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 چكیده

لين صنعت در بخش خدمات قراردارد توريسم و گردشگري در بين چند صنعت عمده جهان او

جايگاه اين صنعت در اشتغالزايي ارزآوري محروميت زدايي و توزيع عادالنه ثروت ملي در ميان 

اقشار مختلف جامع تقويت روحيه خود باوري در بين جوانان تقويت تعامالت فرهنگي وسياسي 

تواند ضامن امنيت كشور نيز ردم ميباساير كشور و تأثيرات انكارناپذير در باال بردن رفاه عمومي م

باشد در راستاي تأكيد بر درآمدهاي غير نفتي براي رهايي از اقتصاد تك محصولي ورسيدن به 

آن در  هرود كه نتيجشكوفايي اقتصادي صنعت توريسم پردرآمدترين تميزترين صنعت به شمار مي

اي اكولوژيكي هتحقيق به بررسي توانگردد در همين زمينه اين له اول به بوميان آن منطقه برميهو

روستاي جليزجند از توابع فيروزكوه براي جذب توريسم و تأثير بر اقتصاد منطقه و همچنين با 

تأكيد بر تنگه واشي مورد مطالعه قرار گرفته با فرض بر اينكه با حل مشكل ورود به تنگه در فصل 

مندي از اقتصاد توريسم تا ميزان بهره ه دائمي تبديل كردبسرد شايد بتوان توريسم فصلي را 

 افزايش پيدا كند.
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 مقدمه:

وجود منابع و امكانات بالقوه در يك كشور به تنهايي براي توسعه مفيد و مؤثر نيست بررسي امكان 

ها جهت شكوفايي اقتصاد يك كشور است دو شاخه نسبتاً جدا مندي از منابع از مهمترين گامبهره

هايي جدا از هم هستند در شاخه غرافيايي يعني توريسم و اقتصاد كه ظاهراًو جديد و پر رونق ج

تركيبي ظريف واقعيتهاي بزرگ از قدرت نعفته طبيعت را براي رسيدن به رفاه اقتصادي و اجتماعي 

 كند.را براي ما تبيين مي

تري نسبت يشكشور برخوردار از تنوع اقليمي از مزيت ب 5اكوتوريسم در ايران به عنوان يكي از 

ها برخوردار است در استان تهران موقعيت خاص توپوگرافي و موفولوژيك يعني به ديگر شاخه

هاي البرز در كنار آن گالسي يا دشت تهران با تفاوت ظاهري و اقليمي و گياهي و وجود رشته كوه

يكي از اين است  از مستعدترين مناطق جهان از نظر جاذبه اكوتوريسي ايجاد كرده جانوري يكي

مناطق كه در اين تحقيق مدنظر است تنگه سياوشي از توابع روستاي جليزجند واقع در فيروزكوه 

دهيم با توجه به تأكيد است كه توريسم و تأثير آن بر اقتصاد منطقه مورد بررسي قرار مي

WTOرود قرن آينده قرن اكوتوريسم رشد اكوتوريسم در جهان شتابناك است كه انتظار مي

هاي شغلي را ايجاد كرده كه منافع آن به بوميان منطقه تري از فرصتتواند حجم انبوهمي

 گردد.ميبر
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 )بیان مسئله(:طرح مسئله

ترين ناحيه استان واقع شده از ي استان تهران است كه در شرقيهافيروزكوه يكي از شهرستان

طق خوش آب و هواي استان تهران ي منامناطق كوهستاني استان تهران است اين منطقه در زمره

است كه به خصوص در فصلهاي گرم جاذب جمعيت شهرهاي اطراف است ]سايت ايرانگردي، 

ساواشي است كه در  ليبه قول اها اهاي آن تنگه واشي سياووشي يگردشگري[ از جمله جاذبه

از آنجايي  گرفتهكيلومتري از شمال روستاي جليزجند يا گليزگن از توابع فيروزكوه قرار  4حدود 

اي است مال روستا را مسدود كرده تنگهاي شخرهصكه كوه بلند واشي همچون ديواري استوار و 

اي وجود دارد كه دهد در اين تنگه نقش برجستهرا عبور ميطبيعي كه از درون خود رودخانه اي

 1تنها راه دسترسي به آن عبور از داخل رودخانه است.

گردي، ژئوتوريسم، كمپينگ، دامنه پيماني و قه داراي توان طبيعتمسئله اينجاست اين منط

دي را به خود جذب كند كه اواند توريسم زيتكوهپيماني عكاسي طبيعت و شكارگاه است كه مي

د روستاي جليزجند هم مؤثر است امّا به علت راهيابي به تنگه فقط در تابستان از رودخانه ادر اقتص

آورده كه اگر بتوان راهي براي تبديل به توريسم دائمي پيدا به وجود ممكن است توريسم فصلي را

 تواند اقتصاد منطقه را تا حد زيادي تحت تأثير قرار دهد.كرد مي

                                                 
 .181طهرودي، ناصر، آثار تاريخي فيروزكوه، ص  -1 
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 پیشینه تحقیق:

هاي ژئومورفولوژي در توسعه صنعت وان نقش پديدهننامه خود تحت عخانم فنائي در پايان

نويسد اين آبشار در منطقه فيروزكوه در چنين مي توريسم در تهران درباره آبشار ساواشي

هاي البرز در ضلع ترين نقطه استان تهران واقع شده رودخانه فيروزكوه كه از ذوب برفشرقي

شرقي قله دماوند سرچشمه ميگرد در مسير خود قبل از رسيدن به تنگه واشي آبشار ساواشي را 

گردان زيادي در فصل تابستان مورد توجه طبيعتايجاد كرده كه روزهاي هفته بويژه ايام تعطيل 

 1گيرد البته به علت سرماي هوا در زمستان اين منطقه قابل تردد نيست.قرارمي

 1شناسد.ها قبل به نام الكساندراگيت ميهاي خارجي از مدتاين تنگه را توريست

نويسد اشي چنين ميي نقش برجسته تنگ وهرداود وكيل زاده در كتاب ايران من به چشم من دربا

است ي تنگ واشي در غرب روستاي جليزجند از توابع شهرستان فيروزكوه واقع شدهنقش برجسته

ي زيبا در معبر كوهستاني به همين نام در محلي بسيار تنگ و باريك كه اين نقش برجسته

شده است. در  متر نقش6*7اي از سنگ در ابعادي ديوارهگذرد بر سينهي پرآبي از آن ميرودخانه

نقش فوقاني در چهار رديف و در پائين در دورديف به خط زيباي نستعليق وقايع فتحعلي شاه 

                                                 
  1- فنائي، رويا، نقش پديدههاي ژئومورفولوژي در توسعه صنعت توريسم، تابستان 84، ص88و88.

 .88محسن، تنگه واشي بهشت مهجور، آذر كريمي، -1 
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قاجار همراه با اشعار و آيات قرآني مكتوب شده است در مركز نقش برجسته فتحعلي شاه سوار 

دگان بر اسب در حال شكار گوزن است و عباس ميرزا نايب السلطنه و چند تن از رجال و شاهزا

كنند نام اشخاص كنار آنها ا همراهي مير اي سوار بر اسب و چند تن پياده ويدربار قاجار عده

 1حك شده است.

در خصوص بازاريابي توريست در منطقه تنگه واشي چنانچه آقاي حسيني كيا در مقاله خود تحت 

ست به منطقه عنوان طراحي مدل تحليلي ارتباطات بازاريابي يكپارچه مناسب جهت جذب توري

له خود در اين ادر مق1كند هيچ تحقيقي به عمل نيامدهتوريستي تنگه واشي و آبشار ساوشي ذكر مي

نويسد نتايج حاصل از تحقيق تحت عنوان طراحي مدل تحليلي ارتباطات باره اين چنين مي

ساوشي  تر به منطقه توريستي تنگه واشي و آبشاربازاريابي يكپارچه جهت افزايش توريست بيش

و سپس  11/81ترين اثر در ابتدا تبليغات شهرستان فيروزكوه پرداخته شده كه نتيجه به ترتيب بيش

و بازاريابي مستقيم  56/76فروش شخصي  94/89ارتقاي فروش  89/87به ترتيب روابط عمومي

 9بر جذب توريست منطقه اثر داشته. 18/64

توجه براي جذب توريسم ميتوان اذعان نمود كه هاي قابل با توجه به بازديد از منطقه و شاخص

در ايام تعطيل پذيراي  ماه از سال روزانه بخصوص 4اين محيط گردشگري در حدود 

                                                 
 .18ش، ص1998به چشم من، انتشارات يساولي،  -وكيل زاده، داوود، ايران من -1 

 .18همان، ص -1 

 .8، ص18شماره  7حسيني كيا، سيد محمد تقي، فصلنامه مديريت سال  -9 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

13 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

ر گردشگر ميباشد اين در صورتي است كه هيچ گونه امكانات اقامتي و رفاهي نف1888حداقل

ندارد و ايجاد و  هكتاري بين دو تنگه وجود 188بهداشتي بصورت كمپينگ در منطقه محوطه 

احداث مجتمع اقامتي بخصوص در فصول سرد سال جهت تبديل اين منطقه به قطب گردشگري و 

رسد حد فاصل تنگه اول تا دوم به آبشار استفاده از مناطق گردشگري طبيعي ضروري به نظر مي

و شود اراضي مستعد چمنزار و دماغه مشرف به آن جهت ايجاد كمپينگ نعلي شكل منتهي مي

هكتار ميباشد قابليت  188منحصر به فردي وجود دارد اين اراضي كه جمعاً به مساحت حدود 

رسد با توجه به نزديكي ايجاد مراكز تفريحي ورزشي خصوصاً ورزش زمستاني داراست بنظر مي

لعه جهت انجام كار يي باالي جذب گردشگر اهميت مطاااين منطقه به كالنشهر تهران و توان

ساختاري ضروري مينمايد با موقوفه اميرفيروزكوهي كه صاحب امالك تنگه واشي زير زيربنايي و

به  16/8/84است صحبت شده و موافقت آنهارا كسب كرده و بعد پورپوزال طرح مورخ:

 به آقاي رسولي نماينده مردم فيروزكوه و دماوند در مجلس شوراي اسالمي 56-84نامهشماره

 به آقاي رئوفي مدير طرح گرشگري شرق تهران 561-84به شماره نامه  16/8/84مورخ 

گذاري ميراث ارسال پور دفتر توسعه سرمايهبه آقاي مهدي 615-14به شماره نامه 17/11/84مورخ

اي بدست تن سررسيد گذاري و گردشگري ميراث نامهاز دفتر توسعه سرمايه 5/6/85گرديد. مورخ 

ران در خواست كرده بود كه مؤسسه را در امر از آقاي طريقت رياست سازمان ميراث ته كه
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گذاري تنگه واشي هدايت و راهنمايي كند نتيجه هنوز در جريان است اما مثبت به نظر سرمايه

 1رسد.مي

 ضرورت تحقیق: 

آمدهاي غير نفتي براي رهايي از اقتصاد تك محصولي و رسيدن به در راستاي تأكيد بر در

غيرنفتي در شرايطي كه در جهان صنعت توريسم پردرآمدترين و  شكوفايي اقتصاد متكي بر صنايع

هاي طبيعت و انساني ما را به جذب رود توجه به توانترين و تميزترين صنعت بشمار ميراحت

توريسم در راستاي آينده روشن در اقتصاد هدايت خواهد كرد اهميت تحقيق در افزايش 

 منطقه مناسب جهت جذب توريسم خواهد بود. درآمدهاي ناشي از طبيعت گردشگري و شناسايي

 هدف تحقیق:

ه اطالعات در زمينه شناساندن بالقوه بودن شرايط هدف از انجام تحقيق عالوه بر افزود

اكوتوريسمي براي اكوتوريسم در فيروزكوه و جذب توريسم تنگه سياووشي در فيروزكوه با توجه 

 به فرضيات مطرح شده است.

                                                 
 سرا.طرح گردشگري تنگه واشي، نويسنده :موسسه فرهنگي تن -1 
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تر به بوميان منطقه حقيق مارا در جهت بهبود اقتصاد توريسم كه نتايج آن بيشرود نتايج تاميد مي

 گردد توجه و اجرا شود.ميبر

 سؤاالت تحقیق:

 هاي اكولوژيكي روستاي جليزجند از توابع فيروزكوه براي جذب توريسم كدامند؟توان -1

يزجند ميزان تأثير گذاري اكوتوريسم تنگه سياووشي براقتصاد توريسم روستاي جل -1

 چقدر است؟

 فرضیه:

 توانديكي از مناطق جاذب توريسم باشد.رسد روستاي جليزجند ميبه نظر مي 

تواند توريسم رسد چنانچه مشكل عبور از تنگه واشي در فصول سرد حل شود ميبه نظر مي 

 فصلي را به دائمي تبديل كند.
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 روش تحقیق:

گيرد گردآوري اطالعات در اربردي قرار مياز نظر هدف با توجه به اجرايي بودن جزء تحقيقات ك

در بررسي مطالب ك گرفته شده ها و اينترنتي كماي با كمك از مقاالت و كتابمرحله اول كتابخانه

 بصورت استقرايي پيش رفته است.

 موانع ومشكالت:

خريد ام از قبيل نداشتن بودجه كافي براي رو شدهدر تدوين اين تحقيق با موانع و مشكالتي روبه

تمامي كتابهاي مورد نياز در اين زمينه توريسم و گردشگري از طرفي كتابخانه دانشگاه بسياري از 

كردن براي جستجو كتابهارا نداشته در عين حال سيستم جستجوي كتاب ضعيف است و در ياري

كند در ضمن چون تحقيق در فصل پائيز شروع به نوشتن شده امكان براساس عنوان كمكي نمي

زديد از تنگه واشي مسير نبوده زيرا راه عبور به تنگه تنها از رودخانه است كه فصول گرم با

     ها موردعف باشد.پذير است با توجه به موارد يادشده كاستيامكان
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 فصل دوم 

 

 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

19 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

 تعریف واژگان:

 كارهايي است كه فرد در مسافرت و در مكاني خارج از محيط  -جهانگردي يا گردشگري

كشد و هدف تفريح تجارت يا دهد اين مسافرت بيش از يك سال طول نميعادي خود انجام مي

 هاي ديگر است.فعاليت

 مقصودكسي است كه دست كم يك شب  )ديدار كننده يك شبه(  -جهانگرد يا گردشگر

 برد.متگاه عمومي يا خصوصي، در محل مورد بازديد به سرميادر يك اق

 رود مقصود كسي است كه يك روز به مكان ه به تفريح ميكسي ك -گردشگر يك روزه

 گذارند.رود ولي شب را در آنجا نميديگري مي

 كند كمتر از ديدار كننده: كسي است كه به مكاني غير از محيط معمولي خود مسافرت مي

ورد برد و هدف اصلي از اين مسافرت اين نيست كه در مكان مدوازده ماه متوالي در آنجا به سر مي

 زاي دريافت پول كاركند.إبازديد در

 1مسافر: كسي كه بين دو يا چند نقطه مسافرت كند. 

 اي: يعني افراد ساكن به عنوان ديدار كننده در درون يك حوزه هاي درون حوزهمسافرت

 خاص مسافرت كنند.

                                                 
 .91ص  ترجمه: اعرابي و ايزدي  –مديريت جهانگردي -داس ويل,راجر-1 
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 هاي درون مرزي:يعني افراد غير ساكن به عنوان ديدار كننده در درون حوزه خودمسافرت 

 1مسافرت كنند.

 هاي كوچكي كه در يك حوزه بزرگ ها عبارتند از بخشاي: منطقههاي منطقهمسافرت

گردند و اند از طريق شاخص يا چارچوب مربع مشخصي شناسايي ميپراكنده و به يكديگر متصل

هاي مشخص و متمايز هستند از تحقيقات گردشگري و جهانگردي سه منطقه داراي ويژگي

كنند مثالً شمال يا مغرب دوم از بندي مياند نخست از نظر جغرافيايي مناطق را طبقههشناسايي شد

ها يا مناطق خاصي را در يك گروه قرا نظر مناطق اداري مثل استان سوم ازنظر ماهيت فيزيكي محل

كنندمثل حوزه روستايي يا حوزه ساحلي بندي ميها برحسب نوع فعاليت هم طبقهدهند منطقهمي

ها يا رفت و آمدهايي است كه بين نواحي يا مناطق انجام اي مسافرتصود از مسافرت بين منطقهمق

هاي مختلف از شود چه آنها در يك استان يا كشور قرارگرفته باشند چه در سراسر دنيا در منطقهمي

هايي است كه به صورت مستقيم در يك اي مسافرتسوي ديگر مقصود از مسافرت درون منطقه

 1. .احيه مشخص و شناخته شده صورت ميگرد چه آن منطقه بومي باشد چه بين المللين

 انواع توریسم :

                                                 
 .94ابي و ايزدي، صداس ويل، راجر، مديريت جهانگردي، ترجمه:اعر -1 

 .94داس ويل، راجر، مديريت جهانگردي، ترجمه:اعرابي و ايزدي، ص -1 
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 :توریسمالف(

است. در سال توسط مجله ورزشي اسپورتينگ بكاررفته1811كلمه توريسم نخستين بار در سال 

عريف اي توريست چنين تدر كنفراس جهاني گردشگري كه در شهر روم برگزار شد، واژه1869

 14كند و در كشور مورد عالقه خود حداقل شد: توريست كسي است كه بطور موقت مسافرت مي

تفاده از تعطيالت، تأمين سالمتي، مطالعه سكند و ضمن هدف خود از مسافرت را اساعت اقامت مي

 كند. به نشر پيرالروس توريسم عمل مسافرت بهو تحقيق، موارد مذهبي، ورزشي و غيره عنوان مي

 منظور تفنن و لذت است و توريست كسي است كه براي خشنودي خود و لذت بردن مسافرت

شته بنا به طرز انديشه زمان، بيشتر بار معنايي لذت ذي توريسم در گكند. چنين پيداست كه واژهمي

برداري گويد توريسم يعني مسافرت به منظور بهرهبالنشار ميبردن و تفنن داشته. چنان كه رائول 

گيرد. ليكن با گذشت زمان و تحوالتي اي كه مورد بازديد قرار مياز مناظر زيبايي كشوري يا ناحيه

كه در زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه اروپاي سده بيستم، روي داد، در مفهوم توريسم و 

گفتند كه نويسان نيزبه كسي توريست ميتوريست دگرگوني بوجود آمد و تعريف نگاران و فرهنگ

راي تجديد نيرو، رفع خستگي و خودسازي از راه آشنايي با اقوام و ملل گوناگون و شناخت ب

رود. تعريف بسيط جهانگري از نظر سازمان جهاني عبارت است هاي هستي به مسافرت ميپديده

كند و دست كم از كسي كه به سرزمين يا كشوري غير از محل اقامت دائمي خود مسافرت مي
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استراحت، ديدار بستگان، درماني،  ماند و دليل عمده او تفريح،يكسال در آنجا مييكشب و حداكثر 

