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 ن بر جذب گردشگر آثیر و تأ های گردشگریجاذبهها و شناسایی قابلیت

  در شهرستان املش
 

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، رشت، ایرانریزی روستایی، استاد جغرافیا و برنامه: 1نصراله موالئی هشجین

  ، ایرانهرانتکارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،  حیدر ابراهیمی:

 

 چکیده 
  ت ممتازی در پهنۀ، از موقعیزهای زیبا و غنی از آثار باستانیانداهای گردشگری با چشمشهرستان املش بدلیل برخورداری از جاذبه       

ریزی و اقدام در برنامه  عدم توجه مسئولین محلی در زمینۀ بن بست قرار گرفتن املش وبه جهت در لكن  .جغرافیای گیالن برخوردار است

 د وهای شهرستان اطالع چندانی نداشته باشنها موجب شده است تا گردشگران از وجود پتانسیلساختها و توسعۀ زیرجهت معرفی جاذبه

های گردشگری املش و اقدام در ها و جاذبهتحقیق حاضر با هدف شناسایی قابلیت در املش کمرنگ جلوه نماید. گردشگریدر نتیجه 

تحلیلی  روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و ه است.گردید تدوینو توسعۀ شهرستان گردشگری ها به منظور رونق جهت معرفی جاذبه

گردشگری ها در جهت توسعۀ زمینۀ توانمندی جاذبه استنباطی استفاده گردیده، فرضیات در توصیفی و از آمار هااست، برای تحلیل داده

 39ها، فرضیات با با استفاده از نتایج پرسشنامه و pهای آزمون نسبت از های این تحقیق،فرضیه در بررسی آزمون املش بیان شده است.

فرهنگی املش  های طبیعی وجاذبه و هاقابلیت عمالً های صورت گرفته،ارزیابی نتایج حاصله از رابرب سطح اطمینان آزمون گردیدند.درصد 

و توسعه گردشگری توانند موجبات رونق ها در جذب گردشگران داخلی و خارجی مثبت ارزیابی شده که مییید و توانمندی قابلیتتأ

های مختلف ، قابلیت و توانایی آن را دارد از طریق شیوهاملششهرستان ییالقی موقعیت کوهستانی و همچنین  شهرستان را فراهم سازند.

  در املش و رشد بالندگی شهرستان را رقم زند.  گردشگری منجر به جلب و جذب گردشگر و رونق 

 

 . املش شهرستان گردشگر خارجی، گردشگرداخلی، های گردشگری،جاذبه ،قابلیت کلیدی: یهاهواژ
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 ان مسأله: بی

های پیدایش پدیده موجب کشف و و در طول تاریخ حرکت و سفر به نقاط مختلف دستاوردهای بسیاری داشت        

از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جدی فعالیت باشد. این می گردشگریزیادی شد که یكی از این موارد پیدایش 

به قدری ها؛ گذاری و تنوع جاذبههای الزم برای جلب سرمایهیتها و ظرفکشور ایران به لحاظ پتانسیل .قرار گرفت

امروزه اهمیت گردشگری و  ای انگیزه کافی برای سفر به این کشور وجود دارد.برای هر سلیقه است که تقریباً

بر هیچ هم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی های مجهانگردی و لزوم بررسی و تحقیق در مورد آن با توجه به  نقش

کار، ایجاد پویایی  ترین عوامل تولید ثروت،کسی پوشیده نیست این فعالیت در دنیای کنونی به صورت یكی از مهم

ی و رشد و توسعهگردشگری اند که بین رشد داده مطالعات نشان ها درآمده است.ها و ثروت ملتجابجایی انسان

به یكی گردشگری توان گفت در دنیای امروز حقیقت می ای مثبت و معنی دار وجود دارد. دراقتصادی کشورها رابطه

درآمدهای  و تواند تأثیر مهمی بر افزایش اشتغالمیگردشگری های پیشتاز اقتصادی تبدیل شده است. از فعالیت

ل مهم در دنیا، ای که از هر شش شغنیز درآمدهای دولتی کشورها داشته باشد به گونه های اقامتی ومرتبط با مكان

ایران تاکنون  در شود.در کشور یك شغل ایجاد می یگردشگربه ازای هر بیست  و بوده گردشگری در ارتباط با یكی 

با گردشگر تواند پذیرای بیست میلیون که کشور ما می. در حالینشده استموفق عمل گردشگری در زمینه جذب 

 مخصوص به خود، درگردشگری های ها و جاذبههزمین با داشتنایران  .سال باشد درآمدی در حد ده میلیارد دالر در

های طبیعی، تاریخی، جاذبه این راستا استان گیالن به لحاظ برخورداری از در .ی ده کشور طراز اول دنیاستزمره

 ایران است. های جغرافیایی جاذب گردشگری درمحدوده بهترین از فرهنگی و مذهبی

باشد. این شهرستان به اط کمتر شناخته گردشگری استان گیالن، میاز نق شهرستان املش بر همین اساس       

های خانه ها و چشمه سارها، جاذبهرود های سرسبز، دره ها وجلگه ،های پوشیده از جنگلدلیل برخورداری از کوه

خوردار است. اندازی زیبا از موقعیت ممتازی در پهنه جغرافیایی استان برییالقی با چشم –تاریخی و مناطق کوهستانی

ها و امكانات گردشگری املش و اقدام در جهت معرفی و شناساندن تحقیق شناسایی جاذبهیكی از ضرورت های این 

جذب  منظوره ببدین طریق مسئوالن محلی و شهرستان به تكاپو افتاده و زمینه را  آنها بمنظور جذب گردشگر است،

