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 مقدمه:

امروزه سیر و سیاحت آنچنان ارزش یافته که جلب و جذب جهانگردی به عنوان صنعتی سود آمد و اشتغال زا شناخته 

دارد. صنعت توریسم در شده و در موازنه ها پرداخت های ارزی کشورها و درتبلیغات فرهنگی نقش تعیین کننده ای 

ال و درآمد در مکان سوم قرار دارد .صنعت گردشگری جهان امروزی بعد از صنایع نفت و خودرو از نظر ایجاد اشتغ

صنعتی است که با سرمایه گذاری و برنامه ریزی های صحیح و اصولی با هزینه بری کم می تواند بیشترین درآمد و 

را در هر کشوری ایجاد نماید با همین دید ،بیشتر کشورهای جهان تالش می کنند که با جذب گردشگر  اشتغال زایی

داکثر استفاده و بهره برداری را از این صنعت بکند ،برای رسیدن به این هدف به صورت کالن و دراز مدت خارجی ح

برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده و می کنند زیرا صنعت گردشگری یک صنعت تمام نشدنی می باشد که همواره می 

 برای هر کشوری ایجاد اشتغال و جذب درآمد نماید.تواند 

پیچیدگی وتراکم موجود در زندگی های شهری عده زیادی از مردم را متوجه طبیعت می کند و در این میان مناطقی 

که دارای توان های طبیعی با ارزش می باشد بیشتر مورد توجه قرار میگیرد . به این ترتیب جریانات گردشگری به 

گیرد . کالر دشت منطقه ایست که زیبایی و جاذبه  منظور بهره برداری از آرایش زیبای طبیعت بدان سمت شکل می

های طبیعی آن طی سالهای اخیر آوازه ای فراگیر یافته است هر چند کالردشت پیش از این نیز برای شاهان و 

شهروندان ایرانی ناشناخته نبود ولی شهرت و اهمیت آن تا این حد بی سابقه بوده است در مقایسه با این شهرت 

وجه به وسعت و جمعیت و اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کالردشت تاکنون پزوهش های جامعی که فراگیر و با ت

به بررسی این مجموعه ناشناخته پردازد صورت نگرفته است ، عالوه بر این شناخت جغرافیا با تاریخ و فرهنگ 

عرصه ایران شناسی در مقیاس و از این نظر یک گام در در واقع بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران است کالردشت 

 تلقی می شودمنطقه ای 
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  طرح مساله

برخورداری کالردشت از انواع جاذبه ها و قابلیت های فراوان کالردشت در مسیر گذار از طی دهه     به بعد و توجه 

شدید گردشگران به کالردشت به موجب بروز انواع مسایل و مشکالت جدیدی که گردیده عمدتاً مسایل متاثر از این 

از بین رفتن انواع اراضی زراعی و باغات و ساخت و  تحوالت را می توان در گسترش لجام گسیخته فضای شهری و

سازهای بی رویه موجب از بین رفتن بسیاری از منابع طبیعی از قبیل آلودگی منطقه سرد آبرود و همچنین تخریب 

جنگلها و پوشش های گیاهی و در نهایت تعادل اکولوژیک شهر را بهم زده و موجب پیدایش انواع معضالت و آلودگی 

قبیل : ترافیک در شبکه رفت آمد، بروز انواع آلودگی های خاک و آب و صوتی و همچنین تغییر در شیوه  هایی از

معشیت ساکنان شهر از بخش اقتصادی کشاورزی به سمت فعالیت های ساختمانی و خدمت کاذب و عدم پاسخگویی 

یز سواالت بیشماری را مطرح می نشمال  –معشیت سنتی درمقابل صنعت توریسم و همچنین گزینه آزاد راه تهران 

 نماید.
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 سواالت تحقیق

توریسم و شهرهای توریستی مطرح جهانی ن با وضعیت جهانی آبا توجه به وضعیت فعلی شهر کالردشت و مقایسه 

زیر  سواالت زیر مطرح گردید واین پژوهش بر آن بوده است تا با مطالعه دقیق و علمی پاسخ های الزم برای سواالت

 بدست آورد، این سوالت عبارتند از:

آیا وضعیت فعلی شهر از نظر ساختارهای شهری و تقسیم کاربریهای ارضی شهری متناسب با استانداردهای شهر  -

 سازی می باشد؟

آیا برنامه ریزی های صورت گرفته برای شهر توریستی کالردشت )طرح های مادی و موردی( بدون پیش بینی های     -

 توریسم بوده است ؟

 کدام عوامل بیشترین نارضایتی گردشگران را از سفر به شهر توریستی کالردشت فراهم می آورد؟ -

 آیا توریستهایی که از شهر کالردشت بازدید می کنند از وضعیت کلی شهر و ارائه خدمات شهری راضی هستند؟ -

 فرضیه تحقیق

ر از عدم برابری ارزش افزود.بخش کشاورزی در مقایسه با انواع به نظر میرسد تغییر کاربری شهرکالردشت متاث

 کاربریهای است .

به نظر می رسد که تغییر کاربری اراضی شهر کالردشت متاثر از توانمندیهای طبیعی شهر در ارتباط با پاسخگویی 

  نیازمندی های گردشگری می باشد.

 منطقه عملکرد مناسبی نداشته است ها در این به نظر می رسد سازمان بازرگانی انسان جهت تثبیت قیمت

 روش تحقیق
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روش تحقیق مورد استفاده از تهیه رساله حاضر عمدتًا به دو بخش میدانی و کتابخانه ای بود که نگارنده در محاسبه 

مساحت ها و همچنین شناسایی اراضی تغییر کاربری یافتند و واحد های ویالیی ساخته شده و بنگاه های محالت 

مین از روش مشاهده استفاده نموده و در جمع آوری منابع و ماخذ از کتابخانه های دانشگاه آزاد شهری و همچنین ز

کتابخانه دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی تهران و دفتر فنی شهرداری کالردشت وسایر کتابخانه های 

 مل آمده است.حر ایران و زمین شناسی کشور بوزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مدیریت برنامه ریزی و آما

 پیشینه تحقیق

متاستفانه بخش توریسم و بخصوص شهر های توریستی آنچنان که باید مورد توجه محققیق و پژوهشگران قرار گرفته 

 زیان بخش توریسم در محیط زندگی از بهره برداری بیش از حد توریستا ازباشد مورد توجه قرار نگرفته چون اثرات 

، از بین رفتن زمین های کشاورزی ،جهت نابودی تدریجی سواحل آلودگی دریاها  محیط های طبیعی نشی می گردد ،

 ایجاد فرود گاه ها و یا اردوگاه های توریستی ،نمونه هایی از چنین اثرات نامطلوبی است.

 اهداف تحقیق

این تحقیقدرصدد است تا با شناخت از صنعت توریسم که به عنوان شومین صنعت بزرگ جهان پس از صنایع نفت و 

ارای بیشترین میزان درآمد و چرخش اقتصادی است ،به وضعیت فعلی و آنی این صنعت در جهان اشاره خودرو سازی 

 نموده و اهداف زیر را دنبال    می نماید

 یسم و پیش بینی های آینده این بخش از خدماتبررسی تاریخی صنعت تور -

 بررسی وضعیت فعلی صنعت توریسم در جهان وایران  -

 در تقسیم بندی شهرهای کشورهای توریستی تعیین جایگاه شهر -

 تعیین جایگاه شهر های دارای آبگرم معدنی در بین شهرهای توریستی  -

 بررسی طرح های ارائه شده برای شهرکالردشت -

 جغرافیایی و شهر سازی کالردشتبررسی تاریخی  -

 ارائه نظراتی در ارتباط با برنامه ریزی شهر های توریستی -
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 فصل دوم :

 سیری بر مفاهیم و تعاریف توریسم و جهانگردی   
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 توریسم

 لفظ توریسم در لغت به معنای سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهای خارجی است.

دانست زیرا در فارسی جهانگردی به معنای  "جهانگرد "بطور کامل نمی توان معادل کلمه فارسی واژه توریسم را 

گشت و گذار و سیرآفاق است و سفر های داخلی را در بر نمی گیرد . اما برای سهولت در نوشتار واژه جهانگردی گرفته 

 شده که در بر گیرنده سیر و سفر داخل و خارج است.

کوتاه و موقتی که ضمن آن جهانگردی به منطقه ای خارج از محل سکونت و کار خود به منظور جهانگردی سفری است 

 سیر و سیاحت سفر می کند.

