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 تحلیل اثر پذیری توسعه ی پایدار شهری از پدیده ی گردشگری

 )نمونه موردی: شهر کالردشت(
 1سپیده ربیع پور

 sepideh.rabiepour @gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و  برنامه ریزی شهری -1

                                      

 چکیده
ذب توریست می باشند. لذا اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به مناظر زیبای طبیعت از کانون های ج

بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به نسلهای آینده برای ،قادر به پاسخگویی نیازهای نسل حاضر باشدکه منظور توسعه پایدار 

 زیست و منابع است که محافظ محیط زمانی پایدار ،در واقع یك تحول. امری ضروری است پاسخگویی به نیازهای خود بکاهد

بنابراین هر منطقه با توجه به پتانسیلها و امکانات موجود خود می طبیعی مولد فرصتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد. 

تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و با توسعه در یك بخش، زمینه توسعه سایر بخشها را نیز فراهم سازد و در 

 ار منافع بسیاری که از نظر فرهنگی و سیاسی دارد، از جهت اقتصادی نیز باعث گشایش و رونق شود. لذا در پژوهش حاضرکن

 تحقیق، میزبان پرداخته شده است. روش جامعه بعد بر تاکید با کالردشت گردشگری ظرفیت حوزه تعیین و بررسی به

با مراجعه به سازمان ها، ادارات و مراکز مرتبط و با استفاده از روش  .است پرسشنامه بر مبتنی تحلیلی، توصیفی، پیمایشی،

در جامعه ی آماری )گردشگران( ، داده ها و آمارهای مورد نیاز گرد آوری شده  نامهانتشار پرسش های اسنادی، کتابخانه ای و 

د فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و جهت اثبات یا ر spssآماری   و در مرحله بعد برای تحلیل داده ها از نرم افزار

استفاده و در نهایت راهکارهای اجرایی ارائه  swotاستفاده شده است. همچنین به منظور ارائه استراتژی از مدل تحلیلی 

فیزیکی کالردشت گذاشته و می  -دهد که گردشگری نقش بسزایی در توسعه کالبدی گردید. که نتیجه این مطالعات نشان می

برنامه ریزی های صحیح در ناحیه از گردشگری برای توسعه پایدار استفاده نموده و منطقه را به سطح باالتری سوق داد.  توان با

این برنامه ریزی ها باید با توجه نقاط قوتی که باعث جذب گردشگر در کالردشت شده انجام گیرد تا بتواند به توسعه ای پایدار 

 منتهی شود.

 swotایدار،گردشگری،توسعه فیزیکی،واژگان کلیدی:توسعه پ

 

 

 

 مقدمه

شکل می گیرد که می « رشد اقتصادی و بهبود زیست محیطی»توسعه پایدار را می توان رویکردی دانست که در مالزمه 

بایستی در هر مکان و زمان جنبه عملی گیرد، ضمن آنکه بر ویژگی های تاریخی و فرهنگی توجه دارد که با امکان دهی 

در سیاست های دولتی در جهت بهبودی اقتصادی همگام با مالحظات زیست محیطی، گام بر می دارد و کیفیت تغییرات 

در عصر حاضر گردشگری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در گسترش شهرها به شمار می زیست محیطی را نیز ارتقا می دهد. 

ل های اولیه همچون  آب و هوا، آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه های رود، اما توسعه آن نیازمند امکانات ویژه ای، از قبیل: پتانسی

در اقتصاد هر کشور در  طبیعی، آداب و سنن، پتانسیل های ثانویه زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات است. صنعت گردشگری

گذاری و توجه ها برای سرمایهها و دغدغهتواند تاثیرگذار باشد اگرچه وجود برخی نگرانیزایی و کسب درآمد می زمینه اشتغال

های متفاوت جغرافیایی به همراه میراث و تمدن های طبیعی، اقلیمبه این حوزه با تردیدهایی مواجه شده است اما وجود جاذبه

موجب توسعه  و های مختلف به همراه داشته باشدتواند تحوالت بنیادین در عرصههای گرانقدری است که میبشری دست مایه
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که در نهایت  در پی داشته باشددی و اجتماعی در سطح منطقه شده و توزیع عادالنه در آمد و همچنین اشتغال زایی را اقتصا

جایگاه به لحاظ برخورداری از جاذبه ها وپتانسیلهای گردشگری شهر کالردشت دراین میان  باعث توسعه پایدار خواهد شد.

سرمایه گذاری بر روی  هنوزولی  و زمینه های مناسب برای توسعه پایدار دارد بسیار خوبی را در کشور از نظر توسعه گردشگری

 .که بررسی علل این موضوع مستلزم تحقیق و پژوهشی جامع می باشد پتانسیلهای موجود جایگاه مناسبی را پیدا نکرده است

 
 

 

 ضرورت تحقیق:

ی آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمك کند، بر پایه وجود ارتباط دوطرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برا

باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود. گردشگری گرچه پدیده ای نوظهور به شمار می رود، 

دهه های اخیر که با زمان های گذشته در فطرت انسانها نهفته است. این امر در  اما گرایش سفر به محیط های بکر و طبیعی از

افزایش فشارهای کاری، استرس های روانی وآلودگی های محیطی در مناطق شهری روبرو هستیم تمایل سفر، به محیط های 

همچون بیکاری، کمبود میزان درآمد، مهاجرت از و ... توجه ی طبیعی را دو چندان نموده است. از سوی دیگر برای رفع مشکالت

 بب افزایش اشتغال، درآمد و به تبع آن باال رفتن سطح کیفیت زندگی ساکنین می شود را الزم وگردشگری که، س به صنعت

های مختلف، نظیر جاده و شبکه در مقابل، با توسعه صنعت توریسم و همزمان با ایجاد زیرساخت. بلکه ضروری می نماید

و کیفیت زندگی سکنه بومی ارتقا خواهد یافت. از ونقل و ایجاد تسهیالت برای گردشگران، رشد اقتصادی کشور افزایش حمل

سوی دیگر، رشد و شکوفایی گردشگری، زمینه افزایش اطالعات و آگاهی اجتماعی ساکنان، حفظ محیط زیست و میراث 

آورد. این در حالی است که ایجاد یك فرصت شغلی در صنعت زایی را فراهم میطبیعی کشور و همچنین ارزآوری و اشتغال

بر آن است تا ضمن بررسی  تحقیقم در مقایسه با دیگر صنایع، نیاز به سرمایه کمتری دارد. با این پیش فرض کلی این یستور

اثرات مثبت و منفی ناشی از توسعه گردشگری شهری، نحوه ادراک ساکنان از اثرات مختلف توسعه گردشگری بر ابعاد توسعه 

د. این مهم از این رو است که نحوه ادراک ساکنین از تاثیرات گردشگری و پایدار شهری را به تفصیل مورد بررسی قرار ده

 میزان رضایتمندی آنها از وجوه مختلف آن، یکی از شاخصه های مهم تحقق توسعه پایدار شهری است.