ساختها و امكانات که منجر به جذب گردشگران داخلی و گذاری و تقویت زیرو جلب بخش خصوصی جهت سرمایه

 گذارند، بلكه باعث بهبود شرایطمی یبر جا ناحیهثیرات اقتصادی در . این عوامل نه تنها تأخارجی شود، فراهم سازند

ر منظوه های گردشگری املش بجاذبه ها و، توانمندیهاقابلیت ختمعرفی و شناگردد. اجتماعی مردم محلی نیز می

منظور افزایش درآمدهای ه و بهبود سیستم مدیریت شهری و روستایی در توسعه و رونق گردشگری ب جذب گردشگر

 روند.داف تحقیق حاضر به شمار میمحلی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان از اه

 :پیشینه تحقیق

گفت ناشی از فروش نفت و رویای تبدیل ایران نظر به درآمد هن 1190در اوایل دهه  وه.ش  1140در اواسط دهه      

( 1146-1191) ی عمرانی پنج ساله چهارم کشوری صنعتی جهان در تهیه برنامهی کشورهای پیشرفتهبه جرگه

منظور ه دفتر ایرانگردی و گردشگری ب 1193در سال  نظر گرفته شد. عنوان یك بخش مستقل دره گردشگری ب

در ایران اولین بار  .(1114، همكاران )زمانی و گردشگری، در سطح کشور تشكیل گردید ایرانگردی و پرداختن به امور

 «ای بر جغرافیای گردشگریمقدمه» کتابی تحت عنوان 1194و در سال  ی به این مسئله توجه نمودحسین شكوئ

توجه قرار داد. طرح یل مورد صتألیف کرد، که در آن مفهوم گردشگری و اصول کلی جغرافیایی حاکم بر آن را به تف

-تحت پوشش قرار می ای برای توسعه گیالن و مازندران یكی از اولین طرح های ساختاری است که منطقه رامنطقه
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و نقطه نظراتی را  ی موقعیت موجود از این دو استان آماده شدهدرباره دهد که برای به وجود آوردن اطالعات مختصر

و غیره به گردشگری تأثیرگذار بر جمعیت نیروهای بالقوه اقتصادی، تسهیالت  ملعواکند. می ها عنوانبرای توسعه آن

دیگر تحقیقات در این  منحصر به فرد( از گیالن و مازندران در بین این مباحث است.) عنوان موارد جغرافیایی واحد

 باشد:زمینه به شرح زیر می

  روستائی.گردشگری هرستان رشت با تأکید بر های گردشگری شیابی جاذبهتوان (،1111) همتی باباییروشن 

  ساماندهی فضایی سكونتگاههای روستائی مطالعه موردی بخش مرکزی  (،1111-11)کریم زاده مقدم محمدرضا

 کارشناسی ارشد. ت، پایان نامهشهرستان رش

  م انسانی، ادبیات و علو كدهتوریسم در گیالن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانش (،1111) معصومی رادرضا

 دانشگاه گیالن.

 ثر را عوامل مؤ و طبیعت سبز استان کارشناسی ارشد خود عوامل دریا یدایه در نتیجه گیری پایان نامهاحمد ش

را عامل کاهش  عاملامكانات رفاهی در کنار این دو  در جذب گردشگری استان گیالن دانسته و عدم وجود

 ائلی مانند عدم وجود راه مناسب که جوابگوی میزان تردددر منطقه عنوان کرده است. مسگردشگری میزان 

عنوان و همچنین گرانی و گردشگری وسیله نقلیه بخصوص در ایام و فصول گردشگری مانعی برای جذب بیشتر 

 .(1119)شیدایه،  زینه مسافران اشاره ای داشته استباال بودن سطح ه

 های شهرستان  ارشد با عنوان بررسی قابلیت ها و توانمندی ی کارشناسیتوان به پایان نامهاز دیگر تحقیقات می

 اشاره نمود که بر (1116) كار جهت توسعه آن توسط مریم عاطفت طلبیو ارائه راهگردشگر رشت در جذب 

ترین عامل جذب اصلی های طبیعی در شهرستان رشتتوان اذعان داشت که جاذبهاساس نتایج تحقیق می

دم وجود برنامه ریزی و مدیریت صحیح و نبود امكانات رفاهی وراه مناسب و گرانی، به شهرستان و عگردشگری 

ها و پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناخت پتانسیل موانع عدم گردشگری دراین شهرستان می باشد.

پایان نامه  است.صورت گرفته ( 1114) کید بر اقلیم که توسط محسن اسالمیبا تأ ،تنگناهای طبیعی شهر املش

های روستایی شهر املش گاهجغرافیایی در توزیع فضایی سكونت کارشناسی ارشد با عنوان نقش و اثرات عوامل

به این نتیجه رسیده است که ریزی روستایی جنبه های برنامه کید برضمن تأ وی ،روح انگیز باستانی

ولی  ،سطح شهرستان املش بسیار غنی استدر  بخصوص از لحاظ جاذبه های طبیعی های گردشگریتوانمندی

 ت گردشگری و عمرانی ضعیف می باشد.از لحاظ تاسیسات و تجهیزا

 ( 1119) پور فتیدهناهید حسن ،ایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توانمندیهای گردشگری شهرستان املشدر پ

گردشگری ی اصلی ترین عامل جذب اذبه های طبیعی، تاریخی یادمانی و فرهنگبه این نتیجه رسیده است که ج

 باشد.در شهرستان می

 :ادبیات نظری تحقیق

وی  ،است نظریه باتلر بودهمطرح هایی که در مورد جهانگردی و گردشگری یكی از نظریه: 1نظریه جهانگردی باتلر