همچنین می توان تعریف تجربی از دیدگاه جهانگردان داشت و آن اینکه تجربه ای از استراحت و خوشی است . از 

رنجآور و دردسر آفرین تلقی می شود. در مارس دیدگاه کشور میزبان ، جهانگردی خوشایند و سود آور یا 

 را پذیرفت. کمیسیون آمار ملل متحد ،تعریف ارائه شده از جهانگردی توسط سازان جهانی جهانگردی)(0991

 بر اساس این تعریف ، جهانگردی عبارت است از :

تفریح و استراحت و انجام امور مجموعه فعالیت های افرادی که به مکان هایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد 

 دیگر مسافرت می کنند و هدف از این سفر سرگرمی ،تفریح، استراحت،ورزش و فعالیت هایی از این قبیل است.

 جهانگردی شامل انواع زیر است:
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 ساکنین یک کشور که در کشور خود مسافرت می کنند. –جهانگردی داخلی  -

 هایی که کشوری را به غیر از کشور خود بازدید می کنند.غیر مقیم  -جهانگردی وارد به داخل مرز -

 ساکنین کشوری که کشورهای دیگر را بازدید کنند. -جهانگردی خارج از مرز -

 

 ویژگی های بارز جهانگردی

 از جمله ویژگی های بارز جهانگرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 را دید یا آزمایش نموددر بیشتر اوقات نمی توان قبل از خرید این نوع خدمت  -

 هر جا که خریداری شود همان جا هم مصرف می شود -

بخشی از محصول هستند وبنابراین جهانگردی بخش هایی بسیاری  -جایی که تولید می شود –مردم و محل  -

 از جامعه را شامل می شد

این سه ویژگی ، مشخصه بی نظیر جهانگردی را برجسته می سازند .مردمی که دد محل خاص زندگی و کار می 

 .کنند، فقط محصولی را تولید نمی کنند بلکه بسیاری ازآنها بخشی ازآن محصول می شوند 

ازد این ویژگی ها به طور کلی ده ویژگی وجود دارد که جهانگردی را از دیگر فعالیت های اقتصادی متمایز می س

 عبارتند از:

 آنی بودن  -

 در خاطر ماندن -

 میراث جهانگردی -

 وابستگی متقابل اجزای محصول -هماهنگ شدن -

 زود گذر بودن -

 ظرفیت پذیرش -

 قابلیت پذیرش -

 رقابت تغییر -

 ثابت بودن هزینه های عملیاتی -

 فصلی بودن تقاضا -

 اشکال عمده توریسم
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تاسیساتی که به خدمت گرفته می شود فصل،و چگونگی ساماندهی مسافرت با توجه به طول مدت مسافرت نوع 

،همچنین انگزه های گوناگون که موجب پیدایش یک جریان توریستی می شوند می نوان اشکال مختلفی از 

جهانگردی را از یکدیگر تمیز کرد ،لیکن عواملی که برای طبقه بندی اشکال مختلف جهانگردی مورد استفاده قرار می 

گیرند ، یکسان نیستند تا قبل از جنگ جهانی اول امکان تفکیک جهانگردی با توجه به طبقات اجتماعی وجود 

نداشت در حالی که امروزه عواملی را باید مورد استفاده قرار داد که این عوامل شامل، عامل زمان،مکان وانگیزه و 

 هدف است

ت مسافرت می توان از جهانگردی کوتاه مدت و جهانگردی دراز طول مدبا توج به زمان مدت اقامت یا به عبارت دیگر

 مدت صحبت نمود و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد

نگردی را که شامل توریسم زمستانی )از آبان تا فروردین(و توریسم تابستانی )از فصل سال نیز می تواند دو نوع از جها

 اردیبهشت ت مهر ماه( است ، مشخص نماید.

یا محل اقامتی که توریست که انتخاب می کند نیز شکل معینی را عرضه می دارد.اقامت ممکن است  مکان مسافرت

 در هتل یا ویالی شخصی کم پینگ یا خانه ای اجاره ای باشد.

توسط وسائل حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی صورت می گیرد که این عامل نیز  انجام چنین مسافرت هایی معموالً

 ند شکل خاصی از جهان گردی را بنام جهانگردی زمینی ،هوایی و یا دریایی بوجودآوردخود می توا

انگیزه و هدف نیز می تواند عاملی برای جهانگردی و مسافرت باشد ،مجموعه چنین عوامل در کنار  سایر خواسته ها  ، 

رند ، که هر یک را مورد بررسی قرار نیاز ها و اهداف  انسان ،اشکال متنوعی از مسافرت های توریستی را بوجود می آو

 می گیرند.

 توریسم تفریحی و استفاده از تعطیالت

ه از آب و این نوع از جهانگردی شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیالت ،تفریح، استراحت،استفاد

واده مقصد غالباً از طرف سرپرست خانهوای گرمتر یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت می روند ،میزان هزینه و 

ان در آمد تعیین می شود ، نیاز به مسافرت برای تفریح و استفاده از مرخصیهای سالیانه و تعطیالت معموالً با میز

 ،سطوح آموزش ،میزان جمعیت ،درصد شهرنشینی ،طول مدت تعطیالت و اوقات فراغت در رابطه است .در انتخاب

فی ت نیز عواملی مانند هزینه رفت و برگشت،هزینه هتل،غذا ونوشیدنی و خرید ها ی اضاشهر و یا کشور محل اقام

سافرتی موثر است.جهانگردی تفریحی توسط آوانسهای مسافرتی توریستی هر کشور انجام می گیرد و کمپانیهای م

اعتبار می باشد  نیز اقدام به انجام آن می نماید، بلیط چنین مسافرتهایی دارای حداقل و حد اکثر "یاتا"  
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 توریسم درمانی

اده از و گروه هایی هستند که برای استفاده از تغییر آب و هوا ،با هدف پزشکی و درمانی استفاین نوع شامل افراد 

گذران دوران نقاهت ،معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کند.آبهای معدنی،  

 

 

 

 توریسم فرهنگی و آموزشی

ی، آشنایی ،مواریث فرهنگی و هنری ، آداب و رسوم ، بناها و آثار تاریخی با هدف های آموزش این نوع جهانگردی برای

امیده می تحقیقاتی و پژوهشی صورت می گیرد،توریستان که در این گروه قرار دارند توریست و جهانگرد کاوشگر ن

 شود.

 توریسم ورزشی

اده نگردی ورزشی نامیده می شود.مانند اسکی ،پی،جهاهر نوع مسافرتی که به منظور فعالیت های ورزشی باشد 

ل آن  کوه پیمایی ، دوچرخه سواری، شکار،شنا، قایق رانی، شرکت در مسابقات ورزشی،تماشای مسابقات و امثاروی،

س ،این گونه مسافرت ممکن است به صورت انفرادی و یا دسته جمعی صورت گیرد و بسیاری از کشورها با تاسی

ی مجهز و ایجاد تسهیالت در امر ورزش و شکار و غیره و جهانگردان راغب به ای رشته را جذب ورزشمجموعه های 

د.نمی کن  

 توریسم اجتماعی 

در این نوع جهانگردی عمدتاً هدف های اجتماعی ،مردم شناسی، جامعه شناسی و امثال آن مورد نظر است .دیدار 

اجتماعی به شمارمی آیند دوستان، آشنایان ، خویشاوندان نیز از نوع جهانگردی  

 توریسم مذهبی و زیارتی

ا و این نوع از جهانگردی یکی از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان است عجاذبه های مذهبی ،زیارتگاه ه

ین نوع اماکن مقدسه هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به سوی خود جلب می کنند. تاسیسات اقامتی و پذیرایی ا
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 جهانگردی مانند مسافر خانه ها و زائر سراها با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی جهانگردان دارایاز 

 ویژگی های خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار باالیی برخوردار است.

 توریسم بازرگانی و تجارتی

  ز:مهمترین مسافرت هایی که تحت این عنوان صورت می گیرد عبارتند ا

سات مکاره و نمایشگا های کاال و صنایع و یا سرکشی و بازدید از تاسیسفرهایی که افراد برای شرکت در بازارهای 

که افراد کارخانه ها و نظایر آن می نمایند ،شرکت در بازارهای مکاره، نه فقط باعث پیدایش خریداران کاال می گردد ،بل

 در مسافرت نند .معموالًشرکت کننده می توانند با شرایط آسان تر و با فرصت بهتری  از نقاط دیدنی کشور بازدید ک

با هزینه  با روابط اقتصادی میان کشورها بستگی دارد در حالی که میان مسافرت های تفریحی های بازرگانی و تجاری

مل و خانواده ها نیز در رابطه است .افزایش جهانگردی تجاری و بازرگانی تحت تاثیر کاهش کرایه حمسافرت و در آمد 

دو سهولت جابجایی و تردد از عوامل دیگری است که به آن رونق می بخشد نقل کاال نیز قرار می گیر  

 توریسم سیاسی

بی کنگره ها، سمینارها ی سیاسی ،جشن های ملی و مذهمسافرت به منظور شرکت در اجالس و مجامع بین المللی ،

آنها  به حکومت رسیدن،مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیت های سیاسی ،پیروزی رهبران احزاب و 

 ونظایر آن جهانگردی سیاسی خوانده می شود.