 

 :فاهدا

 در راستای تحقیق موردنظر اهداف کلی عبارتند از:

به عنوان یك منطقه مستعد  ستان کالردشتر شهرد گردشگریشناسایی و معرفی توان های منحصر به فرد  -

 جهانگردی

در زمینه های مختلف اقتصادی و  رستان کالردشتشناخت و ارزیابی اثرات توسعه جهانگردی بر رشد و توسعه شه  -

 ... اجتماعی و

 .کالردشت ستانگردشگری در شهر یبیان موانع توسعه  -

و دستیابی به توسعه  کالردشت ستاناین صنعت در شهرپایدار  یراهکارها و پیشنهادها مناسب جهت توسعه  ی هیارا -

 پایدار شهری
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 :یآمار جامعه و قیتحق روش

 موجود وضع کیفی تحلیل و تجزیه و توصیفی شیوه به تحقیق روش، پژوهش این هایسوال و اهداف، مسأله طرح به توجه با

 طریق از هاداده آوریجمع نحوه. باشدمی گردشگر جذب انمیز و اقامتی هایزیرساخت چارچوب در فرهنگی گردشگری نظام

، هدف برحسب تحقیقات بندیدسته است. در ایکتابخانه و آرشیوی مدارک و اسناد از نیاز مورد آمار و اطالعات آوریجمع

گردشگران جهت جمع آوری داده ها یك سری پرسشنامه تدوین شد که جامعه ی آماری  .است کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 ارزیابی مدل از و آزمون همبستگی پیرسون و همچنین spssاطالعات از نرم افزار آماری  تحلیل و تجزیه منظور به می باشند.

و دستیابی  گردشگری برای مناسب استراتژی ارائه منظور به تهدیدها و فرصتها، ضعف، قوت نقاط بررسی جهت SWOT کیفی

 .شد خواهد استفاده به توسعه پایدار

 . 

 تعریف گردشگری
( معتقدند که واژه گردشگری را باید به 1891به رغم وجود ارتباط میان گردشگری و سایر رشته های علمی افرادی نظیر لیپر )

عنوان یك موضوع مستقل و منحصر به فرد تعریف نمود. لیپر بیان می دارد که برای تعریف این واژه باید از روشی استفاده کرد 

ردشگری را در حول وحوش یك ساختار صنعتی بنا نهاد. وی صنعت گردشگری را سیستم بازی در نظر می گیرد که اصول گ

 که پنج عنصر موجود در آن با محیط زیست دارای واکنش متقابل هستند. این عناصر عبارتند از:

:  1393نل، منطقه گردشگری. )ف-5 منطقه مقصد -4 منطقه انتقالی -3 منطقه تولید -2 انسان متحرک  -1

23) 

والن اسمیت  با تاکید بر دشوار بودن ارائه تعریفی جامع از واژه گردشگری بیان می دارد که واقع گرایانه ترین روش برای 

 (24تعریف این واژه پذیرش تعاریف مختلف گردشگری است که هر یك هدف خاص را دنبال می نمایند. )همان منبع: 

 

 دشتکالر حوزه در گردشگر جذب عوامل
 مذکور حوزه رو این از. استوارند طبیعی های بنیان آنها ترین اصلی که است، متنوعی گردشگری های جاذبه دارای کالردشت 

 منطقه گردشگری های قطب میان رقابتی فضای در. کند جلب خود به را  گردی طبیعت  انگیزه با گردشگرانی است، توانسته

 های حوزه سایر واقع در. است ییالقی طبیعی های ویژگی با مهم رقیب تنها کالردشت، حوزه رامسر، تا نور از مازندران غرب

 متوسط ارتفاع با کالردشت حوزه. دارند استقرار متر 111 از کمتر ارتفاع در مازندران جلگه بروی و ساحلی نوار در رقیب،

 بوسیله آن اطراف از که( دشت مساحت) مربع کیلومتر 32 مساحت با میانکوهی دشتی شکل به دریا، سطح از متری 1251

 است. مطرح مازندران غرب منطقه در مهم گردشگری مقصد عنوان به, است شده احاطه کوهستانی و جنگلی ارتفاعات

 ، عمران و پژوهش مشاور مهندسین. )شود می محسوب کالردشت گردشگری رقابتی مزیت ترین اصلی کوهستانی هوای و آب 

1331، 3) 

 اصلی کوهستانی هوای و آب. است شده حوزه این اقلیمی مطبوعیت باعث دریا، کوه، نسیم دائمی جریان اریبرقر همچنین

 چشم کوهستانی، هوای و آب کنار در. باشد می مازندران گردشگری های حوزه سایر به نسبت کالردشت مزیت و جاذبه ترین

 پوشانیده ارتفاعات و جنگل را آن دور تا دور و گذرد می آن انمی از که ای رودخانه با دشت یك)  فرد به منحصر طبیعی انداز

 حوزه فرد، به منحصر  طبیعی های ویژگی بر عالوه. باشد می کالردشت حوزه به گردشگران جذب اصلی عوامل دیگر از( است

 این. دارد حوزه ساله هزار چند قدمت از نشان محل از شده کشف اشیاء و آثار. است کهن تاریخی پیشینه دارای کالردشت

 جهت در جذب عوامل عنوان به تواند می نیز پهلوی عهد به مربوط قدیمی ساختمانهای برخی استقرار اضافه به ویژگی
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 پیشینه با گردشگران ساختن آشنا زمینه در کنون تا. گیرند قرار برداری بهره مورد کالردشت گردشگری بازارهای گسترش

 ندارند.  اطالعی ها جاذبه نوع این وجود از عموما و است فتهنگر صورت اقدامی کالردشت تاریخی

 جهت در مهمی پتانسیل سال، میلیون 11 از بیش قدمت با هایی یخچال متر، 4111 از بیش ارتفاع با قله 45 از بیش وجود

 و دماوند از پس یرانا مرتفع قله عنوان دومین به متر 4951 با کوه علم قله. اند نموده فراهم اسکی و کوهنوردی های ورزش

 (.111 ، 1391 ، آیند شرق مشاور مهندسین) شود می محسوب جهان قله هفتمین

 به نسبت محلی جامعه مثبت نگرش و آورده فراهم را کالبدی توسعه امکان که( فضایی محدودیت عدم) فضا فراخی همچنین

 می موثر قوت نقاط عنوان به جملگی، که افزود  جذب عوامل سایر عنوان به بایست می نیز را( اجتماعی پذیرش) گردشگری

 .بخشند برتری ها، حوزه سایر با رقابت عرصه در را کالردشت حوزه توانند

 

 گردشگری شهری
محیطهای شهری بخصوص شهرهای بزرگ، هرچند دارای معضالتی چون آلودگی هوا، ترافیك، جرم و جنایت و غیره می باشند 