 کنند:ای را طی میها یك چرخه تكاملی شش مرحلهمعتقد است، تفرجگاه

درگیری، مرحله سوم: مرحله توسعه، مرحله چهارم: مرحله تثبیت،  مرحله دوم: حضور یا مرحله اول: مرحله اکتشاف،

  .مرحله ششم: مرحله تجدید حیاتمرحله پنجم: مرحله رکود، 

 ها این مراحل را پشت سر هم طی نمی کنند.باید توجه داشت که همیشه تفرجگاه

                                                           
1.Batler 
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شكل خاصی از خدمات گردشگری را د معموالً پذیرای گردشگران هستن شهرهایی که: و توسعه شهری گردشگری

های مختلف کنند، این امر معموالً با عملكردی که اینگونه شهرها بر عهده دارند مرتبط است. جذب گونهارائه می

های مورد توجه گردشگران و همچنین کیفیت باالی محصول گردشگری در این شهر بر اساس وجود جاذبه گردشگر

ها بعضی از شهر. (11 :1111، )صالحی فرد د سبب پویایی اقتصادی شهر می شودرد که خوگیعرضه شده صورت می

رم، فلورانس باشند، کشورهایی نظیر ایتالیا )ی، اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی جاذب گردشگر میحدر ابعاد مختلف تفری

اصفهان و شهرهای سواحل  :نندکنند و شهرهایی مامین میعمده درآمد خود را از این طریق تأو...( افزایش قسمت 

گردشگری ها از بعد نوع منطقه برخوردارند. این گونه شهر یا شهرهای ییالقی از این معیار شمالی و جنوبی در ایران و

هوای خوب، آفتاب درخشان، دریا و سواحل  گردند: یكی اماکن تفریح و استراحت با آب وبه سه بخش تقسیم می

ه به سبب آن دسته از شهرهایی ک گیرند وه عنوان تفریح و تففن به خود شكل قانونی میهایی که بزیبا، دوم مجتمع

بسیاری از مسئوالن  ،(33-100 :1111 ،)وزین داشتن اماکن هنری، علمی تاریخی و مذهبی دارای شهرت هستند

ند که توسعه اندیشنگرند و چنین میشهری به گردشگری به مثابه عاملی برای تسریع روند بهبود شهری می

خصوص موضوع مورد تحقیق منتج به  نظریات در ها وگردشگری نیز دارای روند اداری است. بنابراین با بررسی مدل

 و 1و کرامپتون 1مدل تقاضای جهانگردی یوزال مورد مطالعه خواهد شد. ریزی صحیح در روند توسعه محدودهبرنامه

 های تحقیق به شمار می رود. ظریهن نیز از دیگر 1مدل تقاضای جهانگردی دیاموند

 مورد مطالعه: محدوده 

که بعنوان یكی از شهرستان های جدید استان گیالن است و در شرق  باشدقلمرو پژوهش، شهرستان املش می        

کیلومتر و پهنای متوسط  19 کیلومتر مربع مساحت دارد. طول شهرستان 11/401این شهرستان  .آن واقع شده است

درجه و  90دقیقه عرض شمالی و میان  1درجه و  1دقیقه تا  90درجه و  16کیلومتراست. این شهرستان بین  11آن 

النهار گرینویچ قرار گرفته است. از سمت شمال و شرق با دقیقه  طول شرقی از نصف 16درجه و  90دقیقه تا  6

ب با شهرستان لنگرود همسایه است. سمت شمال غر شهرستان رودسر، از سمت جنوب با شهرستان سیاهكل و از

ای و کوهستانی است. ناحیه کوهستانی که در جنوب ای، کوهپایهشهرستان املش دارای سه ناحیه عمده جلگه

ای در شمال شهرستان قرار دارد قسمت اعظم از مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است و ناحیه جلگه

 الذکر قرار دارد.بین دو ناحیه فوق ای در مرکزشهرستان و ناحیه کوهپایه

های مرکزی و رانكوه ودو شهر به نام های اداری سیاسی دارای دو بخش به نامشهرستان املش از نظر تقسیمات        

 119پنج دهستان به نام های املش شمالی، املش جنوبی، شبخوسالت، کجید و سمام که شامل  املش و رانكوه و

 (. 1)شكل شماره  روستای خالی از سكنه می باشد. 11روستای دارای سكنه و 

                                                           
1.yozal 

2.Keramptow 

3.Deyamon 
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 جایگاه شهرستان املش در سطح تقسیمات کشوری -6شکل 

 :تحقیق روش

-جمع ایای و کتابخانهباشد که اطالعات آن بصورت پرسشنامهتحلیلی می –پژوهش حاضر به صورت توصیفی       

باشند. برای تعیین اندازه میی اسالمی روستا و شهر سای شوراهاؤمعه آماری شامل دهیاران، رجا آوری گردیده است.