گردی تاریخچه جهان  

ز این در مسافرت های کوتاه مدت ، با این مقیاس گسترده که امروزه متداول است ،پدیده ای نسبتاً جدید است .پیش ا

آزاد خود را به امور مذهبی اختصاص افراد معدودی از اوقات فراغت خود لذت میبرند ،مرئم عادی وقت دوره های قبل 

ای می دادند که به همین علت روزهای تعطیل ،روزهای مقدس هم تلقی می شدند. بیشتر مسافران هم زائران مکان ه

 مذهبی بودند .

ه مقصد به تدریج مردم وقت آزاد بیشتری پیدا کردند ، در همین حال وضعیت حمل ونقل نیز بهبود یافت و رسیدن ب

به آن  رزانتر شد، با پیدایش مناطقی که چشمه های آب معدنی داشتند مردم برای معالجه و درمان بیماری هاسریع و ا

زودند نقاط مسافرت می کردند.با فرا رسیدن عصر خرد و منطق مردم مسافرت های  فرهنگی را نیز به سفرهای خود اف

ده مورد استقبال و توجه قرار گرفت.و از اینجاست که مسافرت ها و توریسم بزرگ که امروزه معمول ش  
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ین ها سطح درآمد ها و شرایط کاری بهبود یافت و همه ابا شتاب گرفتن سیر تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور 

ریحی تحوالت نتیجه انقالب صنعتی )رنسانس(بود .در قرن نوزدهم با ایجاد خطوط راه آهن دسترسی به مناطق تف

شد. ساحلی برای مردم امکان پذیر  

ده اند و سیر رشد اوقات فراغت و ارزانی حمل و نقل همچنان ادامه می یابد ،تعداد کشورهای نسبتًا ثروتمند بیشتر ش

تورهای جهانگردی خارجی ،در حال افزایش است ،مسافرت های داخلی نیز گسترش پیدا کرده و امروزه مردم از 

 روزهای تعطیل خود استفاده بیشتر و بهتری می کنند.

 

 جاذبه های مهیا

آب منظور از آن عوامل طبیعی از قبیل آب و هوای خوش ، مناظر مطلوب ،ماهیگیری ،دریانوردی، اسکی روی آب ،

 های گرم مدنی، امکان کوهنوردی ،اسکی ،شکار وغیره می باشد

 جاذبه های نامهیا

د حوزه ها، مانندی استفاده می کند به عواملی گفته می شود که به دست بشر ساخته شدند و از آن برای جلب جهانگر

 آثار باستانی، تاریخی ،نمایشگاه وفستیوال ها و غیره.

 عوامل موثر در تکامل صنعت جهانگردی

نعتی بوجود رونق و تکامل صنعت توریسم ناشی از انقالب تکنولوژیک است که تغییرات چشم گیری را درکشورهای ص

تقیم در عوامل متعدد به طور مستقیم و غیر مسفرهنگی کشورها گردید آورد و موجب دگرگونی در ساختار اقتصادی ،

 تکامل جهانگردی نقش داشته که عبارتند از:

 و گسترش شهر نشینی  پیدایش شهرها -

 بهبود ساختر زیر بنایی و موتور ریزه شدن جابجایی  -

 تدوین قوانین مطلوب کار و افزایش در آمد ها -

 ارتقاء سطح فرهنگ و بینش اجتماعی  -

 پیدایش موسسات و آژانسهای توریستی -

 چاپ و ارائه نشریات ،بروشورها و نقشه های تبلیغاتی و .. -
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عملکرد خاص خود هستند و یک رابطه نسبی نیز بین آنها برقرار است .مجموعه این هر کدام از این عوامل دارای 

 بخشیده اند. عوامل بستگی به تکامل توریسم کمک موثری نموده و روند تکاملی آن را سرعت

 

 

 

 

 

 

 اکوتوریسم یا طبیعت گردی

است که در ادبیات فارسی طبیعت گردی نام گرفته و گرایشی نو و  Ecological tourismاکوتوریسم کوتاه شده 

صنعت را تشکیل می دهد .این گونه از جهانگردی پدیده ای نسبتًا تازه در صنعت جهانگردی که تنها بخشی از این 

فعالیت های فراغتی انسان را بیشتر در طبیعت امکان پذیرمی سازد و مبتنی بر مسافرت های هدفمند همراه با دیدار 

و برداشت های فرهنگی و معنوی از جاذبه های طبیعی و لذت جویی از پدیده های گوناگون آن است .اکوتوریسم دامنه 

ای از گزینه های ویژه دارد که از بازدید علمی تا یک بازدید اتفاقی در یک منطقه طبیعی به عنوان فعالیت  گسترده

 آخر هفته یا بخشی جنبی از یک مسافرت دراز مدت را شامل می شود.

سبز و  چشم اندازها و منظر زیبای طبیعت مانند سواحل،دریاها،دریاچه ها،تاالب ها،جزایر بیشه زارهاو مکانهای سر

خرم،گیاهان وحشی، جنگل ها ،پارک های ملی،نواحی گردشگا هی،مناطق کوهستانی و ییالقی ،امکانات بالقوه ورزشی  

کاوش های زمین شناسی، پیاده روی در طبیعت ،غواصی و موج  و تفریحی مانند غارپیمایی،کوهنوردی،کوهپیمایی،

اده از خوراکی های دریایی ،شکار تفریحی ،مکان های آب سواری ،شنا ،اسکی در آب ،قایقرانی ،ماهیگیری و استف

آب معدنی و حتی مناطق بیابانی کویری از کانون ها و جاذبه های توریست پذیر این گونه درمانی مانند چشمه های 

 جهانگردی است.

ای که تمروزه جها نگردان را به دیدار از جاذبه های طبیعی تشویق و ترغیب می کند حس کنجکاوی مهمترین انگیزه 

برای شناخت و بررسی گونه های گیاهی و جانوری کم یاب و ذخایر طبیعی است که موجب شناخت و قدر دانی بیشتر 
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ی را در آنان بر می انگیزد و تقویت پاسداری از محیط های طبیعآنان از طبیعت می شود که درنهایت حس نگه داری و 

می کند ،سرگرمی های هیجان انگیز در جریان دیدار از پدیده های خاص طبیعی همراه با ورزش ،تفریح و لذت جویی 

و استفاده از جاذبه های موثر در درمان و کسب سالمت جسمی مانند چشمه های آب گرم و نظایر آن نیز از دیگر 

 عنوان عوامل جهان گرد پذیر شناخته می شود.به انگیزه هایی است که 

نکته بسیار مهم در این مورد این است که جاذبه های طبیعی هیچگاه تکراری نیست زیرا رفتن به سفر هایی با قصد 

دیدار از طبیعت بیشتر در راستای اهدافی است که مهمترین آنها تغییر آب و هوا،تفریح،استراحت،رفع خستگی،کسب 

مراه و هتجدید نیرو برای کار مجدد است و فراموش نکنیم که کار و استراحت همیشه با هم  آرامش روحی و

اکوتوریسم است بنابراین با قاطعیت می توان گفت این ویژگی که مربوط به عملکردشان در رابطه با یکدیگر است 

ن امر موجب شده است که شمار ،امتیاز این گونه از جهانگردی را نسبت به دیگر گونه های آن نشان می دهد و همی

بازدید کنندگان از جاذبه های طبیعی ،پارک های ملی  و دیگر نواحی حفاظت شده در حال افزایش باشد بر پایه بر 

درصد رشد  30تا  10بخش اکوتوریسم بین  2000( در نخستین دهه سالW.T.Oآورد سازمان جهانی جهانگردی )

درصد کل مسافران جهان را تشکیل  7تا یک دهه دیگر طبیعت گردان که هم اکنون خواهد داشت و انتظار می رود 

 . درصد برسند 20می دهند ،به بیش از 

 طبیعت گردها بسته به انگیزه سفر خود دو گروه سنی را شامل می شود : 