ی شهرهای امروزی مظهر تمدن، فرهنگ و اداره جامعه هستند که خود را ویژگی های گردشگری و مردم را گریزان می ساند ول

به دور نیستند و بعضاً ارزشمند ترین منابع گردشگری را در خودجای داده اند. برخی از این منابع عبارتند از: موزه ها، کاخ ها، 

ها، مراکز خرید و غیر هستند که برای افراد جذاب بوده و آنها را  بناهای تاریخی، فضاهای تاریخی،  پارکها و چشم اندازها، هتل

به سوی خود جذب می کند. تقسیم بندی شهرها براساس محیط بوجود آمده براساس فعالیت خاص بیشتر شناخته و تقسیم 

زنشستگان. شهرها بندی می شود مانند: شهرهای مذهبی و زیارتگاهی، شهرهای درمانی و آسایشگاهی، برف شهرها، شهرهای با

 (115: 1881جاذب برای همه سنین هستند و مردم عالقه دارند برخی از تعطیالت خود را در شهر به سر برند. )الو، 

ویژگی شهرها باعث شده است گردشگران شهری متفاوت از سایر گروه های گردشگری باشند، همچنین نقش و جریانی مهم در 

ی شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیتهای مختلف است که از به هم پیوستن محیط ویژه شهرهای جهانی داشته باشند. گردشگر

و قادر ساختن شهر در جذب بازدیدکنندگان بوجود می آید. شناخت عناصر بنیادی گردشگری ما را در شناخت گردشگری 

 شهری کمك می نماید.

برپایی نمایشگاه ها و ... و دوم : مکانهای قابل بازدید همانند  عناصر اولیه گردشگری اول شامل فعالیتهایی مانند: تئاتر، سینما،

 پارکها، مکان های تاریخی ، موزه ها، آبشار و غیره.

نقشه و خدمات موجود در پارکها،  مغاره ها و رستوران هاست. عوامل دیگر چون اطالعات، عناصر ثانویه شامل: هتل ها، بازارها،

راهنمایی گردشگران از دیگر موارد عناصر بنادی گردشگری است. با توجه به عناصر یاد شده و راهنما و اداره اطالعات برای 

 تعاریفی که از گردشگری ذکر گردید، گردشگری شهری را می توان چنین تعریف نمود:

سهیالتی گردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهر با انگیزه های مختلف براساس جذابیت ها ی مختلف و امکانات و ت

 (113که شهر دارای آن بوده و در شخص ایجاد جذابیت می کند.)همان: 

گردشگریهای شهری از ویژگی های مختلفی برخوردارند، به طور عمده و کلی گردشگری شهری با دو انگیزه و هدف اصلی 

رانی که به شهر وارد می شوند پنداشته می شود که عبارتند از: تجارت و فرهنگ که در واقع آنها خیلی متفاوت هستند.گردشگ

رفتن به تئاتر و سینما، توجه به فرصتهای ورزشی،  دارای انگیزه و دالیل مختلفی مانند: دیدن اقوام و دوستان، بازدید از موزه،

ه قبال فروشگاه و غیره هستند. با توجه به موارد ذکر شده و تعاریفی کدیدن مناظر شهری، پیدا کردن سرگرمی مانند نمایشگاه ،

گردشگر شهری را چنین می توان تعریف کرد: گردشگر شهری فردی است که به مقصد مسافرت به  از گردشگر بیان شد ،

شهری به غیر از شهر یا مکان سکونت و محیط عادی خود با انگیزه گردش و تفریح، تجارت، دیدن دوستان و اقوام یا فعالیت 

ز فضای شهر و امکانات وتسهیالت و جاذبه های شهری انجام می دهند، این مسافرت های دیگر برای بهره برداری و استفاده ا

ساعت و بیش از یکسال طول نمی کشد. یکی از وظایف گردشگری شهری، پژوهش است که دالیلی که مردم را به  24کمتر از 
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اینکه مردم چرا جذب شهر می شوند، بازدید از شهر می کشاند و ارتباط بین انگیزه های مختلف گردشگران و دالیل عمیق تر 

 ( 119: 1881بررسی می کند. )الو، 

 گردشگری،  شهر، توسعه پایدار
امروزه از شهر به عنوان موتور و محرک توسعه کشورها یاد می شود به طوریکه شهر، مرکز تبدیل تکنولوژیك است و هر روز 

ر این شهر امروزی حافظ فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوآوری و ابداع در مراکز شهری بکار گرفته می شود، عالوه ب

بخصوص منابع  جامعه است وحتی فرهنگ ساز نیز بشمار می رود. واقعیت آن است که منابع موجود در زمین محدود است،

یر توسعه پایدار دارای ارزش معنوی نیز می باشد. در سالهای اخ مورد استفاده در بخش توریسم که عالوه بر ارزش مادی بعضاً

به عنوان روشی نو که می تواند در زمنیه سطح زندگی، عدالت اجتماعی و حفظ منافع بیندیشد، مطرح گردیده است. توسعه 

پایدار ، در ابتدا به صورت توسعه صنایع استخراجی و تولید متجلی گشت که بصورت یکی از منابع بزرگ آلودگی درآمده بود. 

برنامه های توسعه از قسمتی باید باشد که تحقق توسعه پایدار مه ریزی گردشگری به مانند سایر برناروش بکار گرفته شده در 

را میسر سازد. شیوه تحقق توسعه پایدار داللت بر آن دارد که ضمن تحقق منافع برای جامعه امروز، منابع طبیعی، فرهنگی و 

ردشگری و نقش آن در توسعه پایدار به صورت متداول موضوعی سایر منابع گردشگری برای استفاده مستمر آتی حفظ گردد. گ

است که بیشترین اهمیت را دارد. تعدادی از مطالعات و کنفرانس هایی که موضوع آنها گردشگری و توسعه پایدار بوده است، 

گردشگری،  مفهوم و هدف نهایی در این زمینه، رهیافت گردشگری سبز داشته اند. محیط پایه و اساس  گردشگری است،

محیط را متأثر و شکل  می دهد، زیرا اغلب فعالتیهای گردشگری به جاذبه ها و فعالیت های مربوط به محیط طبیعی، میراث 

فرهنگی و تاریخی باز می گردد. گردشگران اغلب به دنبال مناطقی هستند که از کیفیت زیست محیطی باالیی برخوردار باشد و 

 ماکنی هستند که جذاب، پاکیزه و به دور از آلودگی و شلوغی باشند.یا عالقمند به استفاده از ا

 اهداف گردشگری پایدار عبارت است از:

افزایش آگاهی های بیشتر و فهم و درک همکاری شایسته که گردشگر می تواند برای اقتصاد و محیط فراهم  -

 سازد.