زيارت اماكن، بازديد از آثار تاريخي و مراكز فرهنگي، شركت در مسابقات ورزشي يا تماشاي آن، 

هاي بازرگاني يا مراكز فعاليتهاي اقتصادي و شركت در همايش و نشست هاست، ديدن نمايشگاه

توريسم را  ه دليل عمده مسافرتش اشتغال به كاري به منظور دريافت دستمزد نباشد.به شرط آنك

بايد بازادگاهش معنا كرد زادگاه توريسم در مكان خود يعني دنياي بيرون محصول عيني است نه 

 ذهني مشخصه زادگاه توريسم به دو نوع است:

 زمان كه به زادگاه توريسم احاطه دارد. -1

دنياي است كه آخرين دستاوردهاي دانش و فن در آنجا به شكل  مشخصه زادگاه توريسم -1

بهينه بكار گرفته شده است توريسم در واقع ميوه شهرنشيني پست مدرنيسم است زندگي در تمدن 

ديگر اينها رفاه در باالترين حد فراغت ذهني برآمده از فناوري و اطمينان از آينده و هزاران مسئله

 1اند.ه توريسمهاي زادگابخشي از معرفه

 

                                                 
 .5، صمديان، ابوالفضل، ص 87گردشگر آذر و دي -1 
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 اکوتوریسم:ب(

باشد اكوتوريسم براي گردشگر يك سفر به مناطق حساس بكر سالم و معموالً حفاظت شده مي 

باشد كه درآمد آن صرف حفاظت محل شده و مستقيماً در رشد و توسعه اقتصادي سفر آموزنده مي

وناگون و حقوق بشر هاي گو تقويت سياسي جوامع محلي تأثير گذاشته و موجب تكريم فرهنگ

 1گردد.مي

)IVCN ترين تعريف اكوتوريسم را اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت)شايد كامل  

بيعت و ارائه كرده باشد اين اتحاديه معتقد است: اكوتوريسم سفر متعهداتي به ط 1886در سال 

تكريم  هاي طبيعي است كه با پاسداشت طبيعت وبازديد از نقاط نسبتاً دست نخورده محيط

 شود و به ارتقاي حفاظتفرهنگ جوامع محلي همراه است به منظور لذت بردن از آنها انجام مي

شود مفهوم عرصه و كاهش آثار منفي گردشگري و افزايش منافع جوامع محلي منجر مي

بيعت دارند از هاي گردشگري باشد كه ريشه درطتواند در برگيرنده تمامي فعاليتگردي ميطبيعت

جمله اكوتوريسم، توريسم ورزشي، توريسم ماجراجويانه، توريسم روستايي، توريسم سالمت 

                                                 
 .5ص مقدمه اي بر برنامه ريزي و مديريت اكوتوريسم ،ترجمه: رنجبر محسن ، ،اندي و مور آلن،درام  -1 
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ونظاير آن1 بررسيهاي همه جانبه و تحقيقات به عمل آمده نشان ميدهد طبيعتگردي پايدار بايد 

 شامل عناصر زير باشد:

 .حداقل تأثير را برفرهنگ و محيط زيست مقصد گردشگري داشته باشد 

 تحمل پذيري و رشد اقتصادي مقصد را در نظر بگيرد. بوط به ظرفيتهاي مرمالحظه 

 .عالئق و ساليق معقول بازديد كننده را برآورده سازد 

  براساس ضوابط و معيارهاي طراحي مبتني برعوامل محيطي اعم از طبيعت و جوامع محلي

 توسعه يابد.

 گرا نباشد.مصرف 

 .1در محيطي آموزشگر اجرا شود 

 

 : ج(ژئو توریسم

هاي كردشگري وابسته به طبيعت است است كه به  يكي از رشته (Geotourism) ژئوتوريسم

با حفظ هويت مكاني آنها مي پردازد. ژئوتوريسم از  معرفي پديده هاي زمين شناسي به گردشگران

                                                 
 .97ص ژوهشي دانشگاه آزاد, ها و معيار هاي توسعه طبيعت گردي در ايران، معاونت پسليمانپو،ر هادي, چهار چوب شاخص  -1 

 .98و97، ص - 1 ژوهشي دانشگاه آزادسليمانپو،ر هادي, چهار چوب شاخص ها و معيار هاي توسعه طبيعت گردي در ايران، معاونت پ -
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و عالقمندان به طبيعت و پديده هاي زمين شناسي را  علوم مختلف زمين شناسي كمك مي گيرد

 .زمين دعوت مي كند يد از جاذبه هاي زيبايبراي بازد

شناسي امروزه مخاطبان وسيعي پيدا كرده است . مخاطبان  ژئوتوريسم يا گردشگري زمين

كارشناسان زمين شناسى، بلكه گردشگران عادى و عالقمندان  ژئوتوريسم نه تنها متخصصان و

هاى زيبا ضمن بازديد از پديده هاى ژئوتوريسمى، بازديدكنندگانفعاليت طبيعت هستند. در جريان

 يابند. يكى ازمىشناسى، با مبانى پيدايش آنها آشنا شده اهميت وجودى آنها را در و ويژه زمين

 هاى اكوتوريسمىهاى زمين شناسى كه موجب برترى نسبى آنها بر پديدههاى پديدهويژگى

زمين  افراد عادى است. واژه شود، اسرارآميز بودن و پيچيده بودن مباحث زمين شناسى براىمى

آتشفشان، زلزله،  هاى باشكوه، بزرگ و اسرارآميزى چونشناسى براى اغلب مردم يادآور پديده

اين مفاهيم يا مفاهيم  هاى زمانى ميليونى و ... است. لمسشهاب سنگ، دايناسور، فسيل، دوره

انپذير است، جذابيتى شگرف امك هاى گردشگرى زمين شناسىوابسته به آنها كه در جريان برنامه

 نمايدمى براى بازديدكنندگان ايجاد

از نظر درآمدزايى مستقيم و غيرمستقيم به واسطه جذب گردشگر  ژئوتوريسم عالوه بر مزايايى كه

هاى آموختگان علوم زمين و همچنين ساكنان مناطق داراى سايت بين دانش دارد، در ايجاد اشتغال

 ست. ايجاد مشاغل جديد تحت عنوان راهنمايان زمين شناسىبسيار موثر ا زمين شناسى

(Geoguides ) نگهبانان زمين شناسى و ( Geoguards ) انداز اين جمله.  
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Geoguide هاى آموزش اصول راهنمايان جهانگردى و دوره زمين شناسى است كه با گذراندن

گيرد. هاى گردشگرى قرار مىوهشناسى ايران در خدمت گر هاى زمينهمچنين آشنا بودن با پديده

هاى زمين شناسى براى گردشگران و توضيحات علمى و توصيف پديده وظيفه اين راهنما ارائه

تواند بصورت دائم در منطقه حضور تعريف شده است. اين راهنما مى پيشبرد اهداف آموزشى

در ژئوپارك مورد نظر  هاى مراجعه كننده خدمات بدهد. در اين صورت بايدگروه داشته باشد و به

هاى هگرو تواند بر اساس برنامهبراى استقرار وى در نظر گرفته شود. همچنين راهنما مى دفترى

  .گردشگرى، در مناطق مختلف آنها را همراهى نمايد

Geoguard ژئوپارك مستقر بوده و ضمن آگاهى كافى از  زمين شناسى است كه در محل

 Geoguard .دهدمحدوده ژئوپارك را انجام مى ظيفه حراست ازهاى پديده مورد نظر، وويژگى

ها گذارد و در جهت جلوگيرى از اين آسيبآثار منفى مى داند كه چه عواملى بر پديده مذكورمى

 .نمايددر ابتداى بازديد براى بازديدكنندگان نيز تشريح مى تالش كرده و اين آثار منفى را

Geoguard  هاى احتمالى وارده به يد گروه را همراهى نموده و از آسيببازد در تمامى مراحل

  .كندبازديدكنندگان جلوگيرى مى ها توسطپديده

,سايت گردشگري [امرى كاظمى،علي رضا ] 

 تاریخچه مسافرت و جهانگردي

 در عهد باستان: مسافرت -الف

و نقل مكان به آب و هاي قبل از تاريخ با انگيزه بدست آوردن غذا دوري از خطر مردمان تمدن 

رت و كسب فنون، نياز انسان به زندگي بدوي و هاكردند. با افزايش مهواي مساعد، مسافرت مي

كرد. اولين خانه به دوشي كاهش يافت و ديگر با انگيزه تجارت و معامله كاال، مسافرت مي
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هاي انهاي دولتي از جانب حكام مناطق مختلف بود كه نمايندگان خود را به مكمسافرت

 اي را اداره كنند و از شهروندان ماليات و خراج بگيرند.هاي قبيلهكردند تا جنگدوردست اعزام مي

شد با قصر تجارت و تفريح انجام مي هاي سلطنتي در مصر، مسافرتهدخانوا تي حكومدر دوره

براي پذيرايي  ها رونق زيادي يافت و در نتيجه درمسيرهاي طوالني و شهرهاكه اين گونه مسافرت

 كردن،ق خارج از قلمرو مسافرت ميمناط هاي دولتي مركز واز مسافراني كه بين قرارگاه

 هايي ساخته شد.مهمانخانه

امپراطور آسوري، مفهوم مسافرت گسترش يافت، جاده سازي، وسايل و تجهيزات ار در اوج اقتد

و توسعه مسافرت و جهانگردي  مسافرت توسعه پيدا كردو يونانيان در دو مرحله باعث پيشبرد

نبودند بخاطر معاوضه كاالهاي  رشدند. نخست با گسترش ضرب سكه كه ديگر مسافران مجبو

خود با كاالهاي مورد نياز آن كاالها را به مقصد مورد نظر ببرند، دوم باگسترش زبان يوناني در 

يگر ارتباط برقرار كنند. اصوالً مسافران بتوانند به راحتي با يكد سراسر حوزه مديترانه كه باعث شد

شود و يونانيان عالقه زيادي به تماشاي ها دراين منطقه بوسيله خطوط دريايي انجام ميمسافرت

ي شود، داشتند. در دورهسال يكبار برگزار مي 4هاي مذهبي و مسابقات المپيك كه هر جشن

ز تفريح سرگرمي، مسافرت و شركت ها اها حكام هماننديونانيزادهامپراطوري روم، طبقه اشراف

بردند. فردي به نام پوسانياس كه اهل يونان بود در در مراسم مذهبي و مسابقات ورزشي لذت مي
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ميالدي كتاب ده جلدي به نام راهنمايي يونان منتشركرد تا مسافران و سياحان رومي را  1978سال 

ازسياحت، تفريح و گردش وجود دارد كه  هاي آسيايي هم تاريخ بلند باالييراهنمايي كند. درتمدن

هايي شناخته شده آن وجود تفريگاهايي در مناطق خوش آب و هواي چين و ژاپن است كه نمونه

 كردند.آن سفر مياشراف چين در فصول تابستان به جهت تفريح وخوش گذراني به

 [46ص اربرديمرادي، مريم و فياضي، مرجان، مديريت گردشگري، اصول ، مباني، مفاهيم ك]

 مسافرت در قرن وسطی:  -ب

تجارت و مسافرت در قرن وسطي )دوره پنجم تا چهاردهم ميالدي( رونق كمتري داشت به 

ها تقريباً از بين رفته و شرايط مسافرت بسيار مشكل و حتي خطرناك شد. طي اين صورتيكه جاده

چهارهم، مسافرت به در سده دوران ديدار از كليساهاي مسيحيان نخستين اولويت مسافرت بود. 

هاي خيريه به كمك قصد زيارت به صورت يك پديده انبوه در آمد و شبكه بزرگي از سازمان

ي دوم سده سيزدهم، ماركوپولو، مسيري از اروپا به طبقات مختلف اجتماعي ايجاد شد. در نيمه

كه در سده پانزدهم  آسيا تعيين كرد و نخستين مسافرت كارواني)دسته جمعي( مربوط به كارواني

 رفت.از ونيز به بيت المقدس مي

 [61ص كارگر، بهمن، توسعه شهرنشيني وصنعت گردشگري در ايران]
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 مسافرت در دوارن رنسان:  -ج

آموزي انجام ها با هدف كسب دانش و تجربهاز سده چهاردهم تا هفدهم ميالدي بيشتر مسافرت

هايي تربيت و پرورش نمايندگان خارجي مسافرت شد در انگلستان، ملكه اليزابت اول برايمي

هايي مانند آكسفورد، كمبريج در انگلستان و ساالمانكا در اسپانيا براي آنها فراهم كرد ودر دانشگاه

به همراه بورس تحصيلي براي دانشجويان ايجاد كرد. در اين دوره بود كه براي هر مسافر فقط 

شود وطي هر بار مسافرت به خارج اي صادر ميرنامههنگام خروج از كشور)سفرهاي خارجي( گذ

هايي اعتباري كه امروزه به جاي شد و مسافران بجاي پول نقد از برگگذرنامه جديد صادر مي

كردند. كاروانهاي مسافرتي دوره اليزابت پس از چندي هاي مسافرتي معروفند استفاده ميچك

 ناميدند.« گراندتور»را  داراي ساختار و سازمان منطقي شدند و آن

  [18ص برداري گردشگريهاي طبيعي ايران و بهرهجوان، جعفر، توان ]

 : صنعتیگردشگري پس از انقالب  -د

ها دسته جمعي ميالدي ادامه يافت، پايه و اساس گردشگري 1858تا1758انقالب صنعتي كه از سال

غييرات اقتصادي و اجتماعي عميقي به آن آشنا هستيم را بوجود آورد در اين دوره ترا كه امروزه با

آوردن آنها به از مناطق روستايي و روي وجود آمد كه از آن جمله مهاجرت كارگران كشاورزي

هاي مورد استفاده قرار شهرنشيني بود. انقالب صنعتي قدرت بجار را كه در قطارها و كشتي
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ش طبقه مياني اجتماع شد و گرفت معرفي كرد تغييرات اجتماعي موجب تغيير مشاغل و گسترمي

هاي اين طبقه توان مالي بيشتري پيدا كردند تا بيشتر به تفريح و مسافرت بپردازند. در ابتدا مسافرت

تفريحي، يكروزه بودند، زيرا هم مردم داراي توان مالي زيادي نبودند و هم اينكه روزهاي كاري 

گران تعطيالت ساالنه داشتند آنها براي روز بود. در پايان سده نوزدهم كار7روز و گاهي 6هفته 

رفتند و تعطيالت خود را در آن نقاط فرار از مناطق شهري آلوده و شلوغ به كنار درياها مي

گذراندند. جهانگردي در كشورهاي توسعه يافته و پس از جنگ جهاني دوم، رشد چشمگيري مي

حمل و نقل سريع و ارزان، وجود هاي داشته است، رشد اقتصادي، افزايش درآمدها، توسعه شبكه

فراغت بيشتر براي مردم، همگي شرايطي را بوجود آورده كه باعث رشد بازاريابي در بخش 

 جهانگردي شد.

 [19ص داس ويل، راجر، مديريت جهانگردي، مباني، راهبردها و آثار، ترجمه:اعرابي و ايزدي]

 جهانگردي در عصر حاضر: -ه

است. عليرغم بروز قرن بيست و يكم، وارد مرحله نويني شده هاي آغازيني در سالدجهانگر 

ها مشكالت ها، بالياي طبيعي همچون زلزله، سيالبها، تشنجات، جنگ افروزيها، بحرانناآرامي

زيست محيطي و... توريسم به يك واقعيت مهم اجتماعي فرهنگي سياسي و افتصايد بدل گشته 

ناگون، با شهرها و روستاهاي كوچك و بزرگ، با آداب هاي گواست. كشورهاي مختلف با فرهنگ



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

31 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

ها را به هاي گوناگون طبيعي و اكولوژيكي و...مردمان ديگر سرزمينسنن متفاوت، با ويژگيو 

تعداد « Wto»بيني سازمان جهاني جهانگردي ميزباني خود فرا ميخوانند. براساس از پيش

ميليارد نفر خواهد رسيد. از كل اين تعداد 56/1به بيش از  1818جهانگردان ورودي جهان در سال 

ميليون نفر مسافراني خواهند بود كه از ساير 977اي و ميليارد نفر آنها جهانگرد درون منطقه 18/1

ترين تعداد جهانگردي بيش1818مناطق جهان سفر خواهند كرد، سه منطقه جهان كه در سال 

ميليون جهانگرد(، شرف آسيا و اقيانوسيه  7/7پا)ورودي را خواهد داشت به ترتيب عبارتند از ارو

ميليون نفر(، آفريقا، خاوميانه و جنوب شرق آسيا به ترتيب در 181ميليون نفر(، آمريكا )987)

اي خاورميانه و يشود شرق آسيا و اقيانوسيه، جنوب آسبيني مياند. پيشاي بعدي قرار گرفتههمقام

سط جهاني بيشترين ودرصد رشد مت4/1در مقايسه با %5ش از اي بيرشد متوسط ساليانهر آفريقا با

اروپا و آمريكا كه از لحاظ  ميزان رشد را به خود اختصاص دهند. رشد جهانگردي در مناطقي مانند

ترين سهم را در بازار ترند. از ميانگين جهاني كمتر خواهد. اروپا همچنان بيشجهانگردان پيش رفته

به  1885ل ار سد %68هد داشت. اما سهم تعداد جهانگردان اروپا از جهانگردان ورودي جهان خوا

 تنزل پيدا خواهد كرد. 1818در سال  46%

 [16ص اندازي جامع ، ترجمه:پارسائيان و اعرابيواي، گي، چاگ و ديگران، جهانگردي در چشم]
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 نمونه هاي بارز گردشگري :

 :دشگري طبیعت گرديرگ(الف 

جراجويانه به نوعي در زمينه طبيعت و حتي در بعضي موارد زير هاي گردشگري ماتمام شاخه

گردي هم به طور مستقيم خود شود اما با اين وجود طبيعتگردي محسوب ميي طبيعتشاخه

سرزميني  تواندگردي ميها زير شاخه از گردشگري با عاليق خاص است گستره طبيعتشامل ده

ي از منابع پراكنده ثبت نشده ودر بسياري موارد رو به ابه پهنه يك كشور باشد مجموعه گسترده

 شود.هايي نظير ايران را شامل ميري در كشودگرهاي طبيعتقهقرا معموالً داشته

گردي قابل هاي طبيعتبررسي جغرافيايي طبيعي ايران و نيز امكان سنجي هر كدام از جاذبه

در ايران يك منبع اقتصادي كم نظير و گذاري در كشور ما بيانگر آن است كه گردشگري سرمايه

ه بگردي ايران در وهله اول تحت تأثير شرايط اقليمي منطقه بسيار مستعد است موقعيت طبيعت

اي قرار دارند حاره برود كشورهايي نظير ايران كه در منطقه پرفشار جند و انتظار ميسرنظر مي