هستند و  و فعالیت ورزشیگروهی که از طبیعت گردی که به دنبال ماجرا جویی ،دیدار از سرزمین های بکر  -

 دارند سال  40کمتر از 

گروهی که با هدف لذت بردن از طبیعت به تفریح و سرگرمی و دیدار از حیات وحش به مسافرت می روند و  -

 سال قرار دارند  54تا 35 در محدوده سنی 

 ویژگی های اکوتوریسم

 مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی  -

 کمک به رفاه اجتماعی،جوامع بوی -

 تجربه آموزشی  -

 مسئولیت پذیری گردش گران -

 قابلیت اداره شدن بوسیله موسسات و شرکتها و گروه های کوچک  -

 کمترین نیاز به استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر  -
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تاکید بر مالکیت بومی و ایجاد فرصت های شغلی بخصوص برای جوامع روستایی ،اکوتریسم را نباید با  -

گردشگری پایدار یکی دانست بلکه اکوتوریسم نیز مانند سایر شکل های گردشگری باید از باالترین میزان 

 برخوردار باشدپایداری 

 

 

 

 

 

 

 

 جهانگردی پایدار

 که دارای تاثیر اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی قابل توجهی است. جهانگردی فعالیتی است گسترده

مهمترین چالش برای صنعت جهانگردی این است که در تمامی زومینه ها خود را به فعالیت پایدار مرتبط می سازد  

 این کار میسر نمی شود مگر از طریق:

 فلسفه  همکاری  -

 ه پایدار داشتن فعالیت و اخالقیات برای گسترش توسع -

 مدیریت و همکاری بهتر روی محیط زیست -

 داشتن روابط نزدیک با دولت ،جامعه و کشور -

جهانگردی )چه در کارهای کوچک و چه در کارها ی بزرگ( باید سیستم های مدیریت ،زیست محیطی،را در تمامی 

ا در مدیریت به سمت و سوی جوانب با تولید کنندگان یکپارچه و موافق سازد تا تولید کنندگان جهت یابی خود ر

توسعه پایدار تغییر دهند این جهت یابی جدید و اساسی در فلسفه مدیریت و عملکرد باعث ضروری جلوه کردن امور 

اجرایی ،رسیدگی،امور اجتماعی و زیست محیطی ارزیابی چرخ زندگی و آموزش قوانین به کارکنان و تمرین مدیریت 

 توریست پایدار شده است.
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تغییرات اجرایی ،امور جهانگردی باید تمام ارزیابی مناسب خود را به کار گیرد تا تولید مواد زائد را کاهش  در خصوص

 دهد و انرژی و منابع آب سالم را حفظ کند و تشعشعات و گرمای مضر برای محیط را کنترل کند 

به خود تدبیری و ابتکارات مهمترین روش که توریسم می تواند توسط آن به پایداری برسد این است که دست 

،جهانگردی،کدهای رفتار داوطلبانه بزند ،در قبال به کار گیری بعضی اعمال برای حفاظت از محیط زیست ،صنعت

زیست محیطی که توسط شورای تکارات داوطلبانه را توسعه داده است در این خصوص راهنمایی های محیطی و اب

گردشگری و جهانگردی ،جهانی توسعه یافته ،عمیقاً به توسعه جهانگردی به صورت پایدار متکی است به طور مثال 

شورای گردشگری و جهانگردی جهانی، یک برنامه مدیریت ،زیست محیطی برای کمپانی های جهان گردی و 

 ت که به آن جهان سبز می گویند گردشگری و نیز مقاصد جهانگردی ترتیب داده اس

به منظور باال بردن سطح آگاهی زیست محیطی و ارائه هزینه کم برای ابزارهای عملی در 1994این برنامه در سال

 کمپانیهای صنعت جهانگردی به کار گرفته شد تا عملکرد زیست محیطی گسترش یابد .

بی گمان پیشرفت اکوتوریسم پایدار بر محیط زیست تنها منحصر به شرکت جستن اکوتوریسم ها در فعالیت های 

فراغتی و تفریحی نیست بلکه آنان در مدت زمانی که برای استراحت در مکانی  سکونت می گزینند نیاز به امکانات و 

عوامل زیر بنایی و راه های دسترسی عی اثر می گذارد تجهیزاتی دارند که وجود این امکانات و تجهیزات بر محیط طبی

، امکانات بهداشتی ،وسایل دفع زباله و ... نمونه   ،پارکینگ ،وسایل نقلیه ،تاسیسات اقامتی و پذیرایی ،صنایع، آب 

ست محیط زیست الزم اهش دادن آثار منفی ،فعالیت های اکوتوریستی، بر اهایی از این قبیل است از این رو برای ک

،دست اندرکاران ،برنامه ریزان و طراحان تاسیسات جهانگردی به هنگام تهیه طرح های جامع و تفضیلی از یک سو 

،نیازهای اساسی طبیعت گردها را پیش بینی نمایند و از سوی دیگر نسبت به آثار مثبت و منفی که این گونه 

 یاندیشند تاسیسات جهانگردی مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست دارد ب

دستیابی به توسعه پایدار جهان گردی با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز مردم به گردش و استراحت که فعالیت 

های توریستی از بارزترین اشکال آن است زمانی امکان پذیر است که کشورهای میزبان به جهانگردی ترکیبی نیز 

های فراغتی گوناگون در زمینه های ورزشی ،حیات وحش ،چشم بیاندیشند، جهانگردی ترکیبی شامل ارزه فعالیت 

اندازهای طبیعی جذاب ،آبشارها ،یادمان های تاریخی ،خوراک و مهم تر از همه  آب یعنی دریا،دریاچه ،رودخانه، 

چشمهه ای آب معدنی ،استخر های شنا و آداب و رسوم محلی و جاذبه های مردم شناسی و هنر های سنتی ،مراکز 

و مانند آن است که همه دارای ارزش تفریحی باالیی بویژه برای جهانگردان محلی است آنچه در این مورد  خرید

برقراری رابطه دوستانه بین گروه  های جهانگردی و پدیده های  اهمیت دارد و کشورهای میزبان باید توجه کنند

 زیست محیطی است.
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از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی اکوتوریسم شناخته شده است اختصاص این نام  2002سال 

اهمیت جهانی اکوتوریسم در ابعاد زیست محیطی،اجتماعی،فرهنگیو اقتصادی است اهداف سازمان جهانی خود گویای 

 به قرار زیر است: 2002( برای نامگذاری در سال W.T.Oگردشگری)

 ی عمومی درباره قابلیت و ظرفیت اکوتوریسم به منظور :افزایش آگاه -

 ارتقای حفاظتاز میراث طبیعی و فرهنگی -

 ارتقای استانداردهای زندگی،جوامع محلی،در مناطق روستایی و اطراف مناطق حفاظت شده -

 تشویق به مطالعه وتوجه بیشتر به محیط طبیعی ،فرهنگ بومی و تنوع آن. -

 

 

 

 

 

 

 

 : فصل سوم

 ان مازندرانستهای جغرافیایی و اقلیم اویژگی  
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 جغرافیایی استان مازندران و تقسیمات ایرانموقعیت 

 

دقیقه ارز شمالی و  0درجه و  18دقیقه تا  07هزار کیلومتر مربع ،مساحت بین 24استان مازندران با حدود 

در شمال دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است دریای مازندران  00دقیقه و  10درجه و  01

ه استان تهران و سمنان و در جنوب استان های گیالن و گلستان به ترتیب در غرب به شرق آن قرار گرفت

باتوجه به تفکیک استان گلستان از استان مازندران و  0170است ،بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 

دهستان دارد ،شهرستان های این استان  011بخش و  10شهر و  18شهرستان ، 00این استان در حال حاضر 

 عبارتند از:

 آباد،نکاه، نور، نوشهرو چالوسآمل، بابل، بهشهر، تنکابن،ساری،سواد کوه، قائم شهر،رامسر،محمود
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در شمال ایران قرار دارد ،حد شمالی آن دریای مازندران ،حد شرقی آن استان گلستان ،حد  استان مازندران

 می باشد.جنوبی آن استان های سمنان ،تهران و قزوین و حد غربی آن استان گیالن 

 

 ناهمواری ها

ای و  است که به روشنی می توان آنها را به دو قسمت جلگهشکل ناهمواری های استان مازندران به گونه ای 

و جهت رشته کوه های البرز به صورت دیواری مرتفع در مسافتی طوالنی، خط  کوهستانی تقسیم کرد ،امتداد

به این علت تقریباً در سراسر استان شیب ساحلی و جلگه های کناره ای دریای مازندران را محصور کرد،