 ترویج تساوی در توسعه. -

 پیشرفت کیفی زندگی جامعه میزبان. -

 آورن کیفیت باالی تجربه برای بازدید کننده و ... .فراهم  -

 (411: 1881نگهداری کردن با کیفیت از محیط که مقدم بر موضوعات وابسته است. )اینسکیپ،  -
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 معرفی محدوده ی مورد مطالعه

 

 

 . است شده واقع شمالی عرض 31ْ 31َ و شرقی طول دقیقه 51ْ  11َ در کالردشت ستانشهر ریاضی، موقعیت نظر از

 به توجه با. است شده گسترده البرز کوه رشته پای در کوهستانی منطقه در عمومی موقعیت نظر از کالردشت شهر

 به جنوب از و چالوس شهرستان بخشهای به خاور از و تنکابن شهرستان به باختر و شمال از شهر این نسبی موقعیت

  واقع چالوس شهر غربی جنوب کیلومتری 51 در شهر این. گرددمی محدود کرج، شهرستان از طالقان

 (11: 1333 پور، ملك. )است شده

 استان چالوس، شهرستان از کالردشت بخش در کالردشت، ستانشهر اداری سیاسی تقسیمات نظر از سیاسی حدود -

 گردیده لتشکی کوهستان و بشم بیرون کالردشت، دهستان، سه از خود کالردشت بخش.  باشدمی واقع مازندران

 .است

 در که جنگلی اراضی و ارتفاعات در محصور مربع کیلومتر 111 وسعت با کردیچال مرکزیت به: کالردشت دهستان - -

 ..دارد قرار البرز جبال سلسله از سلیمان تخت معروف توده آن شمالی دامنه

 واجد اراضی از و پراکنده ایهتپه از که مربع کیلومتر 131 وسعت با گویتر مرکزیت به:   بشم بیرون دهستان - -

 .است گردیده تشکیل فراوان بریدگیهای

 و پژوهش مشاور مهندس. )باشدمی مربع کیلومتر 339 وسعت با طویر روستای مرکزیت به: کوهستان دهستان - -

 (1: 1331 سال عمران

 زی قابل مشاهده می باشد.نقشه موقعیت مکانی کالردشت در ایران در نقشه  -
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 SWOTتحلیل استراتژیک بررسی نقش فرهنگ و مدریت شهرنشینی با استفاده از روش  
ابعاد پروژه از جنبه های مختلف و از هر نظر که مورد توجه تصمیم گیران باشد بررسی می شود و در  SWOTدر مدل 

و محدودیتهای هر پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار ماتریس درج می گردد. در ماتریس سوآت نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصتها 

دهی به هر کدام از این عوامل و سپس محاسبه و می گیرد و سپس بوسیله نظرخواهی از صاحب نظران و مسئولین امر وزن

تصمیم تحلیل آنها انجام می گیرد و سپس با آگاهی کامل تر از واقعیت های مرتبط با پروژه درباره اجرا یا عدم اجرای آن 

 (34: 1394گیری و استراتژی و راهکار مناسب ارائه می شود )گلکار، 
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف(  -

 ماتریس ارزیابی نقاط داخلی )نقاط قوت( 6-4جدول  -

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط قوت

 1,12 4 1,13 وجود چشم اندازهای زیبا و منحصر به فردبه همراه فضای سبز و باغات

وجود ارتفات و قله ها جهت انجام ورزش ها و تفریحات از قبیل کوهنوردی،راهپیمایی و 

... 

1,11 3 1,13 

 1,13 3 1,11 دسترسی آسان و مناسب به این نواحی برای گردشگران

 1,13 3 1,11 وجود رودخانه و چشمه ها

جهت استراحت و داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا به خصوص برای شهرنشینان 

 تعدد اعصاب و تفریح

1,12 3 1,11 

اعتقاد مسئوالن به اشتغال زایی به وسیله ی گسترش توریسم به عنوان یکی از مهمترین 

 ساز و کارهای مناسب در جهت توسعه

1,12 3 1,11 

 1,11 3 1,12 مجاورت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و مراکز شهری)تهران، چالوس، نوشهر، تنکابن(

 1,12 4 1,13 مستعد و آماده بودن منطقه جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی توریسم

 1,13 3 1,11 یخچالهای طبیعی با میلیونها سال قدمت

 1,11 4 1,14 دریاچه ی ولشت)یکی از زیباترین دریاچه های آب شیرین ایران(

 1,11 4 1,14 وجود جاده ی جنگلی بسیار زیبای کالردشت، عباس آباد 

 1,11 4 1,14 وجود تپه باستانی کالر که بقای شهر و قلعه ی باستانی کالر را در بر دارد

 1,12 4 1,13 آبشار طبیعی اکاپل

 1,13 3 1,11 تابستان در خنك هوای و آب

 1,11 3 1,12 زیبا جنگلهای به آسان دسترسی امکان

 1,13 3 1,11 مردم بین در نوازی مهمان باالی روحیه

 1,12 4 1,13 گردشگران استفاده جهت دریا به آسان دسترسی

 1,13 3 1,11 باال سطح در غذایی محصوالت فروش امکان و مسافران مرور و عبور محل

 1,19 4 1,12 گردشگری بودن درآمدزا و زایی اشتغال وجود به باور گیری شکل

 1,13 3 1,11 محلی و بومی فرهنگ و رسوم آداب، وجود

 1,11 4 1,14 مردم بین در مشارکت و ریهمکا حس تقویت

 1,13 3 1,11 منطقه بومی و سنتی تولیدات برای محلی بازار ایجاد امکان

 1,13 3 1,11 گالبی و گردو مثل هایی میوه وجود

 1,13 3 1,11 متنوع وحشی حیات با شده حفاظت مناطق وجود

 1,12 4 1,13 اخیر های سال در گردشگری زمینه در خصوصی و دولتی بخش بین تعامل ایجاد

 1,12 4 1,13 وجود مسیر های پیاده روی در حاشیه جنگل

 2,11  1,55 مجموع

 منبع: نگارنده -
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 ماتریس ارزیابی نقاط داخلی )نقاط ضعف(  7-4جدول  -

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط ضعف

 1.12 1 1,12 توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال)تراکم کم در زمستان(

 1,12 2 1,11 نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی)همانند جاده ها و فاضالب ها(

 1,12 2 1,11 عدم وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده در این نواحی

 1,12 1 1,12 تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران و مردم کالردشت

 1,12 1 1.12 نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی

 1,12 2 1,11 عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در این ناحیه

 1,13 1 1,13 عدم آشنایی روستاییان و عدم آموزش آن ها در نحوه برخورد با گردشگران

 1,13 1 1,13 عدم وجود بانك های خصوصی در منطقه برای ارائه خدمات

 1,13 1 1,13 انیکمبود مراکز بهداشتی و خدماتی و درم

 1,12 1 1,12 عدم وجود مسیر کمربندی برای کاستن از بار ترافیك مرکز شهر در زمان پر رفت و آمد