بدین طریق فضاهای مورد  .عمل گردیدکوکران ل اساس فرمو مبادرت به تعیین اندازه روستاهای نمونه برابتدا نمونه 

برای ز شهرستان تعیین گردید. اما روستا در سطح پنج دهستان در دو بخش و نیز دو شهر ا 13مطالعه به تعداد 

برای مخاطبین جامعه مورد مطالعه تعداد چهارده نفر از تعیین اندازه واقعی نمونه، پرسشنامه طراحی شده بین 

محاسبه واریانس توزیع گردید و با واریانس نمونه ها و نیز برآورد حجم نمونه از طریق سنجش روایی پرسشنامه

نتیجه در  پرداخته و 1درصد با توجه به فرمول 9ن اندازه جامعه نمونه با احتمال خطا سپس به محاسبه تعیی 111/9

بین  در دو نوع عمومی و تخصصی پرسشنامه 199 ی اصلی باشدنظر جامعه نمونه بیانگر نظر جامعهبرای اینكه 

تحقیق وابزار و وسیله پایایی  سنجش اعتبار و پرسشنامه تكمیل و مسترد شد.119تعداد که  یدمخاطبین توزیع گرد

عالوه بر آشنایی  درصد استفاده شده است و در رابطه با اعتبار نیز 13از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب گیری اندازه

با این حال نظرات صاحب بر موضوع مورد مطالعه و اینكه از پرسشنامه مناسبی استفاده شده است ولیكن  قینمحق

                                                           
 درصد  9فرمول محاسبه تعیین اندازه جامعه نمونه با احتمال خطای  -1

        (Z/2)^2×^2                 (6.69)^2×0.606         
n = _______________      =   _______________     n =  611         
                    0                                 2^£0 .01^2 



..ها و جاذبه های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگران .....شناسایی قابلیت  600 

و در نتیجه روایی  این اساس پرسشنامه نهایی تنظیم بر ون پرسشنامه لحاظ گردید نظرات مرتبط نیز اخذ و در تدوی

  طریق محتوایی و صوری حاصل شده است. ه گیری بوسیله اندازه

و در ها از جداول توزیع فراواوانی استفاده و به کمك نمودار نشان داده شده در پژوهش حاضر برای توصیف یافته     

های گردشگری، اعم از جاذبه همچنینگیری و عمل گردیده است. بهره Pهای نسبت و Zآزمون از  زمینه استنباط،

و گردشگران بعنوان متغیر  گردشگریعنوان متغیر مستقل و ه ب ساز بشری،های دستهای طبیعی و جاذبهجاذبه

 ر استفاده شده است.های تحقیق از جداول و نمودابرای بررسی و توصیف دادهوابسته مطرح می باشند. 
 های شهرستان املشقابلیت ها و جاذبه  -6جدول 

ردی

 ف
 هاقابلیت

عناصر جاذبه های 

 گردشگری
 مكان و محدوده های جغرافیایی در سطح شهرستان

1 

 جاذبه ها و

اندازهای چشم

 طبیعی

 پلرود-کیارود-شلمانرود رودخانه ها

جنگلهای غنی ازپوشش 

 گیاهی
 ل در توشجنگ-جنگل بلوردکان

 تاالب زیبای زربیجار تاالب ها

 غارهای طبیعی
غار شر  -غار زیر میل امام -غار فراچاه در ملجادشت-غار قالکوتی  مطالکوه

 غار تالبن در استخر سر -غار لیارود در بلوردکان  -غار کاکرود  -چاك 

کوهستان ها و نواحی 

 ییالقی

حی کوهستانی با شیب تند واقع شده درصد از اراضی شهرستان املش در نوا10

 است.

 حیات جانوری

موش  -موش سیاه –گربه جنگلی  -شوکا گوزن مارال و -گراز –شغال 

حشره  -پرندگان وآبزیان –خرس قهوه ای  –سمور آبی  –گرگ  -کشتزار

 خارپشت اروپایی -خواران

1 
جاذبه های یادمانی  

 و تاریخی

 قلعه ها
قلعه الن  -قلعه نفت خانی  -قلعه استخر سر -ل امام قلعه می -قلعه گرمارود 

 قلعه قالکوتی -کلنگا 

 پل خشتی چینی جان -پل تاریخی شاه عباس دربلوردکان پل های تاریخی

 محوطه های باستانی
بقایای عرصه های تاریخی و  -محوطه باستانی سمام  -محوطه باستانی اُمام 

 یمحوطه های یادمانی در نواحی ییالق

 گورستان باستانی دیمانجانكش-گورستانهای باستانی تماجان  گورستا نهای باستانی

 خانه های صوفی -میل اُ مام -سرتربت امام  بناهای تاریخی

1 

 جاذبه های مذهبی

 و

 مراکز زیارتی

 شهرستان املش سطحمسجد در 111تعداد  مساجد

 ستان املشبقعه متبرکه در سطح شهر 14تعداد  بقاع متبرکه

 تعداد دو واحد تكیه و حسینیه تكایا و حسینیه ها

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 جاذبه های فرهنگی

 و ورزشی

 جاذبه های فرهنگی

چندین  -یك مرکز کانون فكری و پرورش کودکان -واحد کتابخانه 1تعداد

-تعداد یك مرکز پیش دانشگاهی -واحد مدرسه ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان

تعداد یك  -تعداد یك  دبیرستان شبانه روزی -درسه شبانه روزیتعداد  یك  م

 واحد دانشگاه پیام نور

 کشتی گیله مردی -الفند بازی  ورزش های سنتی

 های محلیبازی

گیس،گیس، گیسم بادم سم حافظ -بیلی بیلی مار  -آجر بازی-اشكل وماربازی 

لیسك بازی  -زی یك پاآغوز با -آغوزبازی کش پاره  -قیش بازی  -کولكافیس 

 چهار سنگ -

 پوچ ومال -چشمك بازی -نه خانه  -جیج وبیج -عسله وروغنه سرگرمی های محلی
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9 

 جاذبه های اقتصادی

و تأسیسات 

 گردشگری

 خدمات زیر بنایی

 )زیرساخت ها (
 راه ارتباطی -گاز-تلفن –برق -آب آشامیدنی 

 تاسیسات پذیرائی
دو واحد پذیرایی بین راهی در هلو دشت و  -ملش دو واحد پذیرایی در شهر ا