به سوی جلگه و دریای مازنران از شمال به جنوب به سوی سواحل جنوبی و از شرق به زمین از ارتفاعات 

غرب به سوی سواحل شرقی دریا کاهش می یابد  در محل تالقی جلگه و کوهپایه های شمالی البرز به علت 

تنها شدت فرسایش و تراکم آبرو قسمتی از ناهمواری های قدیمی به وسیله رسوبات جدید تر پوشیده شده و 

و شرقی دریای مازندران در بعضی نقاط به صورت تپه ظاهر شده اند در قسمت جلگه ای در سواحل جنوبی 

تحت تاثیر نسیم دریا و باد های محلی ،تپه های ماسه ای ساحلی تشکیل شده و سدی طبیعی و کم ارتفاع 

 بین دریا و جلگه پدید آورده اند

تشکیل شده است ،جلگه های  دوره تریشاریکوه زایی آلپی ، الف( کوها :رشته کوه های البرز که برای

ساحلی استان مازندران از داخل جدا نموده است ،نیمه شرقی البرز غربی و تمام البرز مرکزی و قسمتی از 

البرز شرقی در محدوده استان مازندران قرار دارند. بدین ترتیب همراه با سایر عوامل طبیعی ،شزایط 

ید آمده است رشته کوه های البرز در مازندران به وسیله رودهای بزرگی از قبیل چالوس جغرافیایی خاص پد

که بر دامنه شمالی آن جاری هستند به واحد های کوهستانی مشخص تقسیم می شود ،هراز،بابل، تاالر ونکا،

ر جهت غربی شرقی در محدوه استان مازندران نیز می توان البرز را د،با توجه به تفاوت های محلی ناحیه ای 

 به سه واحد غربی،مرکزی و شرقی تقسیم کرد.

حد فاصل خط ساحلی دریای مازندران و کوه پا یه های شمالی البرز ،نوار جلگه های  ب( جلگه های ساحلی:

که عرض متغییر دارد از غرب تا شرق استان مازندران گسترده شده است،در اعصار یخچالی و بین وسیعی 

اترنری به تبعیت از شرایط آب،هوایی ،نواسان شدیدی در سطح آب دریای مازندران پدید یخچالی دوره کو

آمده است به طوریکه در آخرین عصر یخچالی سطح آب دریای مازندران دما باالتر از سطح دریای آزاد بود و 

 گسترده جنوبی و شرقی آن تا کوهپایه های البرزی رسیده است.
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 ان :جغرافیای طبیعی واقلیم است

نشانگر دو ناحیه عمده جلگه های ساحلی و کوهستانی  البرز است موقعیت و وضعیت استان مازندران 

،امتداد و جهت رشته کوه های البرز به صورت دیواری مرتفع و طوالنی ،نوار ساحلی و جلگه های کناره ای 

دریای مازندران را محصور کرده است و در سراسر استان مازندران شیب و ارتفاع زمین از ارتفاعات به سوی 

 و به سمت دریای خزر کاهش  جلگه ها

می یابد در محل تالقی جلگه و کوه پایه های شمالی و البرز به علت شدت فرسایش و تراکم آبرفت ،قسمتی 

از ناهمواریهای قدیمی با رسوبات جدید تر پوشیده شده و در بعضی نقاط به صورت تپه در آمده است .تحت 

سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر ،تپه های ساحلی ماسه ای  تاثیر نسیم دریا و با دمای محلی در جلگه های

تشکیل شده و سدی طبیعی و کم ارتفاع بین دریا و جلگه پدید آورده اند همچنین در قسمت شرقی جلگه 

تا شهر  مازندران رسوباتی ضخیم به صورت تپه های نسبتًا مرتفع وجود دارد که حداکثر گسترش غربی آنها

د می شود ،طبیعت استان مازندران تحت تاثیر عرض جغرافیایی ،ارتفاعات البرز های بهشر و نکا محدو

وزش بادهای محلی و ناحیه ای ، جابجایی توده های هوای ،ارتفاع از سطح دریا ،دوری و نزدیکی به دریا 

شمالی و غربی و حتی پوشش متراکم جنگلی قرار دارد به همین جهت با وجود وسعت اندک و بر خالف 

عموم که آب و هوای آن را معتدل می دانند ،این ناحیه از تنوع آب وهوایی ویژه ای برخوردار است ،دو  حضور

 جریان بزرگ نقش تعیین کننده ای در آب و هوای استان ایفا 

 می کند:

یکی جریان هوایی شمال و شمال شرقی که از سیبری و قطب شمال به سوی جنوب و جنوب غربی پیش روی 

جب سردی هوا ،یخبندان و ریزش برف وباران می شود و این توده هوا در تابستان به سوی می کند و مو

 شمال رانده می شود و تاثیر چندانی بر آب و هوای مازندران ندارد.

دیگری جریان  وزش بادهای غربی است که در زمستان از اقیانوس اطلس ،دریای مدیترانه و دریای سیاه 

 د به ایران بارندگی های شدید و مداوم را باعث،عبور می کند و پس از ورو

باران زایی این بادها کاهش می یابد و فقط رطوبت و هوای شرجی را  ستان قدرت،در ماه های تابمی شود  

افزایش می دهد و شرایط زیستی نامناسب را پدید می آورد ،عالوه بر باد و جابجایی توده های اصلی هوا باد 

مانند باد سورترک و شاخه ای از سیبری در زمستان ،باد خوش آباد دره ی نور و باد های محلی دیگری نیز 

اورزروا  وباد سرد زمستان از شرق به غرب ،باد کیلواد از مازندران به گیالن و باد سام   و باد در بهار و 

مازندران موثر  تابستان از جنوب به شمال وجود دارد که به طور محلی و فصلی در شرایط آب و هوای استان

 واقع 
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 می شود. 

 آب و هوای استان مازندران با توجه به ما و بارش به چند نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:

 آب و هوای معتدل خزری:

جلگه های غربی و مرکزی استان تا کوهپایه های شمالی البرز و امتداد آن در نوار باریکی به سوی شرق،که از 

رگان رود محدود می شود ،آب و هوای معتدل خزری دارد، این نواحی به علت نزدیکی شمال به مسیر اصلی گ

به دریای خزر از یک طرف و دیواره ی کوهستانی البرز و فاصله اندک کوه و دریا از طرف دیگر،دمای معتدلی 

ب از دارد که دامنه ی گرمای آن محدود است ،تابستان های گرم و مرطوب و زمستان های معتدل و مرطو

 ویژگی های عمده این استان است.

 

 جریان هوا و باد:

استان مازندران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در معرض چند نوع جریان هوایی بزرگ و کوچک قرار دارد که 

 جریان های هوایی عمدتاً از خارج منطقه به آن وارد می شود.

هوایی مدیترانه است که از شمال غربی پس  جبهه های وسیعمهمترین جریان هوایی که وارد منطقه می شود 

از عبور از غرب شوروی سابق و باالی دریای خزر وارد منطقه می گردد و در رطوبت هوا نقش مهمی ایفا می 

یان های هوایی کند این نوع جریان های هوایی معموالً در فصول پاییز و زمستان صورت می پذیرد ،جر

ی شود ،جریان های هوایی شمالی سیبری است ،این جریان پس از عبور دیگری از خارج منطقه وارد استان م

از دریای خزر وارد منطقه شده و توده های هوای سرد را به همراه می آورد و معمواًل در زمستتان اتفاق می 

 افتد.

بر جریان های هوایی شرقی که از طرف آسیای شرقی پس از عبور از صحرای قره قوم وارد دریای خزر شده و 

منطقه اثر می گذارد ،گرمای بیش از حد این جریان بوسیله رطوبت دریا تحدیل و کاهش می یابد،در همه 

 فصل وجود دارد.

جریان های هوای درون منطقه عمدتًا به مبادله هوا بین دریا و کوهستان محدود می گردد و نقش چندانی در 

 هوایی را بوجود تغییرات آب و هوایی ندارد ولی جریان های مالیم آب و 

 می آورد.