هاي اي از چين خوردگيمجموعهاقليمي خشك و نيمه خشك و بياباني داشته باشند اما 

هاي دنيا تبديل شود در نتيجه شناسي موجب شده است كه ايران به يكي از بلندترين فالتزمين
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عامل ارتفاع به شدت در تقابل با عامل عرض جغرافيايي عمل كرده و موجب شده است كه 

 .هاي بسياري باموقعيت جغرافيايي آن داشته يادفاوتتوضعيت طبيعي ايران 

اي از چشم دو رشته كوه بلند و وسيع البرز و زاگرس در دل يك منطقه خشك و بياباني مجموعه

هاي دائمي ايجاد كردهاين اندازهاي كوهستاني و جنگلي با شرايط اقليمي و حتي همراه با يخچال

آنچنان  هاي بسير متنوع گياهي و جانوري را در ايران فراهم كرد،تنوع جغرافيايي زمينه زيست گونه

 آيد.مند از تنوع زيستي كامل در جهان بشمار ميكشور بهره5كه ايران يكي از 

 ب(گردشگري ماجراجویانه:

دانند مورد توجه قشر اي از گردشگري ورزشي ميگردشگري ماجراجويانه كه بسياري آن را شاخه

منطقه را  جوان گردشگر است شناخت بازار گردشگري ماجراجويانه در يك منطقه جذابيت آن

كند البته شناخته شدن يك منطقه به عنوان قطب گردشگري ماجراجويانه نيز نياز به چند برابر مي

 ريزي توسعه محصوالت متنوع و بازاريابي براي آن محصوالت دارد.برنامه

در مورد داليل اهميت گردشگري ماجراجويانه بايد گفت كه اين شاخه جزو گردشگري ورزشي 

و ورزش در هر حال از محبوبيت خاصي برخوردار است در حال حاضر از هر  شودمحسوب مي 

برنامه محتواي ورزش دارد و اين محبوبيت  6برنامه تلويزيوني در آمريكا اروپا و استراليا 18
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ضمن اينكه يك گردشگر ماجراجو با دوستان يا اعضاي خانواده خود  همچنان روبه افزايش است

 شود.ان خيلي زود تكميل ميكند و گروه مشتريسفر مي

تواندموقعيت منحصر به فردي را براي گردشگري ماجراجويانه در آب و هوا طبيعت ايران مي

كشور فراهم كند گردشگران ماجراجوبه دنبال تجربه خطر وريسك هستند وتقاضا نيز براي 

اين  محصوالت بازار عاليق خاص ماجراجويانه در سطح كشوري وجهاني روبه افزايش است

ها زير شاخه دارد كه به شاخه از گردشگري از عاليق خاص ايران تقريبا ناشناخته مانده است ده

 ايجاد و توسعه در كشور را دارند دليل شرايط طبيعي ايران همه آنها امكان

قله دماوند بلندترين قله نيم كره غربي از حدفاصل شرقي آسيا در كشور چين است در هيچ كدام 

 اي به ارتفاع دماوند وجود ندارد.ي آفريقا آمريكاي شمالي و جنوبي و اروپا قلههااز قاره

گذاري گردشگري غار بزرگ وجود دارد كه قابليت جذب سرمايه 188در ايران همچنين نزديك به 

تواند را دارد نبايد از نظر دورداشت كه وجود يك غار بزرگ و جذاب درهر چشم انداز طبيعي مي

 1ي آن را تا حد يك جاذبه بين المللي ارتقا دهد.موقعيت سياحت

 

                                                 
 .17-18ص گردشگري با عاليق ويژه درايران ، تأليف ملك زاده، محمد شريف، -1 
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 گردشگري طبیعی:  -

كه به معناي سفر و بازديد از مناطق طبيعي است گردشگري طبيعي ارتباط بسسيار نزديكي با 

اكوتوريسم دارد اما لزوماً با راهكارهاي محيط و باثبات و پايداري منطقه ارتباط ندارد اما اين نوع 

رايج در منطقه وجود دارد گردشگري طبيعي در مناطق مختلف طبيعي بدون  گردشگري به صورت

شود در حالي كه عناصر مختلف اكوتوريسم يكپارچه و ميانجام هرگونه اقدام حفاظتي انجام 

داراي برنامه منظمي در گردشگري طبيعت است لذا گردشگري طبيعي بر روي مناطق طبيعي تأثير 

 1خواهد گذاشت.

 یراث فرهنگی و قومی: گردشگري م -

هاي فرهنگي و قومي يا به عبارت ديگر گردشگري ميراث فرهنگي گردشگري است كه گردشگري

هاي ها آداب ورسوم محلي تأكيد نموده و مردم منطقه به عنوان اولين جاذبهدر واقع برروي سنت

 شود.گردشگري آن مطرح هستند گردشگري فرهنگي و قومي به دو نوع تقسيم مي

                                                 
 .11ريزي و مديريت اكوتوريسم، ترجمه:رنجبر محسن، صاي بربرنامهدرام، اندي، مور، آلن، مقدمه -1 
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این گردشگري: جنوع رای -1  

 ها و حتيهاي موسيقي محلي، رقص محلي و تأثر و ديدار از هتلها و كنسرتبازديد از موزه 

ت كه زندگي در ميان مردم بومي است در بسيار از مواقع زندگي در ميان بوميان و باعث شده اس

يزبان رسوم منطقه م فرهنگ آن منطقه با فرهنگ گردشگران اختطالط يافته و فرهنگ و آداب و

شود.دچار افت و تغيير مي  

مردم شناسی منطقه:  -2  

و يادگيري  برخي از بازديدكنندگان نه فقط براي مشاهده و بازديد منطقه بلكه به انگيزه آشنايي

تفاده از كنند مردم بيشتر به منظور يادگيري چگونگي اسفرهنگ بومي به منطقه مسافرت مي

م از كنند اين نوع اكوتوريسهاي گياهي به منطقه مسافرت مياز داروهاي سنتي استفاده روش

شود.عناصر مهم گردشگري آن محسوب مي  

هايي كه در گردشگري فرهنگي توجه به مفاهيم واصطالحات فرهنگي جامعه ميزبان ونيز شاخص

شود تا  راتبتواند توسط توريسم بر فرهنگ بومي تأثير بگذارد اهميت دارد و بايد بر آنها نظ

 اطمينان حاصل شود كه اين بازديدها باعث از بين رفتن ذخاير فرهنگي منطقه نميشود.1

                                                 
 .14، صريزي و مديريت اكوتوريسم، ترجمه:رنجبر محسن اي بربرنامهدرام، اندي، مور، آلن، مقدمه -1 
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كنند تا جوامع اي رفتار ميگردان در زمان حضور مستقيم در طبيعت معموالً به گونهطبيعت

گيري و استقرار مندي كنند و به شكلمحلي موجود در مناطق پيراموني احساس بهره

ي ميان آنان روند جديدي براي تعميم سازي و مشاركت جوامع ارتباطات سازندهها و همكاري

گردي به وجود آيد برقراري و تداوم اين روند براي ايجاد تعادل هاي طبيعتدر فرآيند فعاليت

 1زيست محيطي و تحقق گردشگري پايدار بسيار حياتي است.

 ايران و بازار گردشگري 

شگري بر اساس تر گردشگري در اقتصاد كشور توسعه بازاريابي گردهاي اثربخشي بيشيكي از راه

محصوالت  ترين اينگردي يكي از عمدهمحصوالتي است كه سرانه مصرفي باالتري دارند طبيعت

 است.

 گردي:اهمیت بازار طبیعت

آنان داراي درصد 88سال قرار دارندو  54تا  95المللي در محدوده طبيعت گردان در مقياس بين

دهند با توجه به اينكه حصيالت عاليه هستند ضمن آنكه بيشتر آنان سفرهاي گروهي را ترجيح ميت

                                                 
 .11، صوريسم، ترجمه:رنجبر محسن ريزي و مديريت اكوتاي بربرنامهدرام، اندي، مور، آلن، مقدمه -1 
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گردي توان گفت كه طبيعتكشد ميروز طول مي15تا8بيشتر سفرهاي طبيعت بطور متوسط بين 

 كند.اي از گردشگران را براي زمان نسبتاً طوالني جذب ميطيف گسترده

گردان در هر ها در آمريكاي شمالي نشان داده است كه طبيعتسياز سوي ديگر بايد گفت برر

گردان آن طبيعتكنند عالوه بردالر پول صرف مخارج سفر خود مي 1588سفر خود معادل هزار تا 

كنند در مجموع المللي معموالً مبلغ قابل توجهي را صرف خريد سوغات و غذاهاي محلي ميبين

 كنند.هاي مسافران پول خرج ميگردان بيش از ديگر گروهتوان گفت كه طبيعتقاطعانه مي

ميليون  49ساله بيش از  9اعالم كرد كه در يك مقطع 1888مركز اطالعات سياحتي آمريكا در سال

در اين  گردي و اهميت جايگاه آنرونق طبيعتشور وجود داشته واين نشان كطبيعت گرد در اين 

گردشگري  فر بطور مستقيم و غير مستقيم از اين رشتههزار ن988كشور است بطوري كه دست كم 

گردي در بازار گردشگري بسيار قابل توجه و براي كنند در واقع سهم طبيعتكسب درآمد مي

 توسعه و سرمايه گذاري قابل اتكاست.

هاي طبيعي و فرهنگيتأثير و نقش طبيعت گردي در عرصه  

ه قابل انند ساير انواع گردشگري از سه جنبمنافع و ضررهاي گردشگري در عرصه هاي طبيعي هم

 بررسي است:

تعامل طبيعت گردي با طبيعت  -1  
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تنوع زيستي و فرهنگ بومي  -1  

نقش اقتصادي، اجتماعي، طبيعت گردي  -9  

شود. مي تأثير اكوتوريسم در ارتقاي كيفيت زندگي ذي نفعان از جمله اين جنبه ها محسوب -4  

 

 هانگردي: اثرات اقتصادي مسافرت و ج

گذاري و رشد يكي از عوامل هد و براي سرمايهدترين صادرات جهان را تشكيل مييكي از بزرگ

جهانگردي در سطح بين المللي سرعتي بيش از 1آورد.كه بيشترين انگيزه را به وجود مي است

ش از دهد بيتجارت جهاني داشته واينك از نظر ارزش صادراتي درصد بسيار بااليي را تشكيل مي

 1هاي نفت و محصوالت خودرو و قطعات يدكي آنهاست.مجموع صادرات فرآورده

 فرآیند توسعه: -

كنند و تر مردم در مناطق روستايي زندگي ميكشورهاي توسعه نيافته ماهيتي روستايي دارند بيش 

زندگيشان به شدت به كشاورزي وابسته است يكي بخش كشاورزي كارآمد كليد پيشرفت است در 

بخش كشاورزي كارآمد محصوالت توليد شده در هر هكتار زمين همواره رو به افزايش است و 

                                                 
 .47ص ريزي و مديريت اكوتوريسم، ترجمه:رنجبر محسناي بربرنامهدرام، اندي، مور، آلن، مقدمه -1 

 .48داس ويل، راجر، مديريت جهانگردي، مباني، راهبردها و آثار، ترجمه:اعرابي و ايزدي، ص  -1 
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تر در وري هر كارگر باالست اين امر مقدمه توسعه است اين نوع كشاورزي جوامعي موفقبهره

كند اين بخش كارآمد باعث ايجاد هاي توليد شده ايجادميبازار داخلي در حال رشدي را براي كاال

هاي صنعتي ها و شركتشود و اين نيروي كارمازاد جذب كارخانهي كار مازاد در مزارع مينيرو

 1شوند.مستقر در شهرها مي

دهد ها پاسخ ميپذيري است كه به خوبي به انواع فعاليتجهانگردي نيروي اقتصادي انعطاف

را همراه دارد يا هاي استراحتگاهي جديد در مناطق توسعه نيافته فعل جهانگردي احداث مجتمع

ي هاا و فعاليتهكارهاي جديد اقتصادي را از طريق شركتتوان شكلي كامالً برابر راهمي

ها و امكانات بيشماري را عرضه ي به وجود آورد كه فرصتجهانگردي كوچك از جوامع روستاي

 1كند.مي

 توسعه منابع انسانی:  -

آيد و در مهم ايجاد اشتغال به حساب مييكي از منابع  هنوزهم صنعت جهانگردي و مسافرت

گيرد اين صنعت توانسته است يك نفر كشورهاي فقير و ثروتمند از اين ديدگاه مورد توجه قرار مي

آيند يا مشغول بكار هايي در مينفر افرادي را كه در سراسر دنيا به استخدام سازمان 8از هر 

                                                 
 .151همان، ص - 1

 .159اندازي جامع ، ترجمه:پارسائيان و اعرابي، صگردي در چشمواي، گي، چاگ و ديگران، جهان -1
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رو خواهند شد كمبود نيروي كار جوان روبهكشورهاي در حال توسعه با 1شوند به كارگيرد.مي

كارگران با مهارت واز سوي ديگر افزايش تقاضا براي محصوالت و خدمات صنعت جهانگردي 

تري هاي بيشسازدكه براي آموزش و تربيت افراد متخصص انگيزهصنعت مزبور را ناگزير مي

 1ايجاد بنمايند.

 مفهوم پایداري:  -

كميسيون جهاني  1887ي در تعريف توسعه پايدار در گزارش سال ترين مفهوم پايدارمصطلح

توسعه و محيط ريست موسوم به گزارش بروتلند مندرج است به نقل از اين گزارش توسعه پايدار 

هاي نسل آتي جهت دستيابي به روند دستيابي به نيازهاي نسل حاضر بدون متأثر ساختن ظرفيت

است كه براساس آن شرايط زندگي بهتر تمامي آحاد جامعه  نيازهايشان است لذا پايداري مفهومي

 9گردد.هاي آينده تأمين ميبه همان اندازه نسل حاضر براي نسل

 :طبیعت گردي و چالش هاي ناپایدار

هاي داراي مزيت نسبي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله گردي يكي از بخشطبيعت

است اين مزيت نسبي كه ناشي از به كشورهاي توسه يافته ايران به خصوص كشورهاي فقير نسبت

                                                 
 .79همان، ص -1 

 .168گردي در ايران، صها و معيارهاي توسعه طبيعتسليمانپور، همادي، چارچوب شاخث -1 

 .119، ص گردي در ايران ها و معيارهاي توسعه طبيعتسليمانپور، همادي، چارچوب شاخث ه -9 
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تواند به نحو مطلوب و به عنوان يك منبع منابع غني فرهنگي و طبيعي كشورهاي فقير است مي

باارزش و جديد درآمد ارزي در روند توسعه روستايي اين كشورها به كار گرفته شود ودر مبارزه 

شود كه بتوان به منظور هدايت درآمدهاي ايطي فراهم ميبا فقر نقش كليدي ايفا كند اين در شر

هاي مناسب رايافت و حتي المقدرو از نشت اين درآمدها به گردي به سمت مردم محلي راهطبيعت

هاي خارج كاست همچنين بتوان شرايطي را ايجاد كرد تا مردم محل به نحو مطلوبي از فرصت

برند اطمينان حاصل كرد كه با فعاالن و شاغالن محلي ب گردي بهرهشغلي ايجاد شده توسعه طبيعت

 .1شود و فرصت رشد مناسب براي آنها پديد آمده استگردي به شايستگي رفتار ميدر طبيعت

  :رانتوسعه پايدار گردشگري روستايي در اي هايفرآيند بومي سازي شاخص 

حال  ترين و در عينمفهوم پايداري در صنعت گردشگري، طي چند دهه گذشته يكي از اصلي 

وسعه مباحثه انگيزترين مفاهيم توسعه گردشگري و به عنوان چارچوبي براي فهم روندهاي ت

ت. اين اجتماعي و مديريت منابع طبيعي و گردشگري در سراسر جهان مطرح شده اس -اقتصادي 

ي تدر حالي است كه از يك سو پيچيده و غامض بودن اين مفهوم و از سوي ديگر نحوه عمليا

رف كردن و اندازه گيري پيشرفت به سوي پايداري در صنعت گردشگري، آن شاخص ها و مع

يري كند هاي دقيق و جامعي كه بتواند با در نظرگرفتن همه جوانب، پايداري گردشگري را اندازه گ

                                                 
 .گردي در ايرانها و معيارهاي توسعه طبيعتنپور، همادي، چارچوب شاخثسليما 168، ص -1 
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عيت و توسعه پايدار گردشگري را ميسر سازد، ضروري به نظر مي رسد. از سوي ديگر در وض

گري روستايي، گري روستايي كشور و با توجه به جوان بودن بسياري از مقاصد گردشكنوني گردش

تايي ضرورت در اختيار داشتن مجموعه اي مناسب از شاخص هاي توسعه پايدار گردشگري روس

تلقي مي  بومي شده براي ارزيابي وضعيت و ترسيم مسير آينده، امري بسيار حياتي و راهبردي

ازي و ، زمينه ساز تصميم س«اطالعات خوب پايداري»ياري از دانشمندان شود. چراكه به باور بس

ينده خواهد بود. برنامه ريزي بهينه براي پيشرفت در مسير توسعه پايدار گردشگري روستايي در آ  

ريزي صنعت گردشگري در ديگر انواع با اين توصيف رويكرد زيربنايي كه هم اكنون در برنامه

رويكرد رسيدن به توسعه پايدار است. بر اساس روش توسعه پايدار بايد رود، توسعه به كار مي

منابع طبيعي و فرهنگي و ساير منابع گردشگري براي استفاده مداوم در آينده حفظ و در عين حال 

براي جامعه كنوني سودمند و مفيد باشد. با اين تعريف جديد از گردشگري بايستي تأكيد كرد كه 

هاي خاص ي، تركيب محيط روستايي، فعاليت هاي مزرعه و فرهنگاساس گردشگري روستاي

موجود در روستا به منظور فراهم ساختن زمينه تفريح و تنوع براي گردشگران و ايجاد فرصتي 

براي افراد محلي در كسب درآمد بيشتر، بدون تخريب محيط زيست طبيعي است. از اهداف نهايي 

ابي به توسعه پايدار مناطق روستايي فراهم سازد. بدين توسعه پايدار گردشگري روستايي، دستي

ترتيب، عالوه بر بهبود و رشد اقتصادي، امكان حفاظت و نگهداشت منابع طبيعي روستايي و 
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گرددو از تأثيرات مخرب گردشگري در اين مناطق كاسته محيط زيست براي آيندگان نيز فراهم مي

هاي توسعه پايدار ها و معرفناسايي شاخصشود. براي رسيدن به اين نكته مهم به شمي

گردشگري در وضعيت فعلي آن نياز است تا از اين طريق پايداري يا ناپايداري توسعه گردشگري 

توسعه گردشگري و اجزا و  در وضعيت فعلي آن نياز است تا از اين طرق پايداري يا ناپايداري

ر اصول و معيارهاي توسعه گردشگري عناصر آن در مناطق روستايي كشور با توجه و تمركز ب

 پايدار مورد سنجش قرار گيرد.