فقدان پارکینگ مناسب در قسمت مرکزی شهر که این امر موجب ایجاد ترافیك سنگین 

 در مواقع حضور گردشگران در کالردشت می شود

1,11 1 1,11 

 1,12 2 1,11 عدم وجود مسیر های جایگزین برای مسیر اصلی شهر در زمان های مورد نیاز

 1,12 1 1,12 رفاهی و اقامتی تسهیالت بودن ناکافی و بودن نامناسب

 1,12 1 1,12 بهداشتی و خدماتی تسهیالت کفایت عدم و بودن نامناسب

 1.12 2 1,11 مختلف دالیل به صنعت این برای تقاضا کمبود

 1,14 2 1,12 ها توریست حضور دلیل به اجتماعی های آسیب افزایش

 1,12 1 1,12 ناحیه این در دولتی گذاری سرمایه و ریزی برنامه فقدان

 1,11 1 1,11 مردان دولت بین در گردشگری مزایای نیافتن جا

 1,12 2 1,11 عدم کیفیت معابر شهری

 1,12 1 1,12 گردشگران با بومی مردم برخورد زمینه در آموزش انجام عدم

 از مختلف دالیل به گردشگری بخش در گذاری سرمایه به منطقه مردم نداشتن تمایل

 گردشگری صنعت با نداشتن آشنایی جمله

1,12 2 1,14 

 1,12 1 1,12 عدم زیبا سازی شهری متناسب با فرهنگ و بوم منطقه

 1,12 1 1,12 افزایش ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی

 1,12 1 1,12 نداشتن طرح جامع گردشگری

 1,12 2 1,11 عدم تقویت دستگاههای نظارتی مانند شهرداری،فرمانداری،کشاورزی،محیط زیست و ...

 1,12 2 1,11 کافی نبودن زیرساخت های انرژی)برق،گاز،آب و....(

 5407  5440 مجموع

 منبع:نگارنده -

-  
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 خارجی )نقاط فرصت( ماتریس ارزیابی نقاط  8-4جدول  -

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط فرصت

 1,11 3 1,12 افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این منطقه

 1,11 3 1,12 افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح در بین مردم شهری

 1.12 4 1,13 افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری

امکان عدم ارائه خدمات و تسهیالت مطلوب به گردشگران در مناطق تفریحی 

رقیب)همانند چالوس،عباس آباد،متل قو،نمك آبرود و....(به علت تراکم باال در 

 مقایسه با این منطقه در آینده

1,12 4 1,19 

 1,12 4 1,13 جوار هم های استان در نامناسب هوای و آب وجود

 1,12 4 1,13 اطراف مناطق مردم بین در تفریح و مسافرت برای انگیزه افزایش

 1,2 4 1,15 گردشگری رشته ایجاد امکان و منطقه در ها دانشگاه وجود

 1,11 3 1,12 جوار هم های استان و رها شه در مناسب تفریحی فضای نبود

 با مقایسه در رقیب گردشگری و تفریحی مناطق در خدمات و امکانات افزایش

 منطقه نای

1,13 4 1,12 

 1,11 4 1,14 ها آن در شلوغی و منطقه این نزدیکی در جمعیتی های قطب و ها شهر وجود

 1,19 4 1,12 مناسب تبلیغات با منطقه به مسافرت برای انگیزه افزایش و ایجاد

 1,13 3 1,11 منطقه در ها پتانسیل این معرفی برای بومی متخصص نیروهای وجود

 1,12 4 1,13 ورزشی و فرهنگی جدید اتامکان ایجاد

 1,2 4 1,15 احداث آزاد راه تهران شمال

 1,13 3 1,11 امکان ایجاد ورزش های زمستانی

 1,14 4 1,11 ازدیاد هزینه سفرهای خارجی مشابه کالردشت)کشورهای اروپایی(

سخت گیری با گردشگران مسلمان حاشیه خلیج فارس در کشورهای غربی بعد 

 سپتامبر 11ثه از حاد

1,11 3 1,13 

 1,13 3 1,11 روند رو به رشد صنعت گردشگری در جهان و ایران

 1,19 4 1,12 گرم شدن هوای جهان و منطقه و توجه روزافزون به مناطق کوهستانی

 1474 64 5446 مجموع

 منبع: نگارنده -

 ماتریس ارزیابی نقاط خارجی )نقاط تهدید( 9-4جدول  -

 نمره نهایی بهرت وزن نقاط تهدید

افزایش قیمت زمین به دلیل عدم فروش زمین توسط روستاییان و بالطبع افزایش بار 

 مالی جهت ایجادتجهیزات و تسهیالت گردشگری و مقرون به صرفه بودن آنها

1,12 2 1,14 

 1,12 1 1,12 افزایش امکانات و خدمات تفریحی رقیب در مقایسه با این منطقه در آینده

 1,12 2 1,11 خلفات اجتماعی با ورود گردشگران در منطقه نسبت به قبلازدیاد ت

 1,12 2 1,11 آلودگی منابع آب،خاک و اقلیم این منطقه نسبت به نواحی رقیب
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افزایش تمایل و انگیزه در گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیك و 

 رقیب

1,13 2 1,11 

همانند آداب و رسوم محلی،معماری،مسکن از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی)

 و....(با افزایش گردشگران

1,11 2 1,12 

از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و وقوع اثرات ناشی از آن نظیر سیل و...به دلیل 

 افزایش ساخت و ساز و تخریب هابی ناشی از آن

1,15 2 1,1 

 1,14 2 1,12 عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت گست

 1,14 2 1,12 مکان اجاره زمینه در کاذب های قیمت وجود

 1,13 1 1,13 طبیعی مناظر و زیست محیط تخریب

 1,11 2 1,13 روستایی مزارع و کشاورزی های زمین تخریب و گیاهی پوشش رفتن بین از

 1,14 2 1,12 تخلفات و اجتماعی های آسیب ازدیاد

 1,13 1 1,13 منطقه نای اقلیم و خاک آب، منابع آلودگی

 1,12 1 1,12 بخش این در گذاری سرمایه جذب برای منطقه کشش عدم

 1,12 2 1,11 )گردشگر افراد از تقلید طریق از( سنتی و محلی فرهنگ رفتن بین از

 بدون نها آ با خود زندگی مقایسه و گردشگران با مراوده دلیل به زندگی سبك تغییر

 منطقی دالیل

1,11 2 1,12 

 1,12 1 1,12 اجتماعی تخلفات ازدیاد

 1,12 2 1,11 شود منجر شکست به است ممکن بزرگ های گذاری سرمایه

 1,14 1 1,14 زیربنایی اصالحات و ها زیرساخت ضعف

 تاسیسات و تجهیزات خدمات، گسترش برای دولت سوی از مجوز ارایه عدم

 منطقه این در گردشگری

1,12 2 1,14 

 1,11 2 1,13 گردشگری گسترش برای بانکی التتسهی اختصاص عدم

 1,13 1 1,13 ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از ضابطه

 1,14 2 1,12 وجود بهره برداری نامناسبسنگ گرانیت در دامنه های علم کوه

 1,11 2 1,13 با توجه به کوهستانی بودن سیل خیز است

 5489  5404 مجموع

 منبع: نگارنده -

 مجموع عوامل داخلی )قوت و ضعف(  15-4جدول  -

 نمره نهایی رتبه وزن ماتریس مجموع نهایی نقاط داخلی )ضعف و قوت(

 8408 135 1 مجموع

 منبع: نگارنده -

-  
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 مجموع عوامل خارجی )فرصت و تهدید( 11 -4جدول  -