 آب و هوای بخش هایی از این ناحیه مشابه آب هوای معتدل مدیترانه است.
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 آب و هوای معتدل کوهستانی:

و دوری از دریای خزر در نواری به ارتفاع با افزایش تدریجی ارتفاع اراضی جلگه ای به سوی ارتفاعات البرز 

هوای معتدل کوهستانی شکل می گیرد؛ به طوریکه زمستان دمای سرد متر شرایط آب و  1111تا  0011تقریبًا 

طوالنی و یخبندان دارد و تابستان های آن معتدل و کوتاه است ،از ویژگی های اصلی این محدوده کاهش 

میزان بارندگی ساالنه و دمای هوا و افزایش ریزش برف است که درنتیجه قسمتی از ریزش های جوی این 

 ف تا اوایل دوره گرم درسطح زمین انباشته می شود.نواحی بصورت بر

 

 آب و هوای سرد کوهستانی:

متر دمای هوا به شدت پایین می آید  1111در قلل کوهستان های مرتفع دامنه شمالی البرز و در ارتفاع باالی 

ای کوتاه و و یخبندان های طوالنی ایجاد می شود و لذا این نواحی زمستان های سرد و طوالنی و تابستان ه

خنک دارد ،ریزش های جوی این نواحی غالباً بصورت برف است که در دوره سرما روی هم انباشته می شود و 

تا اواسط دوره گرم نیز دوام می آورد ،به همین دلیل در قلل مرتفع مانند علم کوه،تخت سلیمان 

،بطوریکه حتی در گرم ف فراهم است ،دماوند،شاوار،پیر گرد کوه شرایط تشکیل یخچال ها و انباشت دائمی بر

 ترین ماه های تابستان نیز ذخایر برف و یخ این نقاط باقی می ماند.

 

 

 

 : )دریا ها و سواحل آن( منابع و تفرجگاه های آبی

 کیلومتر مربع ،بزرگترین دریاچه جهان به شمار 01811دریای مازندران با وسعتی حدود 

 می رود که بین ایران و کشور های روسیه،ترکمنستان،قزازستان،آذربایجان واقع شده است. 

تا آستارا به خط ساحلی ایران مربوط است ،عمق متوسط نواحی شمال  حسینقلیسواحل جنوبی آن از خلیج 

مومًا شنزار متر است ،کناره های این دریا ع 0111متر و نواحی جنوب و جنوب غربی آن حداکثر  1این دریا 

ازدریای  میانکالهپست و صاف است ،خلیج قره بو غاز در شمال شرقی ، خلیج گرگان توسط شبه جزیره 

مازندران جدا می شود ،جزایر کوچک آشوراده در سالهای اخیر به شبه جزیره وصل شده است و مرداب انزلی 

 به وسیله شبه جزیره غازیان از دریاچه جدا می شود.
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ر نقش تعیین کننده ای در آب و هوای ساحل شمال ایران ایفا می کند و زیبایی های بی نظیر دریای خزوجود 

 .گیالن و مازندران و گرگان به موجودات و حفظ شرایط زمینی این دریا بستگی دارد

 11بیش از  تا 1پهنای  گمیستانو دماوندی اترک در طول واز آستارا تا سواحل ایرانی دریای مازندران 

کیلومتر گسترده است ،چشم انداز شمالی آن را دریای نیلگون نسبتاً آرام و چشم انداز جنوبی آن )غیر از 

 قسمت غربی آن که عمدتا مردابی است( جنگل های انبوه ،دامنه های البرز تشکیل داده اند.

 ساحلی مازندران عبارتند از: خط ممتدمهمترین محورهای توریستی 

 علم کوه –محور رامسر  -

 محور علم ده بابلسر -

 گرگان -فرج آباد و بهشر -محور بابلسر -

 

 دریاچه و تاالب ها:

استان مازندران عالوه بر استقرار در جوار بزرگترین دریاچه جهان )دریای خزر( دریاچه های متعدد کوچک و 

دان به طبیعت قرار می بزرگی نیز در نواحی جلگه ای و ارتفاعات دارد که به نحوی مورد استفاده عالقه من

 گیرد و ویژگی های هر یک عبارتند از:

 

 دریاچه ولشت:

این دریاچه در جنوب غربی چالوس و شمال شرقی منطقه کالردشت درمیان دره ای عمیق قرار گرفته است ،وسعت 

و شیرین  میلیون متر مکعب برآورد شده 1متر می باشد آب دریاچه حدود  11هکتار و عمق متوسط آن  01آن حدود 

 پرندگان مهاجر،ماهی و سایر آبزیان است. مامناست و به همین علت نیز به 

مرتع و تپه های اطرف آن همراه با نیزارهای پیرامون ، جلوه ای ویژه و زیبا به آن بخشیده است ،دسترسی به دریاچه 

 از طریق مرزن آباد و سمت غربی جاده چالوس امکان پذیر است.

 :دریاچه شور مست

کیلومتر از جاده فیروزکوه در ارتفاعات بیشه ای دامنه البرز مرکزی  0این دریاچه در جنئب غربی پل سفید به فاصله 

متر و بیش از یک هکتاراست و آب آن متناسب می باشد ،دسترسی نسبتاً خوب  0قرار گرفته است این دریاچه ارای 

ه های قابل توجهی برای استفاده توریستی این دریاچه محوطه اطراف ، منازل زیبا ،امکان صید ماهی و... جاذب

 محسوب می شوند.
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 دریاچه عباس آباد:

متری از سطح دریا در جنوب شرقی بهشر میان جنگل قرار گرفته است و به دلیل ساخت و  011این دریاچه در ارتفاع 

 ت.سازهایی که شاه عباس در اطراف آن انجام داد به نام عباس آباد معروف گشته اس

 متر است. 01هکتار و عمق آن نزدیک به  01وسعت این دریاچه حدود 

این دریاچه به دلیل دسترسی مناسب سواره ،محوطه،اطراف ،آثار باستانی ،شیرینی آب و هوای مناسب ،قابلیت های 

 .توریستی فراوان دارد

 ت نیز وجود دارد.دریاچه های دیگری از قبیل : دریاچه سد دریوک، دریاچه گل پل، دریاچه شور مس

 دریاچه خضر بنی :

                  تقدسبومیان دارای  اعتقاداین دریاچه در شمال شهرستان نوشهر و در میان جنگل قرار گرفته است و بنا به 

مترو آب آن شیرین است ازآنجایی که این دریاچه از  0مذهبی است ،وسعت آن کمتر از نیم هکتار ،عمق آن حدود 

عوامل تخریب انسانی دور مانده و در محدوده حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفته است ،مامن انواع پرندگان ،انواع 

ابی و خوردن آب به سوی این دریاچه می آیند ،به لحاظ جانوران وحشی این ناحیه شده است که معموالً برای غذا ی

فوق الذکر و فضای بسیار طبیعی ،چشم اندازهای زیبا ،دلنواز و فرح بخشی دارد که هر بیننده ای را به ویژگی های 

 ویژه در ایام بهار و پاییز شیفته خود می سازد.

 

 

 دریاچه استخر پشت:

زارم به صورت گودالی بزرگ و ایره ای شکل قرار گرفته این دریاچه در جوار روستای استخر پشت میان دره رودخانه 

است که پیرامون آن پوشیده از مزارع برنج و نیزار است ،وسعت حوضچه مرکزی آن بیش از نیم هکتار و حواشی آن 

استقرار ولی فاقد امکانات خدماتی است رای اطراق و هکتار است ،پیرامون این دریاچه دارای محوطه ب 1در حدود 

،دسترسی به آن از مسیر یک جاده جنگلی دیگری عبور می کند و به جاده کیاسر ساری اتصال می یابد ،دریاچه 

 استخر پشت به علت همجواری با زارم رود و دره زیبای آن قابلیت توریستی قابل مالحظه ای دارد.
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 جلگه ها و جنگل

متر را به عنوان محدوده جلگه ای سرزمین مازندران محسوب کنیم سه فضای جلگه ای متمایز قابل 011فاع زیر اگر ارت

تشخیص است ،نوار باریک و کم عرض رامسر علم ده وگلوگاه کردکوی که به علت نزدیکی ارتفاعات جنگلی به دریا 

کیلومتر و طول مسیر  0تا  1ده های فوق بین دارای شیب نسبتًا تند و فضای بسیار محدود دشتی است ،پهنای محدو

کیلومتر است ،جلگه وسیع و طوالنی آمل،بابل،ساری ،بهشر،در مسب رودخانه های هراز ،بابل ، تجن و  00آنها بیش از 

کیلومتر است ،اقلیم جلگه های مازندران  011کیلومتر و طولی بیش از  01تا  11نکا تشکیل شده و دارای پهنای بین 

 گرمسیری است و از غرب به شرق کاهش می یابد و در نتیجه از رطوبت هوا نیز کاسته می شود.معتدل 

 یخچال های علم کوه و تخته سلیمان 

قبل از هر چیز این نکته باید یاد آوری شود که کوهای این منطقه از کالر دشت با کوهای آلپ ایران معروف و مشهور 