 هفت واحد پلوکباب و چایخانه -خسیب دشت

 مكانهای اقامتی
واحد  -یك واحد دوبلكس در خسیب دشت -واحد اقامتی در خسیب دشت 

 اقامتی در دست ساخت در املش

 پارك عمومی
به  یك پارك  -متر مربع در شهر املش 31900سه پارك عمومی بمساحت 

 متر مربع در شهر رانكوه 10000مساحت 

 شنبه بازار رانكوه -سه شنبه بازاراملش  بازار روز

 . 1131 ،گاننگارندهمطالعات میدانی  منبع:

  :تحقیقهای یافته

 6/61دادند. از نظر سنی درصد را زنان تشكیل می 14درصد را مردان و  16از کل پاسخگویان حاضر  تحقیق در      

 1/19، درصد زیر دیپلم 3/11ان سواد نیز سال بوده و از نظر میز 40-69درصد  3/16سال و  10-40د بین درص

 (. 1)جدول شماره  .انددرصدکارشناسی ارشد و دکترا بوده 1/11کارشناسی و  4/10کاردانی ،  4/10درصد دیپلم، 
 توزیع تعداد و درصد پاسخگویان بر اساس جنس -2 جدول

 شرح ردیف
 جمع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 49 4/4 1 39/6 41 شهر –مدیران روستا  1

 100 10 10 14 10 96 شهروندان شهرستان املش 1

 100 119 14 11 16 33 جمع

 .1131 ،گانهمطالعات میدانی نگارندمنبع:                              

ها و نواحی ییالقی، ب مناطق کوهستانی و غارهای طبیعی تنوع ناهمواریآب و هوای مطلوهای طبیعی: جاذبه

های حفاظت شده، حیات وحش و زیبایی پوشش های آب معدنی نواحی جنگلی، پاركهای بزرگ، چشمهرودخانه

 هایی برای جذبجویی از چنین جاذبهشود که استفاده بهینه و بهرههای طبیعی محسوب میگیاهی از جمله پدیده

افزاید. در سازد بلكه به توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی میزبان میگردشگر نه تنها رضایت خاطر آنان را فراهم می

اکوتوریسم که در استان گیالن  .دهندهای طبیعی آن تشكیل میواقع اساس فعالیت گردشگری این استان را جاذبه

های گردشگری ترین جاذبهگیرد. از مهمهای طبیعی شكل میهانگیزه اصلی و شكل غالب دارد، بر مبنای همین نهاد

ها و حیات ها، غارهای طبیعی، کوهستان و نواحی ییالقی، جنگلها، تاالبتوان به رودخانهشهرستان املش می

 جانوری اشاره نمود.

بسیار غنی است که از  های تاریخی و یادمانیشهرستان املش از نظر دارا بودن عرصههای یادمانی و تاریخی: جاذبه

توان به؛ تمدن املش، قلعه ها شامل؛ قلعه میل امام، قلعه سر ملجادشت، قلعه نفت خانی، قلعه آلن ترین آنها میمهم

های باستانی و گورستان باستانی تماجان و لنگا در روستای کجیدو قلعه قالکوتی، پل تاریخی بلوردکان، محوطه

 گورستان باستانی دیما جانكش که در روستای اُمام در فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده است، اشاره نمود.

 (. 4و  1)جداول شماره 

 



..ها و جاذبه های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگران .....شناسایی قابلیت  602 

 املششهرستان گردشگری های طبیعی توزیع تعداد و درصد جاذبه  -1 جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 19/1 19/1 3 جنگل 1

 19/9 19/1 3 مرتع 1

 64/9 11/3 1 چشمه 1

 11 1/9 9 آبشار 4

 1/16 1/1 1 رودخانه 9

 31/6 19/1 3 تمام موارد 6

 100 1/4 9 سایر 1

  100 93 جمع

 .1131گان نگارندهمطالعات میدانی منبع:                                            

 املش تعداد و درصد جاذبه های فرهنگی گردشگریتوزیع  - 4جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 11/1 11/1 10 اثار باستانی 1

 9/19 1/11 6 آداب و سنن 1

 41/1 11/1 6 ورزشهای بومی محلی 1

 63/6 1/11 3 غذاهای محلی 4

 11/1 3/1 4 صنایع دستی 9

 6/36 1/11 1 سوغات ویژه 6

 100 4/4 1 اظهار نشده 1

  100 49 جمع

 . 1131 ،گاننگارندهمطالعات میدانی  : منبع                                    
 که تأثیردهد نتایج مطالعات نشان میهای موجود بر جذب گردشگران داخلی و خارجی جهت ارزیابی اثرات جاذبه     

منفی و در پاسخ درصد  13/1مثبت در مقابل تنها درصد  11/31با  هاجاذبه ها بر جذب گردشگر در سطح روستا

توان منفی به تایید رسیده است. لذا می پاسخدرصد  4/4مثبت در مقابل  پاسخدرصد  6/39با نیز سطح شهرستان 

 .نمایدرا فراهم میجذب گردشگر در سطح باالیی موجبات نتیجه گرفت که جاذبه های طبیعی و فرهنگی املش 

 .(6و  9ره )جدول شما
  در شهرستان املشی جاذبه های روستاها در جذب گردشگرثیر تأتوزیع تعداد و درصد   -1جدول 

 

 

 

                                                          

             

 در شهرستان املش از طریق قابلیت ها وجاذبه ها زیع تعداد و درصد زمینه های جذب گردشگریتو  -9جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 6/39 6/39 41 بله 1