 تنگناها و مشكالت صنعت گردشگري در ایران:

مهمترين مشكالت صنعت گردشگري در ايران عبارتند از هجوم تبليغايت استكبار جهاني درجهت  

للي به تضعيف جمهوري اسالمي ايرادات و ايجاد مشكالت سياسي و اجتماعي در سطح بين الم

منظور به انزوا كشيدن جمهوري اسالمي ايران به تبليغات سو بيگانگان در خصوص كشورمان 

گردد تا تعداد كثيري از گردشگران جهاني به جاي سفر به ايران به كشورهاي ديگر سبب مي

 مسافرت نمايند.

 هاي اصولي در امر گردشگري. ريزينبود ديد كالن و برنامه

 غاتي و توجيهي و اقناعي در زمينه جلب گردشگر.كاربسيار ضعيف تبلي

 كمبود و نبود نيروي انساني كارآزموده و متخصص در امور گردشگري.
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تجربگي در مشاغل در مؤسسات گردشگري از قبيل خدمتگزاران هتلها، كاركنان اطالعي و بيبي

 آژانسها و راهنمايان گردشگري.

 بخش گردشگري. گذاري درخصوصي به سرمايهتمايل اندك بخش

ناچيز بودن مراكز آموزشي الزم در مقاطع مختلف براي تربيت نيروي انساني موردنياز بخشهاي 

 مختلف گردشگري.

نبود تسهيالت الزم براي وارد كردن تجهيزات و تأسيسات صنعت گردشگري براي تجهيزاتي كه 

 امكان ساخت آن در داخل كشور وجود ندارد.

 ضوابط و قوانين جلب گردشگر. ها و تفاوتاختالف سليقه

عدم هماهنگي سازمانهايي كه به نحوي از آنها در بهبود وضع گردشگران مؤثراند مانند: استانداريها، 

 1فرمانداريها، شهرداريها، وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابري، سازمانهاي تبليغاتي و گمرك.

 صنعت جهانگردي پایدار و محیط زیست:  -

آيد مسئله پيمايد ودر بسياري از كشورهاي جهان بصورت يك صنعت در ميكاملي ميچون سير ت

رود شود اصطالح جهانگردي پايدار كه به تازگي به كار ميپايداري دوام و پايندگي مطرح مي

هاي كشوري است كه ها و تفاسيرهاي متعدد است مقصود از اين اصطالح بيان تواناييداراي معني

                                                 
 .189، جهانگردي، ص1976اهلل، منشي زاده، رحمت -1 
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هاي تازه ن قرار ميگرد و بايد آن كشور خود را در برابر رقيبان جديد و سرزمينمقصد جهانگردا

كشف شده كه از جذابيت بيشتري برخوردارند حفظ كند همچنين بايد بتواند براي نخستين باز 

جهانگرداني راجذب كند و آنها را تشويق به بازديدهاي بعدي ازآن مكان كند از نظر فرهنگي 

 1بماند و با عوامل زيست محيطي تعادل و توازن برقرار كند. منحصر به فرد باقي

هاي جهانگردي است اين است كه طبقه مياني مقصود از جهانگردي مبتني بر اقتصاد يكي از شاخه

روند بدون اينكه محيط جامعه كه داراي آموزش و درآمد كافي هستند به مسافرت و جهانگردي مي

 زيست را تخريب كنند.

هاي جهان و سازمان ي چون سازمان جهاني جهانگردي شوراي جهانگردي و مسافرتهايسازمان

اي و بين المللي هستند هاي منطقهجهانگردي آسيا و حوزه اقيانوس آرام از جمله نهادها و سازمان

هايي را ها و قوانين راهنماها و دستور العملكه براي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي سياست

در هربخش از اين صنعت اقداماتي براي حفظ محيط زيست قرار ميگيرد به تازگي صادر كردند 

است مانع از مصرف بيش از گير سعي كردهپذيرها در تالش چشمها و ميهمانصنعت ميهمانخانه

هاي لباسشويي را كاهش دهد و هاي حاصل از ماشينكوشد تا فاضالبشود وميحد انرژي مي

 1يافت كند.بسياري از اقالم را باز

                                                 
 .71همان، ص -1 
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 جهانگردي و حفظ منابع طبیعی: -

برداري از منابع طبيعي محروم شوند اگر به بهانه حفظ منابع طبيعي و محيط زيست مردم از بهره

هاي درآمد ساز است اگر حفظ منابع طبيعي موجب اين امر احتماالٌ به معناي از دست رفتن فرصت

يعني بايد 1به جمعيت محل را جبران كرديحذف درآمدها شود بايد به نحوي خسارات وارده 

بيند يا خير هر چقدر هم كه مسائل زيست مشخص كرد كه آيا وضعيت معيشتي مردم آسيب مي

محيطي مهمي باشد بايد حمايت و همكاري آنهارا جلب كرد منابع مختلف اشتغال درآمد يا جبران 

 1ورد فراهم كرد.آهايي كه جهانگردي پيش ميگيري از فرصتخسارت را با بهره

 رعایت بهداشت و ایمنی:  -

مسئله بهداشت و رعايت آن مورد توجه بيشتر جهانگردان و مسافران در سطح بين المللي است 

هايي مثل وبا و ماالريا در كشورهاي در حال توسعه و تهديدي كه ويروس ايدز در بروز بيماري

له غذا آب نوشيدني و ملزومات پزشكي نمايد باعث شده است جهانگردان به مسئسطح جهاني مي

توجه بيشتري كنندو از كشورها و مقصدهايي كه پذيراي مسافران هستند خواسته شده كه اقدامات 

 بهداشتي بيشتري به عمل آورند.

                                                 
 .168همان، ص-1 
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است با براي جذب جهانگردان خارجي هميشه مسئله بهداشت از اهميت باالي برخوردار بوده

از كساني كه  %66انجام شد 1884يابي در سالمايشي يا زمينهتوجه به تحقيقي كه به صورت پي

اند كه به هنگام انتخاب كشور يا محل مورد نظر مسئله براي تفريح به كشورهاي ديگري رفتند گفته

ريزي براي مسافرت مسئله اند به هنگام برنامهگفته %61امنيت و جنايت در اولويت قرار دارند و 

 1دهند.در اولويت اول قرار ميبهداشت و سالمت محيط را 

هايي كه در اثر آيد در مقايسه با صدمهاگر چه رويدادهاي غير منتظره كه براي جهانگردان پيش مي

رسد از اهميت كمتري برخوردار است ولي به هنگام چنين رويدادهاي عادي به آنها مي

اي منعكس سيار برجستههاي گروهي آنها را به صورت بها و رسانهرويدادهايي همه روزنامه

كنند بارشد صنعت جهانگردي جهانگردان و كساني كه براي گذراندن تعطيالت يا با هدف مي

روند مسئله امنيت و بهداشت ونيز سالمت سيستم حمل و نقل تفريح به كشورهاي ديگري مي

ها هاي جهاني و جنگكند كشمكشواستراحتگاه در كشورهاي خارجي اهميت بيشتري پيدا مي

گيرد افزايش ميزان جنايت و تروريسم نه تنها به عنوان موانعي برسر راه صنعت جهانگردي قرار مي

شوند كه مردم يا ملت كشوري كه گردند ومانع از اين ميبلكه موجب بروز مشكالت سياسي مي

 1در واقع روابط دوستانه دارند از آن نقطه بازديد كنند.

                                                 
 .71همان، ص -1 
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  :و تاريخيالگوي حفاظت از ميراث طبيعي 

قلمداد  اياصل چهارم اعالميه ريو حفاظت از ميحط زيست را از اصول مبنايي برنامه ريزي توسعه

ار ها و تمامي جهانيان را به همكاري همگاني از طريق ايجاد سازوككند. اصل هفتم همه دولتمي

كند. اصل يآلمللي براي نيل به اهداف صيانتي و حفاظتي زيست محيطي دعوت ممشاركتي بين

ين اصل پانزدهم اعالميه ريو ناظر بر اتخاذ رويكرد احتياط آميز در تعامل با محيط زيست است ا

رفيت ها و معتقد است به منظور حفاظت از محيط زيست رويكرد احتياط آميز بايد با توجه به ظ

جدي يا  ديديهاي دولت به طور گسترده آي بر رفتار آنها حاكم باشد و در مواقعي كه تهتوانايي

از آثار اين  كند نبايد عدم وجود شواهد متقن علميتخريب غيربازگشتي محيط زيست را تهديد مي

سليمانپور  188تهديدها مانع از اتخاذ اقدامات و تمهيدات مؤثر براي دفع اين تهديد ها شود. ]

 ازاد اسالميگردي در ايران ناشر دانشگاه ها و معيارهاي توسعه طبيعتهادي چهارچوپ شاخص

 معاونت پژوهشي[
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 پایداري زیست محیطی:

به معني صيانت و مديريت منابع به خصوص منابع تجدي ناپذير و ارزشمنددر زندگي اجتماعي و  

هاي آب و هواو خاك و حفاظت از تنوع هاي محيطي اعم از آلودگيبه حداقل رسانيدن آلودگي

 1زيستي و ميراث طبيعي.

 حراست از محیط زیست: نمونه طرح هاي حفظ و -

هاي تاريخي وباستاني جلب كند و براي حفظ ومرمت تواند توجه عموم را به جاذبهجهانگردي مي 

 ها صندوقي را ايجاد كند.مندان به اين جاذبهآنها باكمك عالقه

 تواند جرياني از رفت و آمد را به مناطق زيبا و جذاب ايجاد كند همچنين جهانگردي مي

 ها صندوقي را براي حمايت و مديريت اين مناطق ايجاد و داير كند.برآنوبا فشار 

 ها وموضوع اساس به علت اهميت جلوه طلوع خورشيد به عنوان يكي از انگيزه

جهانگردي اين بخش خطر جدي بودن خطر تحليل و از بين رفتن اليه ازون را برجسته و نمايان 

 سازد.مي
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 هاي حيواني بسياري هاي حيوانات ونمونهتنوع گونه جهانگردي توجه عموم را به مسأله

 1كند.كه درخطر انقراض هستند جلب مي

 ریزي و مصرف زمین: منطقه بندي، برنامه -

ريزي و منطقه بندي اساسي هستند نبايد اجازه هاي توسعه مقررات مربوط به برنامهدر تمام طرح

ريزي مصرف زمين وسعه يابد به ويژه برنامهداد جهانگردي افسار گسيخته و بدون برنامه رشدو ت

 چه و به ؟به چه اندازه؟ ضروري و حياتي است اين امر چارچوبي در مورد اينكه چه چيزي را كجا

 1كند.شكل و سبكي بايدساخت و ارائه مي

 هاي موجود درمصرف زمین:محدودیت -

 .حق ساخت و ساز در زمين 

 .نوع كاربري زمين 

 رد يا تخريب نكرد.توان تخريب كآنچه مي 

 .حداقل و حداكثر بزرگي و كوچكي طرح توسعه 

                                                 
، گردي در ايران، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي ها و معيارهاي توسعه طبيعتچهارچوب شاخصسليمانپور، هادي،  - -1 

 .168ص

 .د171همان،ص -1 
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 .طرح، شكل، موقعيت يابي كسب معماري وارتفاع ساختمان 

 اي.رودخانهها و خط ساحلي يا كنارهها وديگر ساختمانعقب نشيني فاصله از جاده 

 .مقررات حاكم برخورد ساختمان 

 .مقررات مربوط به فاضالب و دفع مواد زايد 

 ات مربوط به مسيرهاي دسترسي و حفظ و زيباسازي مناظر طبيعي و تضميني مقرر

 برخورد و تعالم صحيح با مناطق اطراف.

 ظرفیت پذیرش: -

كه اگر تعدا بازديدكنندگان از آن حد بيشتر شود محيط زيست آسيب  به عنوان حدي معرفي شد 

گردد كه دو عنصر صر تشكيل مييابد. اين حد از پنج عنضايت ديداركنندگان كاهش ميرديده يا 

 كمي و سه عنصر كيفي عستند.

 :گيري به محيط زيست.تعداد ديداركنندگان بدون ايجاد آسيب قابل اندازه آسيب 

 :تعداد ديداركنندگان بدون ايجاد تأخيرهاي غير قابل تحمل در استفاده و  تأخير

 ظار بكشند.ها با مردمي كه بايد صف يا در ترافيك انتلذت بردن از جاذبه
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 تعدا بازديدكنندگان بدون ايجاد كردن احساس ازدحام بيش ازدحام بيش از حد :

 نزنند و فشار ندهند. اي كه مردم به يكديگراز حد به گونه

 :تعداد ديداركنندگان در مقصد و اطراف آن بدون اينكه سيماي  سيماي عمومي

 ي كه بخشي از لذت ديدار است.عمومي آن مقصد را تغيير دهند و محيط و حال و هواي الزم

 :تعداد بازديدكنندگان قبل از آنكه واكنش قوي در پاسخ به فشارهاي  واكنش

خارج از اندازه صورت گيرد هنگامي كه دين زبان ميراث فرهنگي و آداب و سنن ظاهراً تهديد 

 كند كه فرهنگ آنهامورد هجوم قرار گرفته.شوند مردم محل احساس مي

ريزي دقيق افزايش داد ازطريق توان از طريق مديريت و برنامهن را اغلب ميظرفيت پديرش مكا

هاي قابل قبول تعداد توان به شيوهافزايش و تجهيز تسهيالت موجود وسازماندهي جهانگردان مي

 بيشتري بازديدكننده راپذيرفت.

ند در مقايسه با كن خواهند همكاريخواهد آسان است هنگامي كه مردم ميين بايد و ميبانتخاب 

فايده اعمال شود و اين روش اغلب بي شوند بايد نظرات و اجبار دائمي برآنهامي روقتي كه مجبو

كند بحث وبررسي است بعد از اينكه استانداردهايي كه به بهترين شكل منافع همه را تأمين مي
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بند خواهند شد و بر هاپاينشدند بايد در موارد ضوابط توافق نظر حاصل شود سپس مردم خود به آ

 1رعايت قوانين و حفظ استانداردها نظارت خواهند كرد.

 اقامتگاه و خدمات پذیرایی:  -

ايي از ركند امروزه پذيپذير را تداعي ميداراي دو واژه ميهمانخانه و يا ميهمانمعموالً ميهمان

تأمين غذا ونوشابه كه  نامند و صنعتميهمان كه گاهي آن را تهيه اقامتگاه يا صنعت هتل داري مي

شود كه يكي از اي از تشكيالت و تسهيالت ميمجموعه نامند شاملآن را صنعت پذيرايي مي

دهد مسافر به هر كجا جهاني را تشكيل مي هايي بسيار پوياي صنعت جهانگردي و مسافرتبخش

 1برود نياز به محلي براي خواب استراحت و غذا دارد.

 بناهاي تاریخی: -

ها و بناهاي تاريخي جهت پذيرايي از ميهمان استفاده سياري از كشورها از قصرها، صومعهدر ب

اند برخي از آنها ماليكت خصوصي و هايي را بصورت ميهمانخانه درآوردهكنند چنين مكانمي

 9بيشتر آنها به دولت تعلق دارند.

                                                 
 .181انداز جامع، ترجمه: پارسائيان و اعرابي، ص واي گي، چاگ وديگران، جهانگردي در چشم -1 
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 استراحتگاه: -

د استراحتگاه يا پناهگاه وجود دارد از آنجا كه هاي ورزشي تفريحي ارائه شودر هر كجا كه فعاليت 

ها به عنوان يك مشتري براي مدت زمان بيشتري در آنجا بسر خواهد بود معموالً ميهمان اين مكان

 1هاي درون شهري وجود دارد.ها تسهيالت و تشكيالتي بيش از ميهمانخانهدر اين مكان

 واحدهاي تأمین غذا وابسته به میهمانخانه:  -

هاست و به كنند يا اغلب در مالكيت ميهمانخانهحدهايي كه نيازهاي جهانگردان را تأمين ميوا

كنند و زير شود يا در اجاره كساني است كه به صورت مستقل كار ميوسيله آن سازمان اداره مي

انواع واحدهاو تشكيالت براي عرضه غذا و نوشابه به  ها دارايميهمانخانه .نظر ميهمانخانه نيستند

 1ميهمان وساير افراد هستند.

                                                 
 .118، صانداز جامع، ترجمه: پارسائيان و اعرابي، جهانگردي در چشمواي گي، چاگ وديگران،  -1 

 .115همان، ص -1 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

56 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

 تشكیالت مستقل براي عرضه غذا:  -

هايي كه درزمينه جهانگردي كنند به فعاليتبسياري از تشكيالت مستقل كه مواد غذايي عرضه مي

نمايند. در صنعا مي اند ونيز در سطح ملي هم محصوالت خود را عرضهگيرد وابستهصورت مي

 1اند.اير كردهدهاي حمل ونقل نيز واحدهايي رابراي عرضه غذا به مسافران جهانگردي سازمان

 مشتري: 

كنند بسيار گوناگون و متفاوت و مشتريان واحدهايي كه در صنعت جهانگردي غذا عرضه مي

نوع خواسته و سليقه آنها  هاي فرهنگي و مليهايي از كل جمعيت دنيا هستند معموالً ويژگينمونه

خواهند باآن وسيله روز خود را شروع كند به ويژه نوع سبحانه كه هر يك از آنها ميرا تعيين مي

ها به نوع غذاهاي برخي از اين ميهمانخانه1خواهند كه طبق خواست وسليقه آنها باش.كنند و مي

بديهي است كه بايد در هر كشور 9.بدانند كوشند آن را معرف خودكنند و ميمحلي وملي توجه مي

ها نمود ودر هر منطقه و با توجه به عوامل اقتصادي خاص اقدام به تجزيه و تحليل درآمدها وهزينه

                                                 
 .115همان، ص -1 
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برند كه ارائه خدماتي در زمينه عرضه ميها به اين حقيقت پياندركاران ميهمانخانه مسئوالن ودست

  1باشد. تواند منبع خوبي ازنظر درآمدهاي اضافيغذا مي

  :طرح بازاريابي گردشگري

ند و كها در سازماندهي فعاليت هاي آژانس كمك ميطرح بازاريابي گردشگري به مديران آژانس

شد. باها ميمديران آژانس« چطور، چه موقع، و كجا بازاريابي كنم؟»هاي پاسخ جامعي به پرسش  

هاي بايد بردارد مشخص كردن بازار در نوشتن طرح بازاريابي، گام اولي را كه هر مدير آژانس

خواهدب ه آن خدمات بدهد( باشد. بازار هدف )گردشگراني را كه يك آژانس ميهدف آژانس مي

د. جهت هاي جغرافيايي، روان شناختي و عالئق گردشگران بررسي و تعيين شونبايد از ديدگاه

ها به مثال زير توجه كنيد.مشخص شدن بهتر اين ديدگاه  

باشند؟ ا مياز كج« الف»هايي مانند بيشتر گردشگران منطقه توانند پرسشها مييران آژانسمثال: مد

تند؟ را سبك زندگي اين گردشگران چگونه است؟ گردشگران به دنبال چه تجربيات خاصي هس

 مطرح كرده و با پاسخگويي به آنها بازار هدفي را براي خود ترسيم نمايند. 