 نمره نهایی رتبه وزن ماتریس مجموع نهایی مجموع عوامل خارجی )فرصت و تهدید(

 8463 150 1 مجموع

 منبع: نگارنده -

 

 ها و تهدیدهاتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت
قوت )داخلی( در برابر  21( نشان داده شده است. در  شهر تعداد 8-4( و )9-4( و )3-4(، )1-4های )که در جدولهمانطوری

. به این ترتیب در مجموع تهدید )بیرونی( شناسایی شده است 24فرصت )بیرونی( در برابر  18نقطه ضعف )داخلی( و تعداد  21

ها در منطقه مورد مطالعه جهت گسترش ضعف و تهدید به عنوان محدودیت 51ها و نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت 45

توان گفت که جهت بندی و تحلیل کلی میباشد. لذا در یك جمعوتوسعه گردشگری شهر کالردشت قابل شناسایی می

ها و تهدیدها با استفاده از های مناسب در جهت رفع ضعفند بازنگری و ارائه سیاستگسترش و توسعه ی گردشگری نیازم

 باشد. نقاط قوت و فرصت می

 و راهبرد مناسب در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهر کالردشت استراتژی
اول محور مختصات واقع  گردد که در ربع( مشاهده می1-4باتوجه به جدول ماتریس عوامل داخلی و خارجی برطبق نمودار )

 شده که نشان دهنده استراتژی رقابتی است. 

صنعت گردشگری رشدی بسیار سریع دارد، بنابراین نخستین راهی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید از استراتژی 

اصوالً تمامی سیستم ها خواهان  رقابتی استفاده کرد. این استراتژی بر نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی استوار است که

چنین وضعیتی هستند که قادر باشند همزمان قوت و فرصت های خود را به حداکثر برسانند. در چنین وضعیتی با استفاده از 

های کلیدی بسیاری نقاط قوت برای گسترش خدمات گام بر می داریم. منطقه مورد مطالعه )شهر کالردشت( دارای فرصت

یطی مملو از ضعف قرار دارد، در این وضعیت از فرصت های موجود برای از بین بردن ضعف ها و ساختن است لیکن در مح

 ید استفاده کرد.های بلندمدت در سایر موارد بافرصت

 ارزیابی مجموع عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری شهر کالردشت  1-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: نگارنده
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 (so)تی/تهاجمی:   استراتژی رقاب

این استراتژی بر نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی استوار است که اصوالً تمانی سیستم ها خواهان چنین وضعیتی هستند 

که قادر باشند همزمان قوت و فرصت های خود را به حداکثر برسانند. در چنین وضعیتی با استفاده از نقاط قوت برای گسترش 

 اریم و بدین منظور راهکارهای زیر را می توان ارائه نمود:خدمات گام بر می د

 اولویت دادن به احداث فضای سبز در زمین های خالی داخل شهر -1

 جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در محدوده شهر -2

 انجام مطالعه و اجرای توسعه فضای سبز شهر -3

 فضاهای سبز افزایش روشنایی و نورپردازی در سطح شهر به ویژه پارک ها و -4

 استقرار نیمکت و سکو و آالچیق های زیبا در سطح شهر و در کنار فضاهای سبز و اطراف معابر اصلی -5

اعمال سیاست های تشویقی در زمینه حفظ باغات و امکان تاسیس واحدهای پذیرایی و گردشگری در داخل آنها با  -1

 حفظ درختان

 گردشگری ،فرهنگی و مانند آن در باغات و .... جلب سرمایه های بخش خصوصی جهت احداث کاربری های  -3

 

 

 نتیجه گیری
نیازهای انسان غالبا با ایجاد تغییرات محیطی تامین می شود. انسان ها از دیرباز کوشیده اند برای رفع نیازهای خود طبیعت را 

صنعت مستلزم ارتباط نزدیك به خدمت گیرند. در این راستا، ماهیت فعالیت های گردشگری به گونه ای است که توسعه این 

با محیط است، به طوری که محیط فیزیکی یکی از منابع اصلی گردشگری است. معموال در صنعت گردشگری بین محیط 

اجتماعی ارتباط وجود دارد. محیط فیزیکی، گونه های گیاهی، جانوری، شرایط اقلیمی و حیات  -فیزیکی و محیط فرهنگی

اجتماعی شامل انسان ها و تعامالت بین انسان ها در جوامع است.  -ت و محیط فرهنگیوحش و دست ساخته های بشری اس

در این بین محیط فیزیکی و طبیعت در تامین نیازهای بشری همواره نقش موثری دارد و نقش مهمی در شکل دادن به 

-ای را در امر برنامهواند نقش عمدهتهای طبیعی هر منطقه میبررسی و شناخت ویژگیگردشگری و تاثیر پذیرفتن از آن دارد. 

تواند مخاطرات کند و از طرفی میها و تاسیسات شهری ایفا یابی مناسب جهت توسعه و استقرار ساختمانریزی و مکان

و در نهایت پدیده های طبیعی و انسانی در مکان گزینی، گسترش و توسعه ی فیزیکی شهرها  محیطی را به حداقل برساند.

تأثیر بسزایی دارند. مراکز شهری به دلیل وجود زیر ساختهای اجتماعی و فیزیکی می توانند محل توسعه ی پایدار دستیابی به

مناسبی برای جذب گردشگران باشند. برای جذب گردشگر و توسعه ی صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم شناساندن جاذبه 

بزار الزم برای تصمیم گیری را به دست برنامه ریزان داده و به آنان ا های طبیعی شهر کالردشت و دانستن بیشتر درباره آنها

روابط پیچیده بین مکانیسم الگوهای توسعه تا در راستای بهتر شدن کالردشت و توسعه ی پایدار آن گام بردارند. کمك می کند

ارائه برنامه های جامع تر در جهت را درک کنند و نتایج این تغییرات برای  بر توسعه گردشگری در شهر کالردشت و اثرات آن

 شهرکالردشت حائز اهمیت خواهد بود.و توسعه پایدار توسعه گردشگری 

در تحقیق حاضر به تبیین اثرات توسعه ی گردشگری در دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد تغییرات در شاخص های مربوط به 