 100 4/4 1 خیر 1

 100 49 جمع
 

 . 1131 ،گاننگارندهمطالعات میدانی  :منبع                                             

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 11/31 11/31 41 بله 1

 100 13/1 4 خیر 1

 100 49 جمع
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توسعه و رونق  وجذب گردشگران داخلی و خارجی ، در های طبیعی و فرهنگیها و پتانسیلجاذبه رزیابی تأثیرا    

و زیاد  تأثیر درصد 6/39بسیار زیاد و  درصد از نظر پاسخگویان گزینه تأثیر 1/11دهد که نتایج نشان میشهرستان، 

 (.1)جدول شماره  .به تأیید رسیده استبسیار زیاد 

 املش شهرستانهای گردشگری منطقه در توسعه ثیر جاذبهتوزیع تعداد و درصد تأ-9جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 11/1 11/1 10 بسیار زیاد 1

 39/6 11/4 11 زیاد 1

 100 4/4 1 متوسط 1

 100 49 جمع
 

 .1130 ،انگنگارندهمطالعات میدانی منبع:                                            

تثبیت و ماندگاری  ،ها، جذب جمعیتساختها بر توسعه زیرجاذبه تأثیر 1های جدول شماره طبق داده       

 نشانجمعیت، اشتغال و رفع بیكاری، توسعه فرهنگی، بهبود مناسبات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، توسعه کالبدی 

 .دار مثبت و در سطح باالیی می باشبسی که تأثیرمی دهد 
 املش شهرستان بر رفع بیکاری و ایجاد اشتغال ثیر جاذبه های گردشگریتوزیع تعداد و درصد تأ -9جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 16/1 16/1 11 بسیار زیاد 1

 9/14 91/1 16 زیاد 1

 6/39 11/1 9 متوسط 1

 100 4/4 1 کم 4

 100 49 جمع
 

 1130 ،گاننگارندهمطالعات میدانی منبع:                                            

های طبیعی و فرهنگی در خوری بنابراین بر اساس نظر اکثر پاسخگویان و تحقیقات انجام شده، املش از قابلیت       

و  تواند موجبات توسعهبرخوردار بوده که توانایی جذب گردشگران داخلی و خارجی را داراست و بر همین اساس می

 (.11و  10، 3رونق شهرستان را فراهم سازد. )جداول شماره 

 شهرستان املشثیر جاذبه های گردشگری در بهبود مناسبات اقتصادی توزیع تعداد و درصد تأ -6جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 41/1 41/1 13 بسیار زیاد 1

 31/1 41/3 11 زیاد 1

 100 1/3 4 متوسط 1

 100 49 جمع
 

 .1130. ،گاننگارندهمطالعات میدانی  : نبعم                                             

 املش شهریثیر جاذبه های گردشگری در توسعه فرهنگی وزیع تعداد و درصد تأت -60جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 11/1 11/1 1 بسیار زیاد 1

 0/10 1/61 11 زیاد 1

 100 10 3 متوسط 1

 
 100 49 جمع

 



..ها و جاذبه های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگران .....شناسایی قابلیت  604 

 املش شهریثیر جاذبه های گردشگری در بهبود مناسبات اجتماعی توزیع تعداد و درصد تأ -66جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد شرح ردیف

 14/4 1444 11 بسیار زیاد 1

 0/10 9946 19 زیاد 1

 100 10 3 متوسط 1

 
 100 49 جمع

 
  . 1131 ،گاننگارندهمطالعات میدانی منبع:                                              

 تحقیق:تحلیلی  هاییافته

های تاریخی، یادمانی، اجتماعی و طبیعی فراوان ییالقی بودن محدوده مورد مطالعه با وجود جاذبه :تحقیق فرضیه

ثر ایفا و منجر به رشد و نقش مؤدشگر اعم از داخلی و خارجی و جذب گر گردشگریتواند در توسعه و رونق می

 شكوفایی شهرستان گردد. 

یمایشی در ضمن مطالعات پگردشگری های جاذبه ها وقابلیتجهت تعیین برخورداری شهرستان املش از انواع        

مورد  و شهرستان املش هاهای توریستی روستاها، شهرها و جاذبهال در مبحث قابلیتسؤ 11قالب پرسشنامه طی 

-وجود جاذبه ،که بر اساس مشاهدات و نظر اکثر پاسخگویان که مدیران شهر و روستا هستند ؛اندیابی قرار گرفتهارز

یید و از تنوع قابل قبول اعم از جنگل، مرتع، موقعیت کوهستانی و ییالقی تأ یادمانی و فرهنگی تاریخی های طبیعی،

بازیهای بومی و محلی ورزش های سنتی غذاهای محلی، صنایع آثار باستانی، آداب و سنن،  چشمه آبشار غار رودخانه،

 گیرد ویید قرار میجاذبه های طبیعی و فرهنگی مورد تأترتیب وجود بدین دستی، سوغات ویژه و ... بوده است.