ها بايد زمان بازاريابي را براي فعاليت خود در هر بازار هدف سدر مرحله دوم مديران آژان

ين توانند با تعيها ميهمه چيز است. مديران آژانس« زمان»مشخص كنند. در صنعت گردشگري 

                                                 
 .196داي، ويل راجر، مديريت جهانگردي، ترجمه: اعرابي و ايزدي، ص  -1 
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 هاي تاريخي و گردشگري آن منطقه و ديگر اطالعات الزم زمانها، جاذبهتقويمي از مناسبت

از كشور مقصد  هاي مسافرتي با كمترين اطالعاته در ايران آژانسبازاريابي را تعيين كنند )متأسفان

كنند.(و فقط با اتكا به تعطيالت داخلي اقدام به بازاريابي تورهاي خارجي خود مي  

. مرحله سوم كه در طرح بازاريابي، هر مدير آژانس بايد آن را مشخص كند، اهداف آژانس است

د بر دت آژانس بايد تعريف گردد. اهداف كوتاه مدت بايدراين مرحله اهداف كوتاه مدت و بلند م

اهداف بلند  طراحي شود تا تضميني بر تداوم كار آژانس باشد و« حفظ اشتياق گردشگران»اساس 

هاي آژانس در آينده تعيين گردد.مدت بايد بر اساس پيشرفت  

شند.گيري بانكته: اهداف كوتاه مدت و بلند مدت تعيين شده بايد قابل اندازه  

ها در تعيين اهداف آژانس خود بايد به موارد ذيل توجه كنند: مديران آژانس  

 كنند اطالعات مناطق جغرافيايي و مكان هاي ديدني كه در آن فعاليت مي

تواند شامل جمعيت، تعداد خانوار، توزيع را گردآوري نمايند، اين اطالعات مي

 سني و متوسط درآمد هر نفر در آن مناطق باشد.

  نوع رسانه جهت تبليغات آژانس را بر اساس هزينه و نوع بازار هدف

توان هايي كه معموالً به وسيله آن تبليغات را ميآژانس انتخاب كنند. رسانه
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هاي راديويي و تلويزيوني، ها، شبكهانجام داد عبارتند از شركت در نمايشگاه

 ا.هها، وب سايت و ايميلها، نامه نگاريمجالت، روزنامه

 هاي آوري نيازها و خواستههايي، اقدام به جمعبا طراحي پرسشنامه

گردشگران بكنند و با آناليز اين اطالعات مسير حركت به سمت اهداف خود 

 را ترسيم نمايند. 

 المللي گردشگري امكان استفاده از تجارب و با پيوستن به جوامع بين

 ايند.اطالعات كشورهاي پيشرفته را براي خود فراهم نم

مشخص  ها در طرح بازاريابي بايد بدان توجه كنند، تعيين بودجهمرحله چهارمي كه مديران آژانس

باشد. براي انجام تبليغات مناسب هر بازار هدف مي  

ردن ها بعد از مشخص كمرحله پنجم نوشتن طرح اجرايي و پياده سازي آن است. مديران آژانس

ي ، يد نحوه دستيابي به اين اهداف را بدانند. طرح اجرايمدت خود بااهداف بلند مدت و كوتاه

كند. اين طرح هاي الزم و زمان مورد نياز جهت رسيدن به اهداف آژانس را مشخص ميفعاليت

باشد:شامل اطالعات زير مي  

 هاي مورد نياز،توصيف واضح فعاليت 

 ها ريزي براي پياده سازي فعاليتداشتن برنامه 
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 ياز جهت اجراي آن فعاليت ها تعيين بودجه موردن 

  تدوين شاخص براي نظارت بر پيشرفت فعاليت ها 

ت طرح ها قرار گيرد و تضمين كننده موفقيمرحله ششم و آخر كه بايد مورد توجه مديران آژانس

رد فعاليت ها است. ارزيابي عملكباشد، ارزيابي عملكرد فعاليتبازاريابي هر آژانس مسافرتي مي

نمايد.  ها را در تصحيح مسير حركتشان به سمت اهداف ياريتواند مديران آژانسهاي گذشته مي

هاي انسها است، ولي متأسفانه كارهاي تحقيقاتي در آژتحقيق عنصر الزم در اين گونه ارزيابي

راين شود و ارزيابي عملكرد دمسافرتي ايران به عنوان كاري پرهزينه و تجمالتي تعريف مي

گردد.نميها انجام آژانس  
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 فصل سوم 

 

  

:وجه تسمیه نام و پیشینه تاریخی  

ان درباره ي فيروزكوه آمده است: فيروز كوه، شهركي قديمي و خوش آب و هوا است كه مي

شتن كيلومتري تهران قرار گرفته است. موقعيت طبيعي و دا 151دماوند و هزار جريب و در 
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 ک، از اين شهر پناه گاهي براي مهاجمان و متجاوزان بهدژهاي استوار و گذرگاه هاي خطرنا

هرک با طبرستان به وجود آورده بود، كه هنوز آثار برج و باروهاي عظيم آن باقي است. اين ش

 عبور راه آهن و ايجاد خيابان ها، ساختمان ها، مغازه ها، و ايجاد ايستگاه راه آهن و انبارهاي

 وزه به صورت يک شهرستان مستقل در آمده كه شهرراه آهن اهميتي فراوان يافت و امر

اههاي توريسم،نقشه ر-سفر-تور-گردشگري-ايرانگردي :سايت] فيروزكوه مركز آن است

[ايران،ايران گردي،طبيعت ايران  

شهرستان فيروزكوه بدليل موقعيت خاص همواره مورد توجه اقوام و گروههاي انساني بوده، به 

 ۵5توان به ، ر نقاط مختلف آن هستيم كه از آن جمله ميهمين جهت شاهد آثار زيادي د

محوطه  1۲گورستان و زيارتگاه ،  ۷قلعه، يک خانه تاريخي ، ۸۲امامزاده و بقعه متبركه ، 

 ۲پل تاريخي، يک مسجد تاريخي ،  ۸غار و دژ طبيعي ،  ۵باستاني تاريخي و اسالمي ،

روزكوه شهري قديمي است كه برخي آن را با برج آرامگاهي و ... اشاره كرد. في 1۲كاروانسرا ،

هاي دانند. يكي از نوشتهحوادث مرتبط با دماوند هم چون افسانه فريدون و ضحاک مرتبط مي

تاريخ »( در كتاب ه.ق ۸۸۲-۵11معتبر درباره تاريخ اين شهر به نوشته محمدبن جرير طبري )

فيروز پسر يزدگرد، پسر بهرام »ويسد: نگردد. در اين نوشته طبري ميباز مي« الرسل و الملوک

بود و پادشاهي وي پس از آن بود كه برادر و سه تن از خاندان خويش را كشت. گويند در 

ملک وي هفت سال پياپي قحطي شد و در آن دوران سخت، رعيت را چنان راه برد كه هيچ 

و رعيت او كس از گرسنگي نمرد مگر يكي و او به خداوند ناليد كه رحمت خويش از او 

دريغ ندارد و باران ببارد و خداي اجابت كرد واليت مانند پيش پرآب شد و درختان جان 

گرفت. فيروز بگفت تا به ري شهري بسازند و آن را فيروز نام كرد و مابين گرگان و دربند نيز 

شهر فيروزكوه همان شهري است كه طبري « شهري بساختند و آن را فيروز نام كردند و...

است . به دليل همين قدمت فيروزكوه از اث آن را به فيروز ساساني در ري نسبت دادهاحد
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هاي باستاني زيادي دارد. نام قديمي فيروزكوه ديمه بوده است؛ كه به شهرهايي است كه تپه

 معني طبيعت خودرواست.

]anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic 

(dot) pib (dot) ir] 

:مشخصات جغرافيايي  

تان از شهرستان فيروز كوه در خاوري ترين قسمت استان تهران واقع شده است. اين شهرس

اختر شمال به بخش سواد كوه از استان مازندران، از خاور به مهدي شهر از استان سمنان، از ب

هر شهرستان دماوند و از جنوب به استان سمنان محدود مي شود. مركز اين شهرستان؛ شبه 

دقيقه پهناي  65درجه و  ۵5دقيقه درازاي جغرافيايي و  6۲درجه و  5۸فيروزكوه است كه در 

متري از سطح دريا واقع شده است 18۲1جغرافيايي و در بلندي  اين شهرستان در كنار جاده  .

ا جهت م شهر قرار گرفته است. مهم ترين رود منطقه رودخانه فيروزكوه باصلي تهران ـ قائ

اي شمال خاوري به جنوبي باختري است . آب و هواي منطقه سرد و خشک بوده، زمستان ه

به  سخت و تابستان هاي خنک از ويژگي هاي آب و هوايي اين ناحيه است. راه اصلي تهران

خراسان از كرانه شمالي شهر فيروز كوه مي  شهرهاي خاوري مازندران و شهرهاي شمالي

  :گذرد. ديگر مسيرهاي دسترسي به شهرستان فيروزكوه عبارتند از

كيلومتر 151ـ فيروز كوه ـ تهران به درازاي   

كيلومتر 115ـ فيروز كوه ـ پل سفيد به درازاي   

كيلومتر ۷1ـ راه فرعي فيروزكوه ـ سمنان به درازاي  .  

ري تهران ـ گرگان از ميان شهر فيروز كوه مي گذردهم چنين راه آهن سراس  

[ايران-توريسم-سفر-تور-گردشگري-ايرانگردي توسط  00:02 ساعت0111چهارشنبه پانزدهم فروردين  نوشته شده در   [ 

http://www.anobanini.ir/
http://www.anobanini.ir/
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 موقعيت و اهميت جغرافيايي فيروزكوه

و  5۸:6۲شهرستان فيروزكوه در منتهي اليه شمال شرقي استان تهران و در طول جغرافيايي 

است . اين شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از واقع شده ۵5:۸۲عرض جغرافيايي 

گردد. جنوب و جنوب شرقي به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود مي

: اين شهرستان بر روي بخشي از سلسله جبال البرز مركزي قرار  ناهمواريهاي فيروزكوه

همين خاطر داراي ناهمواريهاي بسياري است. قلل مرتفعي همچون ميشينه  است و بهگرفته

كند متر( همچون ديواري اين شهرستان را از مناطق شمالي كشور جدا مي 61۷۲مرگ لزور )

هاي رود خانه حبله رود جاري است . ساير كوههاي منطقه كه در بين اين قلل سرشاخه

( در جنوب شرق ۸۲۸8يروزكوه، كوه نواس)( در شرق ف۸۲۲8عبارتند از كوه پل در )

 ( در شمال غربي فيروزكوه۵۸18فيروزكوه، كوه تپه مراد )

anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic (dot) 

pib (dot) ir] 

كيلومتري( و بر سر راه تهران به مازندران قرار  195يه مشرق استان تهران )در منتهي ال« فيروزكوه»

دران شود كه مرز استان تهران و مازنختم مي« گدوك فيروزكوه»گرفته و انتهاي شرقي آن به 

هاي ه كوهباشد. ناحية فيروزكوه در دامنة جنوبي ارتفاعات سلسله جبال البرز و در ميان رشتمي

گيرند، واقع شده است. ي از يكديگر فاصله چند كيلومتري ميمختلف آن كه گاه  

هاي اطراف هاي سرسبز و خوش آب و هواي كوچك و بزرگ در البالي رشته كوهوجود دشت

باشد و آب و هواي هاي دائمي ميهاي پر آب و گاه رودخانهفيروزكوه كه هر كدام داراي چشمه

يه وع گياهان شده و بر اهميت روزافزون اين ناحمعتدل و سردسير آن كه موجب فراواني و تن

http://www.anobanini.ir/
http://www.anobanini.ir/


 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

65 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

 اي كه در طول تاريخ پيوسته مورد توجه طوايف، ايالت و حكمرانانافزوده است، به گونه

ته كردند بر آن تسلط و حكمراني داش)سمنان ودامغان( بوده و تالش مي« ري و قومس»مازندران، 

و  جزء ماندران، زماني جزء استان سمنان باشند. در طول قرن حاضر نيز ناحية فيروزكوه گاهي

باشد. امروزه جزء استان تهران مي  

ركزي ايران عالوه بر ويژگي فوق، موقعيت حساس فيروزكوه كه بر سر راه كهن و باستاني فالت م

رده و مازندران قرار گرفته، بر اهميت آن در طول تاريخ افزوده و توجه همگان را به خود جلب ك

ني در ترين نقاط راه آهن سراسري ايران )بندر امام خمييروزكوه بر يكي از حساساست. امروزه ف

ان واقع سمن –مازندران و تهران  -كنار خليج فارس و بندر تركمن و گرگان( و راه آسفالته تهران

 شده و نقش اساسي در هدايت و كنترل آنها دارد. 

ق باشد. نواحي شمال، شمال شرتدل ميآب و هواي فيروزكوه شامل دو نوع آب و هواي سرد و مع

 18ر به و شمال غرب كه دردامنه ارتفاعات جنوبي البرز قرار دارند، سرد بود و در تابستان حداكث

رسد. در آن نواحي مردم عمدتاً به كار دامداري و كاشت محصوالت درجه باالي صفر مي

اي خود ه براي تعليف دامهسردسيري مانند گندم، جو، سيب زميني، سيب و علوفه نظير يونج

رف مشغول بوده و زندگي ايلي دارند و مجبورند در فصل زمستان كه منطقة آنها پوشيده از ب

باشد براي چراي دام خود به نواحي كويري اطراف دامغان، شاهرود و سبزوار كوچ نمايند. مي
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آب و هوايي  شود، داراينواحي جنوب و جنوب غربي كه منتهي به مرز گرمسار و سمنان مي

تان ميوه معتدل و گرمسيري بوده و مردم آن بيشتر به كار كشاورزي و كاشت و پرورش انواع درخ

، انگور، انار، نظير گردو، قيسي، زردآلو، گيالس، آلبالو، انواع درختان سيب، گالبي، به، هلو، شليل

، سيب بادمجان،كدو فندق، بادام زميني و كاشت صيفي جات نظير خربزه، هندوانه، خيار، گوجه،

هاي روغني و غيره ودر كنار آن به دامپروري و گاوداري سرگرم زميني، انواع سبزيجات، دانه

 18درجه باالي صفر ودر زمستان به حدود  98باشند. هواي اين نواحي در تابستان به حداكثر مي

ر با لهجة و بيشتيابد. زبان مردم فيروزكوه فارسي بوده درجه سانتيگراد زير صفر نوسان مي

مت كنند. عالوه بر آنها مهاجراني از اقوام ترك، لر و تركمن كه در دوران حكومازندراني تكلم مي

هاي هجهكنند كه با لآند، در نواحي مختلف فيروزكوه زندگي ميقاجار به اين نواحي كوچانده شده

ز جمله ي مركزي ايران اكنند. پوشاك مردم فيروزكوه مانند پوشاك ساكنان نواحخود صحبت مي

باشد و لباس محلي خاصي ندارند.تهران مي  

رچشمه باشد كه از ارتفاعات شمال غربي فيروزكوه سمي« حبله رود»مهمترين رودخانة فيروزكوه 

مازندران از  –گرفته و پس از مشروب كردن روستاهاي حاشيه و قطع جادة آسفالته تهران 

را سيراب  ن دشت، كبوتر دره و بن كوه عبور و جلگة گرمسارروستاهاي مهاباد، زرين دشت، سيمي

و « فيدگور س»ريزد. رودخانة ديگر فيروزكوه كه از دو شعبة كرده و به كوير جنوبي گرمسار مي



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

67 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

ه حبله شود، پس از عبور از فيروزكوه در امتداد راه آهن در نزديكي مهاباد بتشكيل مي« ساواشي»

پيوندد.رود مي  

ة هاي شمال غربي فيروزكوه و شمال شرق دماوند و از شرق درياچكه از كوه« چاي دلي»رودخانه 

يمين تار سرچشمه گرفته و پس از آبياري روستاهاي رود افشان، كالك، مشهد، حصار بن و س

باشد.هاي فيروزكوه ميشود نيز از ديگر رودخانهدشت به حبله رود متصل مي  

[ 15-19ه,صطرودي، ناصر,آثار تاريخي فيروز كو  ] 

 ۸۲۲8كيلومتري فيروزكوه داراي ارتفاع  6در فاصلة « هاي فيروزكوه شامل :موه پلعات و كوه

در « كوه تپه مراد»متر،  ۸۲۸8كيلومتري جنموب شرق فيروزكوه با ارتفاع  5در « نواس»متر، 

ا كيلومتري شمال شرق ب 1۷در « هرمزكنو»متر، و ۵۸18كيلومتري شمال شرق با ارتفاع  15

كوه »متر و  ۵1۷1كيلومتري جنوب غربي با ارتفاع  1۲در « متر، كوه آب باريک ۵۸6۵ارتفاع 

متر كه بلندترين نقطة آن  ۵۸۲8كيلومتري جنوب شهر فيروزكوه با ارتفاع  ۸1در « سنگ آب

رين شود و در ضلع جنوب شرقي روستاهاي مزداران و آتشان در منطقه زناميده مي« ماماخاني»

باشند.تقسيمات كشوري حوزه فيروزكوهدارد، ميدشت قرار   

باشد:كيلومتر مربع وسعت، شامل دو بخش مي 1918حوزه فرمانداري فيروزكوه با   
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. بخش ارجمند: بخش ارجمند كه نواحي شمال و شمال غربي فيروزكوه را در بردارد، شامل 1

است.« قزقانچاي»و « دو بلوك»هاي دهستان  

وله بن و بلوك در شمال غرب فيروزكوه واقع شده و شامل روستاهاي ستلف: دهستان دو بلوك: د

اب، يا سله بن )مركز بخش(، وشتان، وزنا يا ورزنه، اندريه، ورسخوران، نجفدر، سلمان، سرآسي

د باشد كه از سمت شمال و غرب با مازندران و از جنوب با دماوندريابك، طهنه، بهان  زرمان مي

 همسايه است.

خش( زقانچاي؛ كه در شمال فيروزكوه واقع شده و شامل روستاهاي ارجمند، )مركز پب. دهستان ق

باشد.شادمهن، اهنز، لزور، آلودر و كهريز مي  

. بخش مركزي: بخش مركزي شامل نواحي شمال، شرق و جنوب فيروزكوه بوده و شامل 1

است. « حبله رود»و « شهرآباد»، «پشتكوه»دهستان هاي   

املروستاهاي ه؛ پشتكوه در شرق و قسمتي از جنوب فيروزكوه واقع شده و شالف. دهستان پشتكو

د. باشكمند، سرانزا،طرود،آرو، گورسفيد، مهن، پيرده، درده، كدوده، گاوده، كتاالن و اميريه مي

 پشتكوه از شمال با مازندران و از شرق و جنوب با استان سمنان هم مرز است.