 کشف و ثبت شدند 0911بار توسط کوهنوردان انگلیسی در سال  است. یخچال های این منطقه برای اولین

 مهمترین یخچال های این کوهستان شامل :

واقع شده و یکی از یخچال  فرسان یخچال هفت خوان: که در بین جبهه شمالی قلل هفت خوان و جبهه غربی قلل

رسد. وجود گونه کمیاب و در حال  های طبیعی ایران است ،وسعت آن به ده ها هکتار و عمق آن به چندین متر می

زیبای طبیعی و نزدیکی به دریا قابلیت توریستی بدان بخشیده است ،امکانات و  چشمه اندانقراض شمشاد دارای بودن 

 .تفرج گاهی آن نیز تقریبًا کامل و شامل نیمکت ،اجاق، آب،پناهگاه ،محل ببازی بچه ها می باشد

 

 تاالب گز

هکتار  در جنوب غربی خلیج میان کاله قرار گرفته است و قسمتی از خلیج به حساب می  01با وسعتی بیش از  این

آید این تاالب مامن و زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر است و چشم انداز شبه جزیره میان کاله و جزیره اسمال سمائی 

لوه ای بسیار زیبا و شگفت انگیز به آن بخشیده است . را نیز در روبرو دارد ،درختان گز و پوشش گیاهی مردابی ج

همین ویژگی های خاص آن را در زمره تاالب های کم نظیر جهان قرار داده است و به ثبت بین المللی رسیده است 

،پیش روی آب دریا و خلیج حیات دوباره ای به مرداب گز بخشیده ،ورزشهای تاالبی  وزیبایی های آن را دو چندان 

 یش داده است.افزا
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 تاالب دیگری در مازندران وجود دارد که عبارتند از:

 پلنگان ،مجموعه تاالب سراندون و با لندونلپوو تاالب  -

 مرداب مازندران:

 :مرداب کندوچال

متر عمق دارد آب آن  0تا  0چالوس قرار گرفته است  یک هکتار وسعت و حدود  "فی ین"این مرداب در میان جنگل 

است غیز از درختان جنگلی که دور تا دور آنرا فرا گرفته اند ،پیرامون و  شیریناطراف تامین می شود و از چشمه های

 سطح مرداب نیز پر از نی و گیاهان مردابی است .

متری دریا قرار گرفته و محوطه ای برای اقامت و چادر زدن دارد و میتواند مورد استفاده  711این تاالب در ارتفاع 

 یز قرار گیرد.گردشگرین ن

 پوشش گیاهی 

به دلیل موقعیت جغرافیایی ،شرایط آب و هوایی و جنس خاک ،پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل استان مازندران 

انبوه ،چمن زار برخوردار است ،مجاورت دریای مازندران و رشته کوه های البرز سبب شده است که به تبعیت از آب و 

ر حسب افزایش ارتفاع ،پوشش گیاهی هوا در دامنه شمالی البرز از خط ساحلی دریای مازندران تا قلل مرتفع ،ب

متنوعی به صورت نوارهای مشخص بوجود آیند به طور کلی پوشش گیاهی این استان را می توان به جنگل و مرتع 

 تقسیم کرد 

دامنه متری جنگل های انبوه خزری به صورت نواری  1011جنگل از غرب تا شرق استان و ازجلگه ساحلی تا ارتفاعات 

فرا گرفته است ،در این جنگل ها در جهت شمالی ،جنوبی،غربی،شرقی، بر حسب تغییر شرایط محلی  راشمالی البرز 

 مانند آب و هوا ،ارتفاع، جنس خاک و سنگ ها و شیب دامنه ها تغییرات گیاهی مشخصی بوجود می آید

ا غلبه با درختان پهن برگ یکی از نقاط نادر جهان به شمار می رود به طور کلی در این جنگل ه از این نظر مازندران

متری درختان سوزنی ظاهر می شود ،باالتر از آن  1011متری گسترش دارد از آن تا ارتفاع  0811است که تا ارتفاع 

شرایط رویش گونه های درختی محدود می گردد و پوشش گیاهی به چمنزار )همانند چمنزارهای آلپی اروپا( تبدیل 

بز می شوند، در جهت غربی به شرق نیز تغییر گونه ها درختی و تراکم جنگل می شود که در بهار و تابستان س

 محسوس است .
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و در گذشته جنگل متراکم تر بوده و گسترش شمالی بیشتری داشته است ولی به علت رشد جمعیت توسعه کشاورزی 

البرز محدود گردیده است بهره برداری فزاینده ،از وسعت جنگل کاسته شده و حد شمالی آن نیز به کوهپایه های 

 جنگل های استان از درخت های متنوعی تشکیل شده است که مهمترین آنها عبارتند از:،

بلند،ماز و ممرز ،آزاد ،انجیری ،توسکا ،زبان گنجشک ،شاه بلوط، شمشاد ،افرا،نمدار ،نارون)ملج یا اوجا( براش، این 

،آب های سطحی و زیر زمینی و خاک استان مازندران نقش  جنگل ها در اقتصاد صنایع،اشتغال ،شرایط آب و هوایی

 .مهمی دارند

 مرتع به طور کلی چمن زارهای کوهستانی ،گیاهان زیر جنگل و گیاهان استپی ،مراتع ،استان را تشکیل می دهد.

عات البرز در این مراتع بر حسب ارتفاع وفصل مورد استفاده قرار می گیرد ،مراتع ییالقی به صورت چمن زار در ارتفا 

باالی حد جنگل های سوزنی برگ گسترش دارد. و درفصل تابستان مورد استفاده دامداران استان قرار می گیرد . این 

 با گیاهان جنگلی ،وسعت زیادی دارند و از نظر ارزش اقتصادی جز مراتع خوب کشور به شمار می روند. توام مراتع
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 جاذبه های طبیعی منطقه کالردشتویژگی های جغرافیایی و 
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 گی های جغرافیایی  کالردشتژوی

در محدوده های دشت در گذشته کالر خوانده می شد و کالر نام شهر و قله ای باستانی رموقعیت جغرافیایی کال

به معنی غوک و وزغ می باشد این که  –دشت بود.کلمه کالر نیزآن گونه که در فرهنگ فارسی آمده و به فتح ک کالر

چرا نام کالر بر این منطقه نهادند یک احتمال آن است که در این دشت مین های باتالقی وسیعی وجود دارد که 

روستایی به نام لش نی هم اکنون می باشد. زمین ها محل تجمع انواع غوک و وزغلش نامیده می شود  و این  اصطالحاً

در گذشته وسعت در دهستان کالر دشت وجود دارد که بیشترین زمین های باتالقی در نزدیکی آن قرار دارد چه بسا 

بیشتر بوده و این محدوده مملو از جانوران مزبور بوده ونام دشت به این سبب کالر و بعد ها کالر چنین زمین هایی  

 دشت شهرت یافته است.

طول شرقی شده دقیقه  1درجه و00دقیقه عرض شمالی و19درجه و11کالر دشت به لحاظ موقعیت جغرافیایی در 

 است و از بخش های تابعه چالوس است. 

 01کیلو مترمربع شامل دشتی با 111این بخش شامل سه دهستان کالر دشت با مرکزیت کردیچال وبا وسعتی در حدود 

در میان کوه ها و جنگل ها در دامنه شمالی توده معروف تخت سلیمان از  عرض و محصورکیلومتر  01کیلو متر طول و

 سلسله جبال البرز است.

 آب وهوا

وضع طبیعی ،دما و ویژگی های کوهستانی منطقه کالر دشت موجب گردید که آب وهوای کالر دشت در شمار آب 

ابستان های کوتاه ،وجه تمایز این منطقه از ت .زمستان های طوالنی ووهوای سرد کوهستانی طبقه بندی می شود

می درجه سانتیگراد زیر صفر 11مناطق دیگر است. دمای هوای کالر دشت در برخی از روزهای سرد زمستان تا حدود 

رسد و حتی در روزهای ابری و بارانی تیر ومرداد ماه نیز از دمای هوا به شدت کاسته می شود گرم ترین محل در سطح 

درجه حرارت و سردترین نقطه به استثنای  1.0درجه و حداقل  10ر دشت،شهر مرزن آباد با حد اکثر منطقه کال

 درجه می باشد. 11درجه و حداقل برودت هوای  18مرتفع،رودبارک با حداکثر دمای 

 :باد

شمال ایران از  بادهای منطقه کالر دشت اغلب از سمت غرب و از نوع باد های مدیترانه ای است که آب و هوای غرب و

مله آب و هوای کالر دشت را تحت تاثیر خود قرار می دهد و موجب بارندگی در این  نواحی می گردد.در این نواحی ج

باد های شمال شرقی از مناطق می توان از بادهای شمال شرقی نام برد. عالوه بر آن از مهمترین باد های  )کالر دشت(
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و بیشتر  در دوره سرد سال به سمت ایران پیش می آید و سبب افزایش برودت هوای منطقه  قطبی منشا می گیرند

می منطقه باید از  نوع نسیم ا همراه دارد.از جمله باد های دائکالر دشت می شود و در ارتفاعات ریزش برف را به هو

از کوهستان به ه کوهستان و شبها کوهستانی که جهت آن شمالی جنوبی است نام برد این نسیم روزها از طرف دریا ب

جانب دریا می وزد.ابرها و رطوبت مناطق جلگه ای و دامنه های شمالی البرز به واسطه این باد دایمی روانه کوهستان 

 می شود.