 (. 11)جدول شماره  به اثبات  می رسد.فرضیه 
موجود در جهت جذب گردشگری در جاذبه های در قابلیت ها و شهرستانتوزیع تعداد و درصد توانمندی   -62  جدول

 شهرستان املش

 درصد تجمعی درصد تعداد یاناظهارات پاسخگو

 1/31 1/31 40 بله

 100 1/1 1 خیر

  100 49 جمع

 . 1131 ،گاننگارندهمطالعات میدانی منبع: 

آن در توسعه و  هایقابلیتلش با ییالقی بودن ام در راستای مفاد صریح فرضیه مبنی بر تأثیرتحقیق و در ادامه       

درصد از پاسخگویان پاسخ مثبت  1/11 ،11شماره  ، مورد ارزیابی قرار گرفته که با توجه به جدولگردشگریرونق 

 (. 11)جدول شماره  اند.داده
 شهرستان املش گردشگریدر توسعه و رونق توزیع تعداد و درصد توانمندی مواهب موجود   -61جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد سخگواظهارات پا

 1/11 1/11 11 بله

 1/11 0 0 خیر

 100 1/11 1 اظهار نشده

  100 49 جمع

 . 1131گان نگارندهمطالعات میدانی  منبع:
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توانند در جهت جذب گردشگر نقش املش از مواهب طبیعی و فرهنگی در سطح مناسب برخوردار بوده که می      

اما به منظور اثبات  گردند.املش نیز مؤثر واقع گردشگری و بدین طریق در توسعه و رونق  آفرین و تأثیرگذار باشند

ال از ؤس 3مراتب طی شهرستان، طبیعی و فرهنگی املش در هریك از شاخصه های توسعه  هایقابلیتشدت اثرات 

یك  رح ذیل به آزمون هربه شار گرفته که براساس نتایج حاصله و روستاهای نمونه مورد بررسی قر هامدیران شهر

 :شده استپرداخته 

 ها ساختدر توسعه زیر شهرستانهای گردشگری قابلیت ها و جاذبه الف: آزمون نقش و تأثیر

 =  شودساخت ها نمیی گردشگری املش با عث توسعه زیرها و جاذبه هاقابلیت

 =  شودها میساختای گردشگری املش باعث توسعه زیرهها و جاذبهقابلیت

گیریم که قابلیت ها و می و فرضیه های مقابل رد گردد نتیجهاگر فرضیه صفر در سطح مورد نظر پذیرفته شود       

بیانگر  ،رد شود صفرساخت ها نقش بیافریند و اگر چنانچه فرض تواند در توسعه زیرجاذبه های گردشگری املش نمی

با توجه به  است.  تأثیرگذار شهرستانساخت های ه های گردشگری املش در توسعه زیرجاذبها و این است که قابلیت

بیشتر است  a= %5 جدول آماری در سطح zمحاسبه شده از   zچون 1براساس فرمولمحاسبات انجام شده 

 (. 14)جدول شماره شود. پذیرفته می درصد 39بنابراین این قسمت از فرض اول با اطمینان  1/64<6
 و شهرستان هاشهر ، ی توریستی املش در توسعه روستاهاهاتأثیرقابلیت هاو جاذبه  -64جدول 

 شرح نظرات

 شاخص های توسعه

 خیلی کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
 

 Zآزمون

 نتیجه آزمون

تعد

 اد
 درصد

تعدا

 د
 درصد تعداد درصد

تعدا

 د
 قبول رد درصد تعداد درصد

 Z=6 -  0 0 0 0 6/4 1 1/11 11 1/11 10 توسعه ی زیر ساخت ها

 Z=5/7 -  0 0 0 0 1/6 1 19 11 1/11 1 جذب جمعیت

 Z=5/06 -  0 0 0 0 4/11 9 3/40 11 1/41 11 تثبیت و ماندگاری جمعیت

 Z=4/43 -  0 0 1/4 1 6/11 9 1/91 19 6/19 11 رفع بیكاری و ایجاد اشتغال

 Z=3/93 -  0 0 0 0 4/10 3 4/61 11 1/11 1 توسعه فرهنگی

 Z=3/93 -  0 0 0 0 9/10 3 9/94 14 19 11 مناسبات اجتماعی

 Z=4/5 -  0 0 0 0 3/19 1 1/61 10 3/19 1 توسعه فیزیكی )کالبدی (

 Z=5/4 -  0 0 0 0 1/3 4 1/41 11 1/41 13 بهبود مناسبات اقتصادی

 Z=3/8 -  0 0 0 0 3/10 3 9/60 16 6/11 1 بهبود مناسبات فرهنگی

 . 1131 ،گاننگارنده: مطالعات میدانی نبعم

یك از مواهب  که برخورداری املش از مواهب مختلف طبیعی و فرهنگی و نیز قابلیت و توانایی هراز آنجایی       

اند و از طرفی با توجه به محاسبات یید واقع شدهمورد تأ گردشگریطبیعی و فرهنگی در جذب گردشگر و توسعه 

بیشتر هستند، بنابراین فرضیه  جدول آماری در سطح  Zهای محاسبه شده همگی از   Zچون انجام شده

های طبیعی، با وجود جاذبه شهرستانییالقی بودن بنابراین  .شوددرصد پذیرفته می 39اطمینان سطح اول با 

                                                           

1-   Z = =  

P %50           

: P %50           =1/64  
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و جذب گردشگر اعم از داخلی و گردشگری  تواند در توسعه و رونق خی، یادمانی و اجتماعی  فراوان، مییفرهنگی، تار

 نموده و منجر به توسعه و شكوفایی شهرستان گردد.خارجی ایفای نقش 

 :و ارائه پیشنهادها گیرینتیجه

های طبیعی و فرهنگی است ها و جاذبههای غنی از پتانسیلشهرستان املش در استان گیالن یكی از شهرستان     

ترین شهرستان های استان برای جلب گردشگر مبدل شود. ساالنه صدها هزار نفر از ذبهكی از پرجاتواند به یکه می

ریزی صحیح و اصولی در جهت معرفی کنند و لیكن به دلیل عدم برنامهدر فصول مختلف دیدن می منطقهاین 

که گردشگران  چرا ،حضور گردشگران عبوری باشد ساخت ها موجب شده است تا املش شاهدها و توسعه زیرپتانسیل

خص اماکن اقامتی و مراکز رفاهی بدلیل عدم وجود زیر ساخت ها باأل نیاز به مكانی برای اقامت و استراحت دارند. لذا

از مطالعات  نتایج حاصل و خدماتی، قابلیت تبدیل گردشگران عبوری به گردشگران پایدار و ماندگار فراهم نشده است.