مال فيروزكوه واقع شده و شامل روستاهاي طارس، دهين ب: دهستان شهرآباد؛ شهرآباد در ش

شهرآباد )مركز دهستان( جليزجند، بادرود، نام آور، السم چشمه، مهاباد، خمده، گدوك و هرانده 
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وه )مرز باشد. شهرآباد از شمال با مازندران ازغرب با بخش ارجمند و از شرق با دهستان پشتكمي

 سمنان( همسايه است.

ه رود؛ شامل روستاهاي امين آباد، زريندشت، آتشان، مزداران، انزاها، دهگران، ج: دهستان حبل

ان در باشد. اكثر روستاهاي اين دهستگذرخاني، گچه، سيمين دشت، حصاربن و محمود آباد مي

ر رود واقع شده و از محصوالت فراوان و متنوعي برخورداحاشية رودخانة دايمي و پرآب حبله

 هستند.

روزكوه آهن سراسري ايران از ميان روستاهاي اين دهستان عبور كرده و سپس به فيبخشي از راه

وه و شود. دهستان حبله رود از جنوب و شرق با سمنان و از شمال و غرب با فيروزكمتصل مي

باشد.دماوند همسايه مي  

[ 15-19طرودي، ناصر,آثار تاريخي فيروز كوه,ص  ] 

تان ي و ساير اطالعات مورد نياز هر ناحيه، بخش و دهسهاي جغرافيايي طبيعي، انسانويژگي

ده است.در همين گزارش بيان ش« موقعيت و اهميت جغرافيايي فيروزكوه»فيروزكوه تحت عنوان   

:آب وهواي فیروزکوه  

هاي آب و هوايي و اقليمي، اين شهرستان داراي زمستان بسيار بسيار سرد و تابستان از نظر ويژگي

گردد . تا جايي كه در ه و در زمستان از سردترين نقاط كشورمحسوب ميمعتدل و خنك بود

باشد .متوسط بارندگي ساالنه سال بسياري از روزها و شبهاي زمستان سردترين نقطه كشور مي
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 174و تعداد روزهاي يخبندان  1/48ساعته  14ميليمتر بوده و حداكثر بارندگي  198در اين  1988

 باشد .روز مي

] 

: شهرستان فیروزکوه ساکنان  

باشند عالوه بر آن اقوامي از كردان گانه قوم آريايي مي 16هاي ساكنين اصلي فيروزكوه از شاخه

اند و برخي از افراد پازوكي از حوالي اروميه حدود چهارصد سال قبل در زمان صفويه تبعيد شده

ايي و كردها در اين شهرستان هاي غندالي اليكايي وشاه حسيني اليكايل اصانلوي گرمسار و تيره

 بوده است. اليكايياند .فيروزكوه ازديربازييالق عشاير سكني گزيده

anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic (dot) 

pib (dot) ir 

:ه جمعیت شهرستان فیروزکو  

نفر جمعيت دارد كه شامل  17641اداره آمار ايران منطقه فيروزكوه قريب  1978طبق آمار سال 

باشد. آمارهاي گذشته حكايت از آن دارد كه جمعيت منطقه رشد چشمگيري خانوار مي 6414

 1965نفر در سال  11711نزديك به  1955نداشته است. جمعيت شهرستان فيروزكوه در سال 

نفر بوده است كه در مجموع منطقه رشد زيادي ندارد. به خاطر اينكه در  55718نزديك به 

كاهش نشان  1965نسبت به سال  1978باشد علت اينكه جمعيت سال روستاها مهاجرت زياد مي

آمارگيري جاري جمعيت بوده و آمار عنوان شده با  1978دهد اين است كه اوالً آمارگيري سال مي

تعدادي از روستاهاي پرجمعيت  1966كند. ثانياً طبق مصوبه سال ميجمعيت موجود مطابقت ن

http://www.anobanini.ir/
http://www.anobanini.ir/
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است  اند. الزم به ذكرمنطقه در دهستان حلبه رود از محدوده سياسي منطقه فيروزكوه خارج شده

رسد. يچون مهاجرت فصلي زياد است در فصل تابستان جمعيت منطقه به بيش از دو برابر م  

نفر بوده است. اين  11854طبق آمار ارائه شده مركز آمار  8197جمعيت شهر فيروزكوه در سال 

نفر بوده است. 18519حدود  1965نفر و در سال  5798حدود  1955جمعيت در سال   

نفر بوده است. اين جمعيت در  14787نزديك  1978جمعيت نقاط روستايي فيروزكوه در سال 

ده است. و اين كاهش جمعيت بو 18894، 1965نفر و در سال  16784نزديك به  1955سال 

. با توجه باشدروستايي به دليل مهاجرت از روستاها به شهر فيروزكوه و ساير شهرهاي همجوار مي

ومتر كيلومتر مربع وسعت دارد تراكم نسبي جمعيت آن در هر كيل 1588به اينكه منطقه فيروزكوه 

نفر است بسيار پايين است. 89نفر هست كه با توجه به تراكم نسبي در كل كشور كه  115مربع   

به طور متوسط  1965تا  1955ميزان رشد جمعيت شهرستان فيروزكوه در مقايسه بين دو سال 

درصد بر جمعيت فيروزكوه افزوده شد.  57/1سال هر ساله  18يعني در طي  57/1  
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لين نفر در او ۸۷۲61، 1۵۷1از نظر تعداد در خانوار همانطور كه قبالً گفته شد طبق آمار 

 ۵8/6شود و بعد خانوار به طور متوسط خانوار مي ۲6۸6كنند كه شامل شهرستان زندگي مي

، مركز آمار ايران(۷1باشد. )سرشماري سال مي  

: جمعيت شهرستان فيروزكوه  

است نفر بوده ۵8۸۲6جمعيت شهرستان فيروزكوه  1۵۲5بر اساس اطالعات سرشماري در سال 

( ساكن منطقه شهري  ٪5/۲1نفر)  ۸61۲1مناطق روستايي و(ساكن  ٪5/۵۲نفر ) 151۸6كه 

از جمعيت شهرستان را به خود اختصاص داده اندوزنان  ٪۸/1اند كودكان زير يكسال بوده

ازجمعيت را  ٪15از جمعيت را از آن خود نمودهاند همچنين سالمندان  ٪1۷ساله  68تا 11

برند .تعداد در روستاها بسر مي از جمعيت سالمند اين شهرستان ٪۷1دهند كه تشكيل مي

باشدكه دانش آموزان مشغول به تحصيل حدود مدرسه مي۷1مدارس شهرستان در كليه مقاطع 

است. اساس محور اقتصادي شهرستان فعاليتهاي جمعيت را به خود اختصاص داده 18٪

درصد 1/۸1هكتار اراضي زير كشت  58۸۸1باشد .فيروزكوه با داشتن باغداري و دامپروري مي

درصد به كشت  ۲1است از اين ميزان اراضي از اراضي زير كشت استان را دارا بوده

است، كه درصد ما بقي به توليدات محصوالت باغي اختصاص داشته 18محصوالت ساالنه و 

از اين ميان گندم و جو بعنوان مهمترين محصوالت كشاورزي و سيب، قيسي و گردو نيز از 

آيد . در بخش دامپروري علي رغم وجود ي اين شهرستان بحساب ميمهمترين محصوالت باغ

استعدادهاي بالقوه فراوان شهرستان تا بحال قادر به استفاده بهينه از اين موهبت خدادادي 

تن شير يعني دو درصد شير 15۵11است بخش دامپروري شهرستان تنها توان توليد نبوده

است در بخش صنعت و توليد استان ( را داشته درصد ۷/6تن كود )  86۲11توليدي استان و 

باشد وجود معادن شن و ماسه، سنگهاي الشه معدن از وضعيت مناسبتري برخوردار مي

ساختماني، آهک سيليس و كائولن و كارخانه سيمان و شهرک صنعتي در اين منطقه باعث 

ار در اين بهداشتيار ك 5كارگر و  ۵66۲است كه رونق اقتصادي در اين بخش گرديده
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 6باشند شبكه بهداشت و درمان فيروزكوه داراي ها و كارگاهها مشغول به كار ميكارخانه

پايگاه شهري  1مركز بهداشتي درماني شهري روستايي ،  1مركز بهداشتي درماني روستايي ، 

 1واحد تسهيالت زايماني ،  ۸خانه بهداشت غير فعال ،  1خانه بهداشت فعال و  1۲ضميمه ، 

 باشدكز آموزش بهورزي ميمر

anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic (dot) 

pib (dot) ir] 

: مساحت و مناطق شهري و روستایی  

از مساحت كل استان تهران  درصد 1۸كيلومتر مربع مساحت، در حدود  ۸۸۲1اين شهرستان با 

هاي استان است و بدين لحاظ مقام چهارم را در بين شهرستانرا به خود اختصاص داده

، داراي دو 1۵۷8داراست شهرستان فيروزكوه، طبق آخرين تقسيمات كشوري تا پايان سال 

آبادي  ۷1آبّادي بوده كه از اين تعداد ،  118دهستان و  5بخش ) مركزي و ارجمند ( 

بر اساس  1۵۲5باشند . همچنين در سال ( داراي سكنه و بقيه خالي از سكنه مي 1/۲5٪)

است و در حال حاضر اين آخرين تقسيمات كشوري منطقه ارجمند به منطقه شهري تبديل شده

شهر ارجمند بخش مركزي شهرستان  -۸شهر فيروزكوه  -1نقطه شهري دارد  ۸شهرستان 

كل اين شهرستان، مقام نخست را از نظر مساحت داراست .  درصد سهم از ۷۷فيروزكوه با 

بخش مركزي، مناطق مركزي و شرق شهرستان فيروزكوه شامل دهستان پشتكوه، دهستان 

درصد از  ۸۵شهرآباد، دهستان حبلرود و شهر فيروزكوه را در برمي گيرد و بخش ارجمند نيز 

مناطق حنوبي و غربي شهرستان  مساحت كل شهرستان فيروزكوه را به خود اختصاص داده و

 گيرد .شامل دهستان قزقانچاي، دهستان دوبلوک و شهرارجمند را در برمي

http://www.anobanini.ir/
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سهم  --استان --: شهرستان---------------------------------------شرح

 شهرستان از استان)درصد(

 

 ٪1۸ --1۲818 -----۸۸۲1: -----------------مساحت ) كيلومتر مربع (

 -----۸۲ --------۸: --------------------------------------شتعداد بخ

1/۷٪ 

 8/۲ -----۷۸ --------5: ----------------------------------تعداد دهستان

٪ 

 ٪ ۵/5 ---1۵۵۷ -------۷1: ----------------هاي داراي سكنهتعدادآبادي

 5 -----61 --------۸: -------------------------------------تعداد شهر

٪ 

 ٪ 1 -----1۸ --------1:  هزار نفر جمعيت51تعدادشهرهاي باالي 

anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic (dot) 

pib (dot) ir] 

:وضعیت کشاورزي در شهرستان فیروزکوه  

و  اي كه منطقه فيروزكوه از نظر آب و هوايي و منابع آبهاي سطحيبا توجه به شرايط ويژه

كنين منطقه شود و سازيرزميني دارد طبيعتاً موقعيت مناسبي جهت فعاليت كشاورزي محسوب مي

http://www.anobanini.ir/
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رند. به هاي قابل كشت بباند كه حداكثر استفاده از زمينهاي دور تاكنون سعي كردهاز گذشته

و ديم  اي از اراضي اين شهرستان قابل كشت هست كه به صورت آبيكلي قسمت عمده صورت

هكتار و سطح  8854گيرد در مجموع سطح زير كشت آبي اين شهرستان برداري قرار ميمورد بهره

هكتار زمين قابل  15618باشد و در مجموع حدود هكتار مي 1867زير كشت محصوالت ديمي 

باشد رقم متر مي 1588كه با توجه به وسعت كل شهرستان كه بيش از  كشت در منطقه وجوددارد

ياز باشد. آب موردني محدوديت زمين كشاورزي دراين شهرستان ميناچيزي است و نشان دهنده

يعي شود. به عالوه تعداد زيادي چشمه طبكشاورزي از رودخانه حبله رود و شعبات آن تأمين مي

گيرد. ابل اهميت بوده و مورد استفاده قرار ميوجود دارد كه بعضي از آنها ق  

عين هاي مطرز استفاده از آب رودخانه حلبه رود بدين ترتيب است كه در امتداد رود با فاصله

قانان آند اين سدها همه ساله در بهار توسط دهسدبندي شده و به جويهاي متعدد منشعب گشته

گردد. مرمت و نهرهاي آن اليروبي مي  

يز ايجاد ها كه در اغلب سنوات حتي در تابستان ممكن است پي در پي نحركت سيالب در مواقع

ار ويران آند يكبهاي چوبي و سنگ چين وخاكريزي ايجاد شدهشوند اين سدها كه جملگي بر پايه

ت گشته و بايد مجدداً با صرف مخارج و وقت زياد ساخته شوند در نقاطي كه آب فراوان اس

عايت ايت نوبت و به طور آزاد از آن استفاده كنند ولي در نقاط كم آب با رممكن است بدون رع



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

76 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

يز بنا نوبت و ساعت تقسيم شده و هر ملكي به اندازه سهم خود حق استفاده دارد . مدت گردش ن

اورزي بر كمي يا زيادي آب و وسعت اراضي از هفت الي بيست روز متغير است. محصوالت كش

توان: مي ترين محصوالت زراعيشود. از مهمدرختي و زراعتي تقسيم مياين منطقه به دو دسته سر

زميني نام برد. فرنگي و سيبگندم، جو، حبوبالت، خيار، گوجه  

گالبي،  ترين محصوالت سردرختي منطقه عبارتند از: قيسي، گردو، آلبالو، زردآلو، گيالس،مهم

اين  ي وضعيت كشاورزيوه دربارهگوجه سبز، توت و سنجد. ]گزارش اداره كشاورزي فيروزك

[1978شهرستان سال   

برخوردار  كشاورزي در شهرستان فيروزكوه به علت موقعيت جغرافيايي مساعد از رونق خوبي

. آب است. هم چنين به علت مرتفع بودن منطقه، باغ داري نيز رواج زيادي پيدا كرده است

و محصوالت عمده ي اين شهرستان كشاورزي از رودها، چشمه ها و چاه ها تامين مي شود 

ر و آلبالو. عبارتند از: گندم، جو، بنشن، تره بار، زرد آلو، سيب، گيالس، گالبي، گردو، انگو

شيوه ي صنعتي و سنتي در اين منطقه رايج است ۸دام داري نيز به  واحدهاي گاوداري؛ انواع  .

يج است و يور نيز در منطقه رافرآورده هاي دامي، لبني و گوشتي را توليد مي كنند. پرورش ط

   .مرغ و تخم مرغ توليد شده در واحدهاي مرغ داري، عموما به مصارف داخلي مي رسد

برخوردار  كشاورزي در شهرستان فيروزكوه به علت موقعيت جغرافيايي مساعد از رونق خوبي

. آب استاست. هم چنين به علت مرتفع بودن منطقه، باغ داري نيز رواج زيادي پيدا كرده 

كشاورزي از رودها، چشمه ها و چاه ها تامين مي شود و محصوالت عمده ي اين شهرستان 

ر و آلبالو. عبارتند از: گندم، جو، بنشن، تره بار، زرد آلو، سيب، گيالس، گالبي، گردو، انگو
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شيوه ي صنعتي و سنتي در اين منطقه رايج است ۸دام داري نيز به  واحدهاي گاوداري؛ انواع  .

يج است و فرآورده هاي دامي، لبني و گوشتي را توليد مي كنند. پرورش طيور نيز در منطقه را

نوشته  ]مرغ و تخم مرغ توليد شده در واحدهاي مرغ داري، عموما به مصارف داخلي مي رسد

[ايران-توريسم-سفر-تور-گردشگري-ايرانگردي توسط  00:02 ساعت0111چهارشنبه پانزدهم فروردين  شده در     

تن در سال  1۲۲استخر پرورش ماهي با توليد  11پرورش آبزيان: در زمينه پرورش آبزيان 

دهد . ضمنا ايجاد اولين توليد ماهيان سردابي استان را به خود اختصاص مي ٪۸5بيش از 

هكتار توسط اداره كل شيالت  ۸1مجتمع شيالتي كشور در اين شهرستان در زميني به وسعت 

است كه به زودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد . مجتمع مذكور طالعهاستان در دست م

تن و اشتغال  6111مزرعه پرورش ماهي قزل آال به صورت مداربسته با توليد ساالنه  61در 

اي خواهد نفر، در كاهش ميزان بيكاري در شهرستان تاثير قابل مالحظه 611زايي حدود 

درجه سانتيگراد(  16آب در شهرستان فيروزكوه ) داشت. شايان ذكر است دماي مناسب 

 مناسبترين دما براي پرورش آبزيان است

anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic (dot) 

pib (dot) ir] 

:ريدامداري و دامپرو صنایع و معادن  

مار مي كارخانه هاي شيشه سازي و توليد انواع شيشه از جمله صنايع مهم اين شهرستان به ش

ي و روند. هم چنين انواع سنگ هاي ساختماني در اين منطقه وجود دارند كه به روش مكانيك

 غير مكانيكي بهره برداري مي شوند

http://www.anobanini.ir/
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:منابع آب  

باشد كه سرشاخه اصلي آن عبارتند مهمترين رودخانه جاري در سطح شهرستان حبله رود مي

: گورسفيد، نمرود، دليچاي، ساواشي، هوير، قزقانچاي، الزم به توضيح است متوسط آبدهي  از

است كه حجم كل جريان متر مكعب در ثانيه ۸/۲اين رودخانه در محل ايستگاه سيمين دشت 

هزار  ۲/86۲۲۲از جمله رسد. عليرغم وجود منابع غني ميليون متر مكعب در سال مي 8/18۷به 

درصد استان ( متاسفانه به دليل عدم  6/۸5متر مكعب تخليه ساالنه چشمه سارها در شهرستان )

وجود تاسيسات مهار آب و روشهاي علمي انتقال و مصرف آب در بخش كشاورزي، استفاده 

زمستان  آيد و بخش زيادي از آن به خصوص در فصول پائيز وبهينه از اين منابع به عمل نمي

 رود.هرز مي

: حیات وحش شهرستان فیروزکوه  

شهرستان فيروزكوه به دليل شرايط توپو گرافي و آب و هوايي يكي از مناطق بكر استان است 

آيدو انواع وحوش و و از زيستگاههاي مهم حيات وحش و شكارگاههاي استان به شمار مي

هاي ويژه استان استو منطقه شكار يمناطق طبيعي، چراگاهها و چمنزارهاي وسيع از توانمند

هكتار وسعت داراي پوشش گياهي متنوع و غني است كه انواع  1۷6111ممنوعه كاوه ده با 

وحوش و از جمله قوچ و ميش، كل و بز، آهو و گراز، پلنگ، روباه، خرس، خرگوش، انواع 

نطقه زندگي هاي بزرگ در ماست كه بصورت گلهپرندگان و خزندگان را در خود جاي داده

 كنند.مي

 منطقه شكار ممنوع گاوده:
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است، و در آن هزار هكتار در شرق شهرستان فيروزكوه قرار گرفته 611اين منطقه با مساحت 

توان ديد. پوشش گياهي عمده انواع حيات وحش از جمله پستانداران، پرندگان و خزندگان مي

ي، بيد، گردو، زرشک، باريجه، هاي گياهي ارس، پسته وحشي، بادام وحشآن شامل گونه

آويشن، شقايق، كاكوتي، گلپر كاله مير حسن، آتريپلكس، زنبق وحشي و انواع گندميان است. 