ین اثرات و ایجاد تغییراتی است که در سطح کالردشت ایجاد این بعد در کالردشت پرداخته شد. هدف اصلی تحقیق تبیین ا

شده است، که از این جهت یك سری پرسشنامه طراحی شد که پاسخ های داده شده به سؤاالت موردنظر توسط گردشگران در 

مله)توسعه ی گروه جامعه ی آماری غالباً مؤید این واقعیت است که گردشگری در این شهر موجب بروز تغییرات متفاوتی از ج
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فیزیکی شهر،توسعه ی زیر ساخت ها،حمل و نقل ،امکانات،خدمات و...( و در نهایت رسیدن به توسعه گردیده است. در طرح 

مسأله، سؤال اصلی پژوهش بر وجود رابطه و تغییرپذیری توسعه پایدار از توسعه گردشگری و تبیین این اثرپذیری از طریق 

گردشگران پرداخته شده که بر اساس تحلیل استنباطی از یافته های موجود با استفاده از  شناسایی شاخص های مؤثر از نظر

آزمون همبستگی پیرسون به این نتیجه رسیدیم که بین اثرات توسعه ی گردشگری و تغییر در شاخص های توسعه از جمله 

باشد و از این رو می توان به وجود رابطه معنادار می  1/111بعد کالبدی و فیزیکی و زیر ساختی از نظر هر گروه در سطح 

معنادار بین این عوامل رسید.به عبارتی تحلیل های انجام گرفته بر اساس نتایج حاصل از داده های پرسشنامه از جامعه ی 

آماری گردشگران حاکی از آن است که توسعه گردشگری موجب ایجاد تغییرات در ابعاد زیرساختی و تاسیسات، تجهیزات 

و امکانات شهر کالردشت شده که تمامی این شاخص ها زمینه های رسیدن به توسعه ی پایدار را فراهم می نماید و در  شهری

نهایت باعث توسعه ی ساختار شهر و توسعه ی پایدار شهری می گردد.می توان گفت بین توسعه ی گردشگری و دستیابی به 

برهم تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می پذیرند،یعنی هرچه توسعه ی توسعه ی پایدار یك رابطه ی مستقیم وجود دارد که 

گردشگری بهتر و بیشتر باشد دستیابی به توسعه ی پایدار سریع تر و بهتر خواهد بود.این نکته از این نظر حائز اهمیت است که 

سعه ی گردشگری باید بیشتر سرمایه مدیران و برنامه ریزان شهر کالردشت در برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر شاخص های تو

 گذاری کنند تا زمینه های تحقق توسعه ی پایدار بیشتر فراهم گردد.

مدیران و تصمیم سازان کالن کشور بایستی توجه داشته باشند که ابتدا در سنجش و ارزیابی قابلیت اطمینان مدل های توسعه 

تست آن در یك یا چند پایلوت مشخص، به نقاط ضعف و قوت  ای خود حداکثر درایت و حساسیت را به خرج دهند و پس از

مدیران و مسئوالن محلی و استانی نیز باید  آن اشراف پیدا کنند و در جهت رفع موانع موجود تمهیدات الزم را در پیش گیرند.

ی و اجتماعی را فدای توجه داشته باشند که با ارائه مجوزهای غیر کارشناسی شده، منابع ملی و سرمایه های طبیعی، انسان

طرحهایی نکنند که معموال با اصطالحاتی همچون: حفظ محیط زیست، بهره برداری اقتصادی از طبیعت، سرمایه گذاری یا 

 کارآفرینی خلط می شود. 

 ها درمحدودیت و هاظرفیت ،SWOT تکنیك بکارگیری و آمده عمل به میدانی مطالعات و تحقیق نظریه منابع به توجه با

 نیازهای تر دقیق شناخت برای توسعه گردشگری، های انگیزه و اهداف از آگاهی جهت و مشخص شده مطالعه طقهمن

 و اجتماعی و اقتصادی اثرات شناخت نیز و پایدار توسعه ریزی برنامه جهت فیزیکی کالردشت، ساختار بر آن تأثیر و گردشگران

 توسعه راهکارهای و راهبردها ارائه منظوربه و تحقیق اصلی های پرسش به پاسخ و توسعه گردشگری در کالردشت فرهنگی

ریزی و استراتژی مناسبتری را می توان در جهت توسعه گردشگری و توزیع امکانات و خدمات توان نتیجه گرفت که برنامهمی

م شده در مورد نقاط قوت و های انجامختلف و تسهیالت مورد نیاز برای گردشگران فراهم آورد. بنابراین با عنایت به بررسی

تواند روش می SWOTریزی استراتژیك بوسیله تحلیل توان گفت که برنامهها و تهدیدهای خارجی میضعف داخلی و فرصت

 مناسبی برای بهتر شدن توسعه گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار در شهر کالردشت باشد.

عنوان پیشران توسعه یا محرک رشد ی در کالردشت و غرب مازندران بهاهای توسعههای اقتصادی یا طرحاگرچه از طرح

ها و تخریب هایی چون؛ نابودی جنگلشد اما اجرای آنها با تاخیرهای زمانی سبب ظهور سازوکارگردشگری طبیعی یاد می

های باطی با ماموریتمحیط زیست و همچنین خرید و فروش زمین یا اقتصاد مبتنی بر داللی در آن مناطق شده که هیچ ارت

ها در جهت اهداف توسعه هزاره یا تضمین پایداری توسعه کدام از این طرحاین صنعت با ارزش و پردرآمد ندارد. همچنین هیچ

 ).اندای عمل نکردهمحلی یا ناحیه
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 پیشنهادات
که بعد از تحلیل های انجام شده  فتمحلی در کالردشت مورد ارزیابی علمی قرار گر اجتماعات در این مطالعه، پایداری توسعه

 می توان راهکارهای زیر را عنوان نمود:

 . شناسایی معیارهای جهانی توسعه پایدار1

 محلی در کالردشتاجتماعات . نمونه گیری از دستاوردهای توسعه 2

 و تبدیل به بانك اطالعاتی برای گردشگران . گردآوری داده3

 ن داریرفع ضعف خدمات هتلداری و رستورا. 4

 توسعه اماکن اقامتی، پذیرایی، ورزشی و تفریحی. 5

 توجه ویژه به اکوتوریسم )طبیعت گردی(. 1

 و توسعه ی پایدار استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهای موفق در حوزه گردشگری. 3

 برگزاری هفته های فرهنگی ایران در کشورهای هدف. 9

یشها اختصاصی در سطح بین المللی جهت شناساندن ظرفیتهای گردشگری کشور ایران و شرکت برگزاری نمایشگاهها و هما. 8

 فعال در نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور

 ایجاد سیستمی مدون جهت تبلیغات داخلی گردشگران بین المللی. 11

 یه راهکارهای علمی بازاریابی در این زمینهجلوگیری از ارایه سالیق شخصی در زمینه تبلیغات گردشگری بین المللی و ارا. 11

 جهانگردی و تسریع در تکمیل طرحهای نیمه تمامافزایش اعتبارات بخش. 12

 (.ETتوجه خاص به گردشگری الکترونیکی ). 13

 تقویت و گسترش ابعاد خاص گردشگری در ایران. 14

گیری شهر کالردشت در دامنه های علم کوه برای  .ایجاد زمینه های توسعه ی توریسم ورزشی با توجه به موقعیت قرار15

در جهت توسعه ی صنعت   raftigورزش های زمستانی و وجود رودخانه سرد آبرود در رودبارک می توان برای ورزش هیجانی 

 گذاری کرد. گردشگری و جذب توریسم سرمایه
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 مراجع
کنیکهای علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا، تهران، نشر روش شناسی و ت(،1394) آسایش، حسین و مشیری، رحیم، .1

 قومس.

