور دكان عبور مي

پـارك جنگلـي هلودشـت سـه دهنـه      گردشگري برقراري ارتباط تلفني (ثابت و همراه) و همچنين آب سالم ضرورت دارد. در 
توان با اسـتفاده از نيروهـاي ثقلـي     اند مي متر از سطح دريا واقع شده 1500ها در ارتفاع باالي  چشمه وجود دارد با توجه به اينكه چشمه

روي در  عالوه بر موارد فوق ضرورت دارد كه مسـيرهاي پيـاده  . را تامين نمودنبع ذخيره آب متناسب با نياز گردشگران آب و احداث م
 پيرامون روستا طراحي و ايجاد شوند.

روستاي هلودشت با فاصله نسبتاً زياد از شهر لنگرود و ديگر مقصدهاي گردشگري استان، كمتر براي گردشگران شـناخته شـده   
است ضمن اينكه روستا از نظر شيب و همچنين قرار گيري در محدوده منابع طبيعي با محدوديت مواجـه بـوده و تبـديل آن بـه يـك      



 هـاي گردشـگري روسـتا بهـره بـرد.      توان از جاذبه عنا نيست كه نميمباشد اما اين بدان  مقصد گردشگري عمومي منطقي و ممكن نمي
   ريزي گردشگري در روستاي هلودشت بايد با حساسيت بيشتري دنبال شود. برنامه

گذران اوقات فراغت در هوا ي سالم ييالقي ـ كوهستاني هلودشت بويژه با اقامت شبانه در محيط زيست طبيعي جلـوه خاصـي    
هاي شهري خسته شده اند. بدين لحاظ با توجه بـه تـوان    ها و مشغله ر تمامي فصول سال دارد به خصوص براي كساني كه از شلوغيد

هـاي   هـاي سـازمان يافتـه در قالـب متـل      كمپ  هايي به صورت تفرجي و اقامتي اين منطقه جهت اقامت بلندمدت امكان سنجي مكان
 حي كرد.  توان طرا جنگلي و كلبه جنگلي را مي

10Fگردشگري در هلودشت بايد بر مبناي توريسم با كيفيت باشد

كه در اين مورد عالوه بر موضوع توجه به حفـظ محـيط زيسـت     1
از جانب گردشگران، ميزان هزينه انجام شده توسط گردشگران نيز مد نظر است تا بتوان اشتغال و درآمد مورد نظر را با تعـداد كمتـري   

. در اين راستا عالوه بر پيشنهاد اقامتگاه و واحدهاي پذيرايي با كيفيت باال و امكانـات ويـژه بـراي گردشـگران     از گردشگران تامين كرد
توان ايجاد يك دهكده سالمت با ظرفيت محـدود بـراي ارائـه     خاص (گردشگران با در آمد باال) براي استفاده در فصل گردشگري، مي

 خدمات در طول سال را مد نظر قرار دارد.  
ريزي شـود بنـابراين واحـدهاي     : با توجه به اينكه گردشگري در هلودشت بر مبناي تقاضاي محدود بايد برنامهاحدهاي اقامتيو

اقامتي نيز بايد با ظرفيت محدود ايجاد شوند اما از آنجاييكه هدف جذب گردشگران با كيفيت است الزم اسـت كـه واحـدهاي اقـامتي     
   ها تنوع رعايت شود. و در طراحي آناي داشته  كيفيت بسيار باال و امكانات ويژه

واحدهاي پذيرايي: خدمات پذيرايي نيز همچون خدمات اقامتي بايد بـراي گردشـگران ويـژه و بـا امكانـات خـاص طراحـي و        
 .ساخته شوند

انگيـزه بيشـتري   هاي گردشگري بايد بتوان با خالقيت و نوآوري و ايجاد محيط و شـرايطي متفـاوت    براي ايجاد تقاضا در كانون
براي گردشگران ايجاد كرد كه در اين راستا بايد در احداث واحدهاي اقامتي و پذيرايي و همچنين ارائه خدمات اين موضوع مد نظـر قـرار   

هـاي محيطـي و اجتمـاعي و فرهنـگ      ها و خدمات اقامتي و پذيرايي و حتي پوشش پرسنل ويژگـي  شود در احداث سازه پيشنهاد مي گيرد.
 مد نظر باشد.ناحيه 

چونكه در شرايط فعلي روستاي هلودشت كمتر به عنوان گردشگري شناخته شده است بنا بر اين هر گونه اقدام نيـاز بـه مطالعـه    
هاي گردشگري در روستاي هلـو دشـت توسـط افـراد مختلـف گزينـه        گذاري براي رونق فعاليت سرمايه هاي مشابه دارد. و مقايسه با مكان

11Fشود پيشنهاد ميمناسبي نبوده و در واقع ايجاد يك تفريحگاه 
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