هاي غالب جانوري اين زيستگاه عبارتند از: قوچ و ميش، كل و بز، آهو، پلنگ، كراز، گونه

ساركپه، دليچه،  گرگ، روباه، شغال، كاراكل، گربه وحشي، جغد، جوجه تيغي، كبک، تيهور،

اي، الک پشت دال، پرندگان شكاري، افعي دماوندي، افعي شاخدار، گرزه مار، افعي اره

هاي شكار ممنوع و پناهگاه حيات وحش داخل آن مهميزدار، بزمچه و آگاما در محدوده

آيد. تا مجموعه حيات وحش با توجه به حداقل فضاي مناسب، اقدامات حمايتي به عمل مي

هم شدن امكانات زيستي و زاد و ولد طبيعي بتوانند در اين مناطق از خطرات انساني براي فرا

 و غيرطبيعي در امان باشند.

anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic (dot) 

pib (dot) ir] 

 

 

 

 

 

 

http://www.anobanini.ir/


 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

80 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
 

 

 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

81 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

 

 

 

 روستاي جلیزجند

كيلومتري شمال غربي  11هاي حومه شهر فيروزكوه كه در روستايي است از دهستان« جليزجند»

هاي باشد كه كوهمتر مي 1188اي با ارتفاع اين شهر واقع شده است. جليزجند روستايي كوهپايه

شمال شرقي آن قرار دارند. رود  كيلومتري 6كيلومتري شمال غربي و واشي در  7اسپيك در 

بات شود، از ميانه روستا عبور كرده و موجنزديك آن سرارير مي« كوه واشي»كوچك واشي كه از 

كند. سرسبزي و خرمي مزرعه واشي يا ساواشي را فراهم مي  

اند و به زبان خانوار است كه متدين به دين اسالم و شيعي مذهب 158تعداد ساكنان اين روستا 

كنند.رسي با لهجه مازندراني صحبت ميفا  

مال روستا در شمال روستاي جليزجند و آنجا كه كوه واشي با ارتفاعي بلند ديوار سترگي را در ش

ار نقوش شهرت داشته و آث« تنگه واشي»ايجاد كرده است، تنگه بسيار زيبايي وجود دارد كه به 

ه مشرف بر وي ارتفاعات غربي تنگ واشي كآند. بر ربرجسته فتحعليشاه قاجار در آنجا نقر شده

شهرت  «قلعة پشت تندير»شود كه به اي مشاهده ميگذرگاه واشي است، آثار غار و بقاياي قلعه
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ه از غربي بوده و امروز –هاي مشرف بر تنگ واشي، شرقي دارد. جهت استقرار قلعه بر صخره

متر مربع كه در  58تا  18حدود  شرق به غرب بقايايي از معماري و چند غار طبيعي با وسعت

ط و در شود، بقاياي اطاق، تنور، اجاقي در وسبعضي نقاط آن دخالت دست انسان نيز مشاهده مي

 منتهي اليه غربي آن يك برج و بقاياي چند اطاق وجود دارد. طول قلعه حدود دويست متر و

متر است.  88تا  18عرض آن بين   

د كه شوآن قلعه ياد شده قرار دارد، دو تپه تاريخي مشاهده مي در دامنه شمالي كوهي كه بر فراز

اه هايي از نوع قرمز، نخودي و سيهاي حيواني و انساني و سفالشواهدي از چند گور، استخوان

د ـوانها ميباشد. حفاري علمي و مطالعة دقيق بر روي اين تپهرنگ در سطح آن پراكنده مي

ا عه، ساكنان و هويت آن را مشخص نمايد. در حال حاضر بابهامات موجود در خصوص قدمت قل

وق هاي پايين آن در روستاي جليزجند عالوه بر موارد فهاي سطحي قلعه و تپهبررسي سفال

 تاريخي تا اواخر ايلخانيان حدس زد. عالوه بر آثار تنگتوان قدمت قلعه را حداقل از دورةمي

ه راف روستاي جليزجند بقاياي يك برج دفاعي و سواشي كه از آنها مختصراً ياد شد، در اط

م بي وجود دارد كه در ادامه به معرفي آنها خواهيهاي امامزاده معصوم، سليمان و بيامامزاده به نام

 پرداخت. 
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:برج دیدبانی جلیزجند  

اشي اي كه به تنگ وكيلومتري شمال روستاي جليزجند و در سمت راست دره 4در فاصلة حدود 

ه بايد اي كشود و در باالي تپه ماهورهاي مشرف بر رود كوچك واشي و در ابتداي تنگهيمنتهي م

 –اريخي از آنجا پياده مسير نقش برجسته تنگ واشي را طي كرد، بقاياي برج دفاعي و محوطة ت

اشد. باسالمي وجود دارد كه طول آن حدود يكصدو پنجاه متر و عرض آن قريب به پنجاه متر مي

جنوب شرق امتداد داشته و در سطح آن  –اسالمي در جهت شمال غرب  –ة تاريخي اين محوط

يفيت آن شود كه به علت تخريب بيش از حد از كميت و كآثار و بقاياي پي بناهايي مشاهده مي

توان ارايه كرد.بدون انجام كاوشهاي علمي اطالع دقيقي نمي  

ي رف بر دره و رود واشي، بقاياي برجاي مشدر سمت شمال غرب اين محوطه و بر باالي تپه

شخيص و وجود دارد كه متأسفانه بخش اعظم آن تخريب و تنها پي آن براي متخصصين قابل ت

ت تندير كه در تميز است. به احتمال قريب به يقين اين برج در ارتباط با تنگه واشي و قلعة پش

.شده استي آنها محسوب ميباالي تنگه ياد شده، واقع است كاربرد داشته و خط مقدم دفاع  

آروي اسالمي پيرامون برج ياد شده، قطعات سفالهايي گرد –در سطح و اطراف محوطة تاريخي 

ي شد كه قدمت و تعلق اين محل را به دوران تاريخي و اسالمي و تا اواخر قرن هشت و نه قطع

نمايد.مي  
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 استان تهران كاوش، پژوهش و كل ميراث فرهنگيتوسط ادارة 1981برج دفاعي جليزجند در سال 

اهد رسيد.مرمت و استحكام بخشي گرديد و ان شاء اهلل به زودي در فهرست آثار ملي به ثبت خو  

:بی در جلیزجندامامزادگان معصوم، سلیمان و بی  

 در ميان درختان انبوه، تنومند و پرشاخ و برگ و در كنار رودخانة كوچك واشي كه از شرق

« عصومامامزاده م»شمال به جنوب جريان دارد، برج سنگي قرار گرفته كه به روستاي جليزجند از 

و  مشهور است. بناي ياد شده از بيرون و داخل، شش ضلعي و مصالح آن از سنگ الشه و مالط

د. بر باشد. گنبد آن مخروطي بوده و از بيرون پوشش شيرواني داراندود آن از گچ و ساروج مي

سي اي تعبيه شده كه باالي آن قوگانه داخلي برج، طاقنما و طاقچهروي هر يك از اضالع شش 

باشد. شكل مي  

ه شامل دو اند كفضاهايي را به آن اضافه كرده« برج امامزاده معصوم»در طي ساليان بعد، چسبيده به 

در دو  ها توسط درهايي كهباشد. اين اطاقطاق و دو ايوان با سقف چوبي و پوشش شيرواني مي

و تن هاي جديد محل دفن ديابند. اطاقنوبي و شمالي برج ايجاد شده به داخل برج راه ميضلع ج

ي قبر هر شوند. بر روناميده مي« بيامامزاده سليمان و بي»هاي باشد كه به نامديگر از امامزادگان مي

 يك از امامزادگان معجر چوبي قرار دارد كه حدود يك متر از كف امامزاده باالتر است.
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علي هايي چوبي است كه سبك معماري آنها با معماري فهاي ياد شده داراي ستونهر يك از ايوان

ايي هاي محافظي نصب شده كه زيبباشند. سراسر لبة ايوان نردهروستاهاي اطراف يكسان مي

هاي شهگيري و موقعيت فضاها در نقها، جزئيات و چگونگي شكلخاصي به بنا داده است. اندازه

ده كه ه شده، منعكس شده است. در سمت شمال شرق امامزاده، قبرستان عمومي روستا واقع شتهي

باشد.با توجه به برخي شواهد داراي قدمت تاريخي مي  

در فهرست آثار ملي  11/6/1988در تاريخ  9818بي طي شماره بناي امامزاده معصوم، سليمان و بي

 به ثبت رسيده است.

  :بانیبقایاي برج دیده

و  سرچشمه گرفته« تنگه واشي»و در شرق رود كوچكي كه از « روستاي جليزجند»در شمال 

ود كه فاصلة شباني مشاهده ميكند، بقاياي تپة باستاني و برج ديدههاي روستا را مشروب ميزمين

طة باني احداث شده بر روي آن، نقباشد. محل تپه و برج ديدهمتر مي 188آن تا تنگه واشي حدود 

ي منطقه كه ديد و ارتباط بسيار خوبي ميان قلعة باالي تنگ واشي )پشت تندير( و دشت جنوب

باشد. روستاي جليزجند در آن واقع شده بود، مي  

باني ياد شده جز بقاياي جرز آن كه با سنگ الشه و مالط ساروج ساخته شده و بر اثر از برج ديده

، چيزي باقي نمانده است. در تپة پيرامون برج نيز هاي غيرمجاز متعدد به كلي مضطرب شدهحفاري
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هاي خاكستري هايي از سفالهاي قرمز رنگ بسيار ظريف و چرخ ساز و نمونهكه انبوهي از سفال

 هاي متعددي صورت گرفته كه نشان از غناي فراوان آن دارد.باشد، حفاريرنگ، پراكنده مي

[16طرودي، ناصر,آثار تاريخي فيروز كوه,ص ] 

 غرافيای تنگه واشي:ج 

متر محل  188اي بلند به ارتفاع حدد هاي صخرهمتر و با ديواره 988تنگه واشي به طول حدود 

گذرد. در فصل گيرد و از ميان دشت ميهاي واشي سر چشمه مياي است كه از كوهعبور رودخانه

رخي نقاط تا زير رسد، عمق آن به حدي است كه در بتابستان كه آب به كمترين ميزان خود مي

هاي اين تنگه، همين عبور كل مسير از ميان ترين جذابيتزانوي شما را خيس نمايد. يكي از مهم

تهران، پس از ورود به يك -جاده فيروزكوه 1آب است. براي رفتن به تنگه واشي در كيلومتري 

در حاشيه يك  گردد. اين روستاكيلومتر روستاي جليزجند نمايان مي 8جاده فرعي و طي حدود 

است. بعد از عبور از روستا و دشت سرسبز با مزارع گندم و سيب زميني و باغات مختلف بنا شده

هاي پر از آب زالل، احداث شده، اي كه ميان دشت و در كنار جويكيلومتر در جاده 4طي حدود 

شتي زيبا، تنگه شود. بعد از عبور از تنگه اول و گذر از دمحل پياده روي تنگه ساوشي شروع مي

كيلومتر با تنگه اولي فاصله دارد. اين تنگه هم مانند تنگه اول چشم  1دوم قرار گرفته كه حدود 

هاي آب زالل و خنك به سمت پايين هاي سنگي آن در نقاط مختلف چشمهنواز است و از ديواره

خواند تا ا به خود ميروان است. در انتهاي اين تنگه نيز هياهوي ريزش آب آبشاري زيبا مسافران ر

در زير آبشار و در هواي گرم تابستانه تني به آب بزنند. در تنگه واشي گياه كمياب باريچه كه 

 رويد.مصارف مهم صنعتي و دارويي دارد مي

 :آثار باستانی تنگه واشی
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دوره باشد. يكي از سه كتبيه معروف تنگه واشي عالوه بر طبيعت زيبا، داراي آثار باستاني نيز مي

است. دو كتبيه ديگر در چشمه علي شهر ري و تونل وانا در جاده قاجار در اين تنگه واقع شده

است. فتحعلي شاه ها به دستور فتحعلي شاه قاجار حكاكي شدهاند. هر سه اين كتيبههراز واقع شده

آن ديار،  هايكه دوران پيش از پادشاهي خويش را در شيراز گذرانده بود، با ديدن نقش برجسته

سه نفر به نامهاي حجارباشي، نقاش باشي و معمارباشي را مسئول ساخت اين سه كتبيه در تهران 

كرد. كتيبه واقع در تنگه واشي داراي ابعاد شش در هفت متر است كه وقايع زمان فتحعلي شاه دور 

ه با تصوير اسب، ها، نقش شكارگاترين نقش برجسته اين كتيبهاست. بزرگتا دور كتيبه روايت شده

توان عباس ميرزا، علي قلي ميرزا و علي نقي ميرزا نيزه و شكارهايش است كه در اطراف آن مي

است ساله 185پسران فتحعلي شاه و همچنين نوادگانش را در حال شكار ديد. اين كتيبه كه حدودا 

است اما صنعت دهاي در دل كوه حك شده كه از بارش باران و تابش آفتاب در امان بوبه گونه

. از ديد آنوبانيني يكي از مهم ترين جذابيت هاي اين  است.گردشگري به آن آسيب وارد نموده

 تنگه، همين عبور از ميان آب است. كل مسافت را بايد از داخل آب طي نمود.

متر با كيلو 1بعد از عبور از تنگه اول و گذر از دشتي سرسبز و زيبا، تنگه دوم قرار گرفته كه حدود 

تنگه اولي فاصله دارد. اين تنگه هم تقريبا مشابه تنگه اول بوده و به همان ترتيب بايد از آن 

گذشت. اين تنگه هم بسيار زيبا و چشم نواز بوده و از ديواره هاي سنگي آن در نقاط مختلف 

زش چشمه هاي آب زالل و خنك به سمت پايين روان است. در انتهاي اين تنگه نيز هياهوي ري

آب آبشاري زيبا مسافران را به خود مي خواند تا در زير آبشار و در هواي گرم تابستانه تني به آب 

 بزنند.

 

در تنگه واشي گياه كمياب باريچه كه مصارف مهم صنعتي و دارويي دارد مي رويد. چيدن باريچه 

 به دليل كميابي آن جرم است و پيگرد قانوني دارد.

تهران، وارد يك جاده فرعي شده كه -جاده فيروزكوه 1شي در كيلومتري براي رفتن به تنگه ساوا

كيلومتر به روستاي جليزجند وارد خواهيد شد. اين روستا در حاشيه مركز يك  8پس از طي حدود 

دشت سرسبز با مزارع گندم و سيب زميني و باغات مختلف بنا شده است. بعد از عبور از روستا و 
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اده اي كه از ميان دشت سرسبز و در كنار جوي هاي پر از آب زالل، كيلومتر در ج 4طي حدود 

 احداث شده، محل پياده روي تنگه ساوشي شروع مي شود.

anobanini mazandnume (dot )comtangesavashi (dot) blogfa (dot) comgraphic (dot) 

pib (dot) ir 

 :نگه ساواشي )سياووشي(ت

ت كهن كه در گوشه شرقي استان تهران، بر بلنداي رشته كوه سربلند و سرفراز ابرز، شهري اس

خاص  رسد. به دليل موقعيتتاريخ ساخت آن به زمان فيروز ساساني پسر يزدگرد نخست مي

ت. هيچ گاه ه اسجغرافيايي، و دژهاي تسخير ناپذير كوهستاني، اين شهر اهميت نظامي فراوان داشت

 و در هيچ دوره تاريخي پاي هيچ بيگانه متجاوزي، از تاتار و تازي به اين دژها نرسيد.

ه ايرانگردان و امروزه نه به دليل نظامي، بلكه طبيعت بسيار زيبا و آثار باستاني ديدني آن است ك

اي همنطقه، گونهاي اين كشاند. در زير آسمان فيروزهشماري را به سوي خود ميجهانگردان بي

 هاي مرغزاري، ماننددرمنه، گون، باريچه،درختان جنگي مانند ارس، زرشك، شيرخشت، و گونه

ر اين ورد. د×ها و مرغزارهاي فيروزكوه به چشم مياوينس، بومادران، ماريتيغال، و گلپر در جنگل

گاني مانند گ، پرندطبيعت سرسبز، پستانداراني مانند قوچ، ميش، كل، بزكوهي، آهو، گراز و پلن

ن زيستگاه كنند. منطقه شكال ممنوع گاوده، مهمتريكبك، تيهو و دليچه و انواع خزندگان زندگي مي

 حيات وحش در منطقه است.

http://www.anobanini.ir/
http://www.anobanini.ir/
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 هاي بزرگ و كوچك، مانندنمرود، گورسفيد، ارجمند، دليچاي،سارها، و رودخانهآبشارها، چشمه

دي را به مانني، چشم اندازهاي بسيار ديدني و بيديوانه رود و ساواشي، در اين طبيعت كوهستان

آند. چشمه آب معدني خمده بيماران استخواني و چشمه آب معدني تارس بيماران وجود آورده

اثر تاريخي و فرهنگي و همچنين پيست اسكي  168خواند سنگ كليه را به سوي خود مي

، غار دژ سرانزا كارونسراي گدوك فيروزكوه در غرب اين شهر، دژ تاريخي فيروزكوه، دژ تندير،

ان و ايران بورنيك، غار رودافشان، روستاي جليزجند، روستاي ارجمند ورزشكاران و طبيعت دوست

خواند. گردان را به سوي خود مي  

 تنگه ساواشي )= سياوشي(

خيز  ترين مناطق فيروزكوه، تنگه ساواشي است. كشتزارهاي حاصليكي از مهمترين و نامي

قه در جليزجند، چشم اندازهاي طبيعت زيبا و چمن زارهاي سرسبز و چشم نواز اين منطروستاي 

يجاد متري و نقش برجسته زيبايي از دوران قاجار جذابيت فراواني در اين منطقه ا 8كنار آبشار 

 نموده است.