 (، اصول و مبانی جهانگردی، مرکز مطالعات ایران گردی، 1333الوانی، مهدی، دهدشتی زهره، ) .2

 (،  جغرافیای توریستی ایران، مدرسه عالی جهانگردی1351امینی، هوشنگ،) .3

و نقل در گسترش صنعت اکوتوریسم ، همایش ملی جغرافیا مخاطرات  ( . بررسی نقش حمل 1381احمدی ، طیبه ،)  - .4

 محیطی 

 انتشارات سمت. گردشگری )ماهیت و مفاهیم(، تهران، (،1395)پاپلی یزدی، محمد حسین وسقایی، مهدی، .5

 آگه نشر :تهران رفتاری، علوم در تحقیق شهای رو  .( 1339 ) .زهره سرمد، .1

 1318مه علمی و پژوهشی دانش مدیریت،زمستان (روش فصلنا1392شهیدی محمد نقی.)  .3
9.  

چاپ اول،ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی،تهران   بین المللی در چشم اندازی جامع گردشگری (،1395)،چاک وای،گی .8

 ر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ سوم.،دفت

 کارشناسی پایان نامه 1335سال  زلزله از بعد طبس شهر فیزیکی گسترش بر مؤثر عوامل بررسی(،1393)محمدعلی، حبیبی، .11

 .بلوچستان و سیستان دانشگاه .شهری برنامه ریزی و جغرافیا ارشد

 ن، انتشارات سمت.مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری،  تهرا(،1393)حیدری چیانه، رحیم،  .11

رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،  ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران،(،1393) حیدری چیانه، رحیم، .12

 دانشگاه تبریز.

 علوم جهانگردی، انتشارات ثامن االیمه.(،1335)دباغ محمود،  .13

 وچاپ دانشگاه تهران.موسسه انتشارات  ، تهران،(1333)علی اکبر، لغت نامه، دهخدا، .14

 نی نشر :تهران نایبی، هوشنگ ی ترجمه .اجتماعی تحقیقات در پیمایش .( 1331 ) .دواس ای، دی، .15

 جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.(،1334)رضوانی، علی اصغر،  .11

جزوه درسی کارشناسی ارشد برنامه  ه توریسم،شناخت و آمایش جاذبه های طبیعی ایران در توسع(،1399)رضوانی، علی اصغر،  .13

 ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

(.تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی )مطالعه موردی نواحی روستایی 1392رضوانی، محمدرضا، ) .19

 .45ی جغرافیایی، شماره شمال ایران( ،مجله پژوهش ها

http://www.tourismroham.com/tag/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c
http://www.tourismroham.com/tag/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c
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(، گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید مجله پژوهش های 1394رضوانی،محمدرضا،) .18

 .54جغرافیایی،شماره 

(،نقش گردشگری در توسعه روستایی فصلنامه مدرس، دوره ششم، 1391رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و قادری،اسماعیل،) .21

 .2شماره 

 ،.21351شماره(،1333)خرداد روزنامه اطالعات،  .21

 مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی )جغرافیا(.(،1331)رهنمایی محمد تقی،  .22

 kalahoo.blogfa.com(.بررسی سیمای کالردشت.قابل دسترس در 1398سیمای کالردشت) .23

 اشناسی، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، تهران، انتشارات گیت(1399)شکویی، حسین؛  .24

 .شهرداری نشده منتشر های گزارش :کالردشت ت اطالعا و آمار دفتر .(1393) .کالردشت شهرداری .25

 (، دفتر همکاری مهندسین مشاور،زیر نظر وزارت اطالعات و جهانگردی.1353طرح تفصیلی جهانگردی کالردشت،) .21

 .39نشریه توریسم، شماره ، (1334)طرح جامع مطالعات توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مازندران؛  .23

 تبریز دانشگاه انتشارات(،1319)، شناسی شهر و جغرافیا یداله، فرید، .29

 2112فرهنگ لغت نامه آکسفورد، چاپ  .28

 مقدمه ای بر طبیعت گردی، ترجمه اوالدی قادیکالیی، انتشارات دانشگاه مازندران. دیوید، ای، فنل، .31

رفتاری }ترجمه پاشا شریفی حسن و نجفی زند جعفر ،جلد دوم ،تهران:نشرآوای . مبانی پژوهش در علوم 1331فرد،ان ،کرلینجر. .31

 نور.

 .گردشگری وتوسعه در جهان سوم،ترجمه عبدالرضارکن الدین افتخاری،شرکت چاپ ونشر بازرگانی ،(1339)،لی،جان  .32

ومه السادات صالحی امین، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و معص(،1393)لی، جان،  .33

 تهران.

 .، مقدمه ماهنامه1،شماره  (1339) ماهنمامه بین اللملی ایرانگردی، .34

 .انتشارات ندای دانش( 1392)ماهنامه تخصصی ایرانگردی و جهانگردی،  .35

 .1و5و4،شماره  (1395)ماهنامه کجا، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، .31

 انتشارات کتاب نو–،چاپ اول spssی با استفاده از(تحلیل آمار1398مومنی منصور،قیومی علی) .33

 .1335تا  1355مرکز آمار ایران ، نتایج تفصیلی سرشماری های نفوس و مسکن در سال های  .39

 ( ،نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ،منتشر نشده.1395مرکز آمار ایران، ) .38

 الردشت.( ،گزارش جمعیتی بخش ک1395مرکز بهداشت و درمان کالردشت، ) .41

 (،طرح هادی شهر کالردشت.1333مهندسین مشاور پژوهش،عمران و معماری؛) .41
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 منطقه اقتصادی توسعه در آن نقش و سردشت شهرستان اکوتوریسم تحلیل و (، مقاله بررسی1393،)مهدوی .42
43.  

 (،گردشگری روستایی ،نشر منشی.1391منشی زاده ،رحمت اله و نصیری ، فاطمه ،) .44

 ضاع تاریخی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی شهرستان چالوس انتشارات طهوری.(،او1355نوشین، جواد، ) .45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