در برخی سالها در اواسط فصل بهار نوعی باد گرم در منطقه می وزد که اغلب خشک مراتع را در پی دارد.از دیگر 

دایمی در منطقه می باشد معموالًدر روزها و شبهای کالردشت ،مه  آب و هوا کالر دشت ،وجود مه نسبتاً ویژگی های 

پدیده ای را به نمایش می گذارد و بر زیبایی چشم اندازهای آن می افزاید.عالوه بر این پدیده مه پیامد های اقلیمی 

 رد.ویژه در تامین رطوبت بر جای می گذاه خاص خود را در منطقه ب

 بارندگی:

بهار و ماه های تابستان شاهد بارندگی در کالر دشت در ماه های فصل پاییز،زمستان و فروردین ماه است و در اواخر 

در اوایل بهار باران بارندگی کمتری هستیم این وضع البته در سالهای مختلف یکسان نیست در برخی از سالها ،به ویژه 

شود که به نوبه خود پیامد های ناخوشایندی برای زراعت و دامداری در  کمتری می بارد و همین امر سبب می

 کالردشت دارد.

 پستانداران و پرندگان اهلی :

در کالردشت به تناسب زندگی بر مبنای اقتصادی کشاورزی و دامداری ،انواعی از پستانداران و پرندگان اهلی 

ا از طریق بهره برداری از این منابع تامین می شود و این نگهداری می شود ،درآمد و معشیت شمار زیادی از خانواره

.در هر حال ،امروزه نیز وابستگی اقتصاد خانوار شهری و امر البته در گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است 

روستایی کالردشت به دام مشهود است ، هر چند اساساً تعداد دامها کاهش یافته است و مواردی خاص مانند بهره 

برداری از چارپایان برای شخم زدن و یا خرمن کوبی با اسب از چندین سال قبل منسوخ شده است و در کالردشت از 

ن گونه های مختلف آبزیان می توان از ماهی قزل آالی خال قرمز نام برد که یک گونه بومی در رودخانه سرد آبرود میا

است ،نسل این گونه هایی از کپور و اردک ماهی نام برد .همچنین ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آالی رنگین کمان 

و در سرد آبرود و دریاچه رورش شیالت در منطقه پراکنده شده اند از گونه های غیر بومی اند که با فعالیت تکثیر و پ

 ولشت یافته می شوند و از میان دوزیستان نیز قورباغه بوفور در منطقه وجود دارد.
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 تاریخ کالردشت:

 دشت در عهد باستان:کالر

کالردشت از دیر باز منطقه ای آباده بوده است این خطه از دوران باستان محل زندگی و سکونت گاه مردمی بوده که 

،زندگی در ورای دژها و استحکامات آثار باقی مانده از آنها نمایانگر چگونگی زندگی، معشیت و سکونتشان می باشد 

از حوادث و ناگواری هایی که در طول تاریخ مردم سایر  طبیعی و سخت گذر منطقه ،بومیان کالردشت را تا حدودی

.شواهد نشان می دهد که شهر باستانی الر از موقعیت ممتاز نقاط ایران را مکررا تهدید می کرد مصون داشته بود 

د نظر جغرافیایی و نظامی برخوردار بود و با وجود این ،شهر و قلعه کالر در دوره های تاریخی بعد ویران شد .قلعه مور

آثار و بقایای شهر کالر است که در میانه دشت و در مشرق شهر کنونی کالردشت بر جای مانده است . ای تپه که نام 

دیگر آن کالر تپه است ،تپه مذکور امروزه در ضلع شرقی دشت ،مرکز کالر دشت واقع است این تپه با  تا پستی و 

متر ارتفاع دارد و بیضی شکل به نظر می رسد . مساحت آن  01تا  7بلندی های موجود در آن از سطح دشت بین 

یکصد متر است و تپه کوچکی که گویا بقایای قصری بود،در جنوب غربی آن با مساحت  111هکتار و قطر آن  0حدود 

متر مربع که گنبد گلی نامیده می شود ،به چشم می خورد .بر روی این تپه حفاری هایی نیز صورت گرفته است که 

 سال پیش آباد بوده است .0111ازقدیمی شهر را تایید می نماید .کالردشت قطعاً  آثار

در واقع شهر باستانی کالر که امروزه کالردشت نام خود را گرفته است ،ریشه در اعماق تاریخ ایران زمین دارد که 

آثار و شواهدی بر جای گذاشته اند تا گویای تالش و  اقوام آن از سپیده دم در این منطقه سکنی گزیده اند و از خود

 زندگی و بقای آن در این خطه از سرزمین باستانی ایران باشد.

کالر شهری کهن در تپورستان یا طبرستان بعدی است .طبرستان خود قسمتی از ایاالت پهناور فراشواذگر بود .ایاالت 

،دیلم،ری، قومس، دامغان و گرگان بوده است .فراشواذگر از جمله ،اهار، آذربایجان،گیالنفراشو اذگر شامل طبرستان

نیز گفته می شود نام طبر که در برخی منابع به معنای کوه نیز آمده است در  "پشتخوارگر"در عهد باستان ساسانیان 

ا رفت او را واقع داللت بر سرزمینی اغلب کوهستانی دارد . گویند به مازندران پادشاهی بود که چون رستم زال آنج

 بکشت .حدود طبرستان را منوچهر پادشاه ایران باستان به نواحی زیر تقسیم کرده بود:

از مغرب دهکده مالط که در جنوب هرسم است از جنوب پیش آمدگی کوه هایی که آب های  از مشرق دینار جاری،

تقسم بندی طبرستان را باید شامل گرگان ،استرآباد آنها وارد دریای خزر که خود حد شمالی این ایالت است . بنابراین 
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،مازندران،رستمدار یا استندار دانست که گاهی بسطام ،دامغان ،فیروزکوه، خرقان نیز بدان ملحق شد . شماری از اشیا 

 که در کالردشت طی کند و کاوهای باستان شناسی و یا عملیات ساختمانی بدست آمده عبارت اند از:

های طالیی با نقوش زیبا، مشابه هنر هیتی ها با نقش شیر، جامهای بدون پایه با پیکر و سر گوزن  جامخنجری از طال، 

 از جنس گل پخته مربوط به عهد هخامنشی ،کوره های دسته دارو نوک دار شبیه قوری از گل تشکیل شده است.

 جاذبه های  جهانگردی در کالردشت:

ی رونق اقتصاد منطقه ای و ملی است ،بسیاری از ممالک بخش مهمی از نیک می دانیم که توریسم یکی از روش ها

درآمد های ملی مرهون این بخش از اقتصاد هستند؛ زیرا جهانگردی به لحاظ مهم انکار ناپذیر آن در ایجاد اشغال و 

نموده است ،این تامین امروز نیز مطلوبیت آن از لحاظ عدم صرف و یا صدور منابع ملی ،توجه بسیاری را به خود جلب 

پدیده به ویژه در ابعاد منطقه ای ،تعادل نسبی بین مناطق را از جهت توزیع ثروتها و درآمدها به نفع مناطق محرومتر 

 تسهیل می کند.

در ایران ما ،وضع به گونه ای دیگر است ؛سوء مدیریت در این رشته از فعالیت طی سالها ، ایران را از میلیاردها درآمد 

ه و فشار بر منابع طبیعی از حبه نفت را موجب شده است . ایران در زمره کشورهای پر جاذبه از نظر محروم کرد

،اما با وجود این مرتبت فرهنگ باستان شناسی وتاریخ است و جلوه ها . جاذبه های آن نیز زبانزد خاص و عام است 

نگردان و باالخره سهم جهانگردی کشور از ایران از لحاظ تعداد