وريم خبرمي كنيم، در نزديكي شهر به بيمارستاني بزرگاز فيروزكوه به سوي دماوند كه حركت مي

گه اي فرعي قرار دارد. در ورودي اين جاده تابلويي روستاي جليزجند و تنكه در كنار آن جاده

 كيلومتر به روستاي سرسبز جليزجند با 19كند. پس از طي ساواشي را به رهگذران معرفي مي



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

90 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

از س شود. پرسيم. از آنجا راهپيمايي آغاز ميكشتزارهاي حاصل خيز و مرغزارهاي سرسبز آن مي

د. در كنشويم. رود خروشان همه رهنوردان را تا كمر خيس ميچند دقيقه وارد نخستين تنگه مي

شده  بخش پايان تنگه و در سمت راست يك نقش برجسته از دوران قاجار وجود دارد كه حجاري

هد. داست. اين نقش فتحعلي شاه قاجار را در شكارگاه و هنگام شكار گوزن با نيزه نشان مي

هاي كنند. پيرامون اين نقش آيهان و شاهزادگان قاجاري هم او را در اين شكار همراهي ميبزرگ

قش در كاري شده و به منطقه حرمت خاص بخشيده است. اين نمقدس قرآني با خط زيبايي كنده

بز كاري شده است. پس از خروج از تنگه نخست به مرغزاري سرسهجري قمري كنده 1199سال 

ي شويم. جايي مناسب و گاهي سزاوار براگياه ساواشي ) = سياووشي( وارد ميو پر از گل و 

ه رسيم كاطراق با عطر خوش گياهان سودمند و شفابخش. پس از طي دشت به تنگه دوم مي

ا و تر دارد. در سمت چپ اين دره گذري بسيار زيبتر است اما رودي به مراتب خروشانكوتاه

ار زيبا و نه اي غار مانند به نام تخت شاه قرار دارد. پايان دره به آبشسرسبز به نام شاه نشين و دها

طلبد.رسيم كه سرماي استخوان سوز آن حريف ميمتري مي 8  

خ ايران، شود. اينجا راه دژ تن دير است. جايي كه در تارينوردي آغاز مياز پاي آبشار كوه پايه كوه

هخامنشيان  مي به آن نرسيد. اين دژ نخستين بار در زماناي، از تاتار و تازي و مقدوپاي هيچ بيگانه

هاي اهساخته شد. مقدوني متجاوز هرگز به درون آن راه نبرد. در دوران اشكاني از نخستين پايگ
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از  هاي استقالل بود. در دوران ساساني اين دژ بازسازي شده و گسترش يافت. پسآغاز جنگ

از دويست  چون و چراي كوهستان البرز بودند و بيشبي ساسانيان اسپهبدان خورشيد فرمانروايان

سال از چنين دژهايي دشمنان و دژخيمان تازي را در مازهاي كوهستان البرز به هالكت 

صر رساندند. اين دژ در زمان شاه عباس باز هم بازسازي شد و جنبه نظامي خود را تا دوران معامي

شهامت و شجاعت ورود به اين منطقه را هرگز در هاي متجاوز حفظ نمود. دردوران قاجار، روس

ه هيچ اي را دارد كخود نيافتند. هر قطعه سنگ اين دژ و اين تنگه، عطر و بوي خون ايرانيان آزاده

ست هيا استقالل و آزادگي ايران زمين را از دگاه در طول تاريخ ايران زمين اين واپسين پايگاه

تاريخ كهن  گناهي، آزادگي و سرافرازيام سياووش، اين نماد بيندادند. شايد نام تنگه برگرفته از ن

 ايران زمين گرفته شده و اگر چنين باشد چه نام برگزيده و به جايي است. 

:دژ سرانزا  

از  اين دژ سرخ رنگ در نزديكي شهر سرانزا، در جاده فيروزكوه سمنان قرار دارد. پس از رد شدن

ايي هاي اين دژ بر فراز كوه با شكوه خاصي خودنمازماندهتنگه سرانزا، در سمت راست جاده، ب

سيد.كند. پس از طي سرانزا به گور سفيد و طبيعت سرسبز و رودهاي خروشان آن خواهيد رمي  
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ا[مجله داخل پروازهاي خارجي هم -گردآوري جعفر سپهري –فيروزكوه  ] 

:هاي تنگ واشی حجاري  

باشد كه يبسيار زيبا و خوش آب و هواي فيروزكوه مروستاي جليزجند يا گليزگن يكي از مناطق 

ود و در شكيلومتري شمال آن به كوه و تنگ واشي يا به قول اهالي ساواشي منتهي مي 4در حدود 

بلند  هاي سرسبز قرار گرفته است. آنجايي كه كوهاطراف آن مناظر دلپذيري از باغات و چراگاه

كه از  ال روستا را مسدود كرده تنگه ايست طبيعياي شمواشي همچون ديواري استوار و صخره

اي وجود دارد كه تنها راه دهد در اين تنگه نقش برجستهاي را عبور ميدرون خود رودخانه

را  هاي بلند و مرتفعي كه اين قسمتباشد كوهدسترسي به آن عبور از داخل آب رودخانه مي

الي در آن سوي كوه واشي جدا ساخته مسدود كرده همچون سدي مزرعه واشي را از كالته شم

ي و است. تا جايي كه پس ازعبور از آب و رسيدن به پشت كوه ديگر از مزرعه سرسبز واش

ار ي آن خبري نيست . در داخل تنگه و در سمت راست رودخانه ود ر جايي كه دره بسيرودخانه

اي ينندهه براي هر بي كوه نقش برجسته تاريخي حك شده است كشود بر ديواره صخرهتنگ مي

يري آن گدر بدو ورود شگفتي آفرين بوده و چگونگي انتخاب اين صخره و نحوه ايجاد و شكل

ار داشتن اي است كه اوال به خاطر قرموجب سؤال است. محل قرار گرفتن نقوش برجسته به گونه

باران در  وذ برق ودر زير صخره از آثار زيانبار جوي و عوامل طبيعي تأثيرگذار مصون مانده و نف
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وز هاي دو طرف در طول رآن بسيار اندك است و ثانياً نور خورشيد هم به دليل نزديكي صخره

انده است تابد. از دوران فتحعلي شاه قاجار دو نقش برجسته باقي متنها دو ساعت بر اين اثر مي

ايد پردازيم شيكي در كنار چشمه علي شهر ري و ديگري حجاري تنگ واشي كه به شرح آن مي

قوش اي از سوي پادشاه قاجار ديدار وي از تخت جمشيد و نانگيزه ايجاد چنين نقوش برجسته

 برجسته نقش رستم و نقش رجب در دوران اقامت وي در فارس بوده است. حجاري هاي تنگ

وش واشي توسط گروهي از هنرمندان طراح نقاش حجار و خطاط كه نام آنان در كتيبه كناري نق

متر است كه به شكل يك  7×6متر و ابعاد سطح حجاري  5/1سته از سطح رودخانه حدود برج

ف قاب مستطيلي در كادر بسته قرار دارد در قسمت باالي آن چهار رديف و در پايين دو ردي

ايع و هايي به خط نستعليق بوده ودر آن به شرح وقحاشيه دارد. كه محتوي اشعاري با نوشته

نگ اه پرداخته و زينت بخش اين خطوط آيات قرآن و اشعاري است كه با راتفاقات و احوال ش

ي شاه را اند اين نقوش برجسته شاهزادگان بزرگان و همراهان فتحعلها را تزئين كردهسياه روي آن

نقطه مركزي  تريها بوده و با تزئينات بيشتر از ساير اسبدر حالي كه شاه سوار بر اسبي بزرگ

ت كه آي بلند در دست داشته و مشغول شكار گوزني اسكرده ودر حالي كه نيزهحجاري رااشغال 

دهد. در اين تر است نشان ميهايي كه در حال شكار توسط شاهزادگان بزرگاز ساير گوزن

حجاري گوزن بازشكاري مرغابي سگ تازي اسب و آهو مجموعاً شكارگاه وسيعي را مجسم 
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صويرش به آي دركنار تشاه كه با نوشتهته عالوه بر فتحعليآند در تصاوير اين نقش برجسنموده

يرزا صورت السلطان فتحعلي شاه مشخص شده نقش عباس ميرزا محمد علي ميرزا محمدقلي م

يرزا حسام حسينعلي ميرزا فرمانفرما حسنعلي ميرزا شجاع السلطنه شاهزاده ولي ميرزا محمد تقي م

 شوند. ازهمراه وسايل و لوازم رزم و شكار مشاهده ميالسلطنه خسرو ميرزا جهانگيز ميرزا به 

افراد مورد توجه  نكات جالب اين نقش برجسته زيبايي تناسب و تركيبي است كه در تزيين لباس

داگرد نقش ها را از نظر لباس و تزئينات شبيه يكديگر نشان داده است. در گرقرار گرفته و همه آن

ستطيل شاه و خاندانش در قابي مو اشعاري در مدح فتحعليي تنگ واشي آياتي از قرآن برجسته

گونه  شكل نقل شده است كه در قسمتي از آن تاريخ نقش برجسته و هنرمندان خالق آن را اين

 معرفي كرده است.

و معمار  به سرداري عاليجناب عبداهلل خان حاكم محال فيروزكوه و طراحي آقا عبداهلل نقاش باشي

يافت  ري نادر العصر استاد قاسم ولد استاد غالمعلي حجارباشي همت اتهامباشي و حجاري و نقا

در فهرست آثار ملي به ثبت  19/11/59در تاريخ  1815اين اثر ارزشمند تحت شماره  1199سنه 

 رسيد.
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:تنگ واشی  –قلعه پشت تندیر   

 رتفاعاتپس از عبور از روستاي جليزجند مزرعه واشي و گذر از تنگه واشي در خط الرأس ا

بي آن قسمت غربي مشرف بر تنگه واشي كه همچون ديواري عظيم و استوار تنگه و دشت جنو

متر و عرض  988اي به طول تقريبي نمايد. بقاياي قلعهمزرعه واشي را از ارتفاعات شمالي جدا مي

 شود كه بخش اعظم معماري آن در زير خاك مدفون شده ومتر مشاهده مي 188متغير و حداكثر 

متر قطر داخلي برج  98/1الي  1تنها در قسمت جنوب غربي آن بقاياي يك برخ به ابعادديوار 

ت متر كه تقريباً به صورت بيضي اس 5×7متر و در سمت راست شرق آن اطاقي با ابعاد  5/1حدود 

لعه دهد كه اين قهاي گردآوري شده از سطح تپه نشان ميي بقاياي سفالشود. مشاهدهمشاهده مي

ه ي ايلخانان محل استقرار و به عنوان دژي محكم مورد استفاداز هزاره چهارم ق. م. تا اواخر دوره

به  هاي دست ساز قرمز رنگ و بعضاً منقوشهاي به دست آمده سفالبوده است. در ميان سفال

طعات هاي خاكستري و تعدادي قنقش هندسي و يا اشكال برجسته و فرورفته و همچنين سفال

اني، قلعه شود. در بخش ميهاي مغولي است ديده ميهاي لعابدار كه بيشتر شبيه به سفالسفال

 هاي اطراف مشرفخورد كه از سمت شمال و جنوب به دشتبقاياي غاري طبيعي به چشم مي

هاي است. متأسفانه كف اين غار توسط افراد سودجو و حفاران غير مجاز كاوش شده و خاك

هاي سفال آند ودرنتيجه شكل اوليه سطح غار از بين رفته است. بقايايختهداخل آن را بيرون ري
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شود كه فراوان خاكستر زغال ودر قسمت شمال شرقي غار در عمق يك متر بقاياي تنوري ديده مي

كه  باشد در خط الرأس و باالترين نقطه ارتفاعاتياز شواهد اوليه زندگي مداوم در اين محل مي

وجود شود كه تنها پالن و پي آنها ميجاد شده بقاياي معماري متعددي ديده ميقلعه بر فراز آن ا

لي باشد. در دامنه شمااست. مصالح قلعه پشت تندير از سنگ الشه و مالط گچ و ساروج مي

ين مكشوفه و ارتفاعاتي كه قلعه بر فراز آن قرار دارد بقاياي قبرستاني وجود دارد كه قطعات سفال

مزرعه  ترين نقطه تنگه واشيشانگر قدمت آن تا هزاره دوم ق.م. است. در شماليفرم گورهاي آن ن

موده اندازي زيبا را فراهم ندهند چشمو دشت شمال شرقي و شمال غربي دامنه كوه را تشكيل مي

 است. 

 [18-16طرودي، ناصر,آثار تاريخي فيروز كوه,ص ]
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 فرضیه:

 توانديكي از مناطق جاذب توريسم باشد.روستاي جليزجند مي رسدبه نظر مي 

تواند توريسم رسد چنانچه مشكل عبور از تنگه واشي در فصول سرد حل شود ميبه نظر مي 

 فصلي را به دائمي تبديل كند.

 پیشنهادات و راهكارها :

آبشار ساوشي  تر به منطقه توريستي تنگه واشي وبازاريابي يكپارچه جهت افزايش توريست بيش

و سپس به  11/81ترين اثر در ابتدا تبليغات شهرستان فيروزكوه پرداخته شده كه نتيجه به ترتيب بيش

بر  18/64و بازاريابي مستقيم  56/76فروش شخصي  94/89ارتقاي فروش  89/87ترتيب روابط عمومي

 جذب توريست منطقه اثر داشته

نفر 1888وزانه بخصوص در ايام تعطيل پذيراي حداقلماه از سال ر 4اين محيط گردشگري در حدود 

گردشگر ميباشد ايجاد و احداث مجتمع اقامتي بخصوص در فصول سرد سال جهت تبديل اين منطقه 

 رسدبه قطب گردشگري و استفاده از مناطق گردشگري طبيعي ضروري به نظر مي
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هايي سر دنيا به استخدام سازماننفر افرادي را كه در سرا 8اين صنعت توانسته است يك نفر از هر 

كشورهاي در حال توسعه با نيروي كار جوان 1شوند به كارگيرد.آيند يا مشغول بكار ميدر مي

رو خواهند شد كمبود كارگران با مهارت واز سوي ديگر افزايش تقاضا براي محصوالت و روبه

زش و تربيت افراد سازدكه براي آموخدمات صنعت جهانگردي صنعت مزبور را ناگزير مي

 تري ايجاد بنمايندهاي بيشمتخصص انگيزه

شود كه بتوان به منظور هدايت در مبارزه با فقر نقش كليدي ايفا كند اين در شرايطي فراهم مي

هاي مناسب رايافت و حتي المقدرو از نشت اين گردي به سمت مردم محلي راهدرآمدهاي طبيعت

وان شرايطي را ايجاد كرد تا مردم محل به نحو مطلوبي از درآمدها به خارج كاست همچنين بت

براي جذب جهانگردان خارجي  ببرند گردي بهرههاي شغلي ايجاد شده توسعه طبيعتفرصت

است با توجه به تحقيقي كه به صورت هميشه مسئله بهداشت از اهميت باالي برخوردار بوده

از كساني كه براي تفريح به كشورهاي ديگري  %66انجام شد 1884يابي در سالپيمايشي يا زمينه

اند كه به هنگام انتخاب كشور يا محل مورد نظر مسئله امنيت و جنايت در اولويت قرار رفتند گفته

ريزي براي مسافرت مسئله بهداشت و سالمت محيط را در اند به هنگام برنامهگفته %61دارند و 

 1دهند.اولويت اول قرار مي

                                                 
1 

 1 
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ابي، هر مدير آژانس بايد آن را مشخص كند، اهداف آژانس است. دراين مرحله در طرح بازاري

حفظ »اهداف كوتاه مدت و بلند مدت آژانس بايد تعريف گردد. اهداف كوتاه مدت بايد بر اساس 

دت بايد بر طراحي شود تا تضميني بر تداوم كار آژانس باشد و اهداف بلند م« اشتياق گردشگران

ژانس در آينده تعيين گردد.هاي آاساس پيشرفت  

گيري باشند.نكته: اهداف كوتاه مدت و بلند مدت تعيين شده بايد قابل اندازه  

ها در تعيين اهداف آژانس خود بايد به موارد ذيل توجه كنند: مديران آژانس  

 كنند اطالعات مناطق جغرافيايي و مكان هاي ديدني كه در آن فعاليت مي

تواند شامل جمعيت، تعداد خانوار، توزيع اطالعات مي را گردآوري نمايند، اين

 سني و متوسط درآمد هر نفر در آن مناطق باشد.

  نوع رسانه جهت تبليغات آژانس را بر اساس هزينه و نوع بازار هدف

توان هايي كه معموالً به وسيله آن تبليغات را ميآژانس انتخاب كنند. رسانه

هاي راديويي و تلويزيوني، ها، شبكهمايشگاهانجام داد عبارتند از شركت در ن

 ها.ها، وب سايت و ايميلها، نامه نگاريمجالت، روزنامه



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

101 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 
 

 هاي آوري نيازها و خواستههايي، اقدام به جمعبا طراحي پرسشنامه

گردشگران بكنند و با آناليز اين اطالعات مسير حركت به سمت اهداف خود 

 را ترسيم نمايند. 

 المللي گردشگري امكان استفاده از تجارب و وامع بينبا پيوستن به ج

 اطالعات كشورهاي پيشرفته را براي خود فراهم نمايند.

 

 :نتیجه گیري

موقعيت حساس فيروزكوه كه بر سر راه كهن و باستاني فالت مركزي ايران و مازندران قرار گرفته، 

لب كرده است. امروزه فيروزكوه بر اهميت آن در طول تاريخ افزوده و توجه همگان را به خود ج

ترين نقاط راه آهن سراسري ايران )بندر امام خميني در كنار خليج فارس و بندر بر يكي از حساس

سمنان واقع شده و نقش اساسي در  –مازندران و تهران  -تركمن و گرگان( و راه آسفالته تهران

هاي حومه شهر فيروزكوه كه در انروستايي است از دهست« جليزجند» هدايت و كنترل آنها دارد.

 1188اي با ارتفاع كيلومتري شمال غربي اين شهر واقع شده است. جليزجند روستايي كوهپايه 11

كيلومتري شمال شرقي  6كيلومتري شمال غربي و واشي در  7هاي اسپيك در باشد كه كوهمتر مي
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شود، از ميانه روستا سرارير مينزديك آن « كوه واشي»آن قرار دارند. رود كوچك واشي كه از 

 كند. عبور كرده و موجبات سرسبزي و خرمي مزرعه واشي يا ساواشي را فراهم مي

با توجه به موقعيت  و محل قرار گيري منطقه برسر راهاي اصلي و دارا بودن آب وهواي مناسب و 

ي را دارا ميباشد كه ژئو مورفولوژيك وبكر بودن تنگه توان جذب توريسم و تبديل به توريسم دائم

احتياج به برنامه ريزي مدون و منظم همراه با پيگيري مستمر را از نهاد يا ارگاني در زمينه 

 گردشگري ميطلبد .
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