به اختصار  در سطور زیر باشد کهنامه ها حاکی از توانمندی آن در این عرصه میاالت پرسشمیدانی و تحلیل پاسخ سؤ

 :شده استبه بیان نتایج آن پرداخته 

 های مختلف فراهم است.های قابل قبولی برخوردار و مشارکت مردم در عرصهروستاهای املش از همگنی 

 ت برنج زنبورداری، باغ فندق و گردو، صید و فعالیت عمده در روستاهای نمونه، باغ چای، دامداری، زراعت و کش

 نوغانداری است که مبین تنوع در مشاغل تولیدی و کشاورزی است. صیادی، صنایع دستی،

  مشكالت مهم روستاهاو شهرستان، مسئله خشكسالی است که با توجه به فعالیت و شغل غالب منطقه که

 بود.کشاورزی است، آینده فعالیت کشاورزی آسیب پذیر خواهد 

  به دلیل تنوع پتانسیل ها و جاذبه های فرهنگی و طبیعی، قابلیت برنامه ریزی در جهت جذب گردشگر در فصول

 مختلف فراهم است.

 ثیر مثبت بر هریك از شاخصه های توسعه ای اعم از زیرساخت ها، ت تأاملش در جهگردشگری های توانایی جاذبه

 ،توسعه فرهنگی، بهبود مناسبات اجتماعی، توسعه کالبدی ،اشتغال رفع بیكاری وایجاد ،حفظ و ماندگاری جمعیت

نتیجه توسعه  در موجبات رونق صنعت گردشگری و تواندیید رسیده که میتوسعه مناسبات اقتصادی به تأ

 را فراهم سازد.  شهرستان

، در گردشگریثیرگذار در أهای طبیعی و فرهنگی تیابیم که املش از نظر برخورداری از جاذبهمیدر نتیجه در      

ه با توجه به بررسی ب .های مطلوب نظر گردشگران را داراستشاخصه جایگاه ممتازی در سطح استان قرار دارد و عمالً

املش استفاده از پیشنهادات و راهكارهایی گردشگری عمل آمده و استنباط ناشی از نتایج قبلی برای رشد و توسعه 

  .وضعیت مثمرثمر باشد برای بهبود دتوانمی ،آمده است که ذیالً

  های ها و جاذبهتوان به معرفی پتانسیلهای راهنمای گردشگری از مناظر دیدنی روستاها میتهیه دفترچهبا

 پرداخت. شهرستان

 مدت ساخت اماکن سنتی مناسب در داخل بافت روستاهای مستعد برای عرضه محصوالت ریزی کوتاهطی برنامه

 .کار قرار گیرد دستور لیدات کشاورزی روستائیان درصنایع دستی و تو

 بعلتو نیز استفاده از مدارس روستاهایی که  سطح روستاها و شهرهای شهرستان های معلم دراحداث خانه 

با عنایت به اینكه  جهت محل های اقامت گردشگران فرهنگی، ،اندکاهش جمعیت دانش آموزی تعطیل شده

 .وجود دارد تقاضای زیادی در این زمینه
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 های اصلی گردشگری سیسات ارزان قیمت گردشگری در محورها و قطباولویت توسعه و ایجاد مراکز و تأ

 .های موقت جنگلی و بین راهیاعم از اردوگاهها و استراحتگاه شهرستان

  تن راه جنگلی و ییالقی آن که در حال حاضر از داشهای محدودهاحداث راه ارتباطی مناسب بین شهر املش با

 .های همجوار صورت می گیردشهرستانارتباطی جلگه با ییالقات محروم است و از 

 های خانگی برای اسكان گردشگران روستاییاستفاده از خانه باغ های موجود بعنوان اقامتگاه.  

 های مناسب اقامتی در مراکز دیدنی و زائرسراهایی در مراکز زیارتی و اماکن متبرکهایجاد کمپینگ. 

  گردشگری گردشگری لحاظ و به عناصر  یپهنه شهری،و تفصیلی در تهیه طرح های هادی روستایی و جامع

 .تاریخی و زیارتی توجه شود فرهنگی، اعم از طبیعی،

 ،ضمن تولیدات پروتئینی مطمئن و ایجاد  با الیروبی استخرهای طبیعی و آب بندان ها و ماهی دار کردن آنها

تواند به  ورزشی است می –گردشگری که یك حرکت  قات ماهیگیری در سطح روستاها،با اجرای مساب اشتغال،

 مورد توجه قرار گیرد. گردشگری شهرستانعنوان یك راهكار ارزنده در برنامه ریزی کوتاه مدت 

 فرهنگی و تاریخی املشهای طبیعیفظ و نگهداری از جاذبهمدیریت و ح ،.  

 ریزی میان مدتاورزی در شهر املش طی برنامهاحداث موزه تاریخ طبیعی و تاریخ کش.  

 ریزی میان مدتاندازی آژانس گردشگری طی برنامههای اسكان و راهطرح ساخت سوئیت. 

  کوهستانی خسیل دشت و هلودشت. محدودهاجرای طرح نمونه گردشگری 

 گردشگری شهرستان. تعجیل در اجرای طرح گردشگری تاالب زیبای زربیجار بعنوان یكی دیگر از مناطق ویژه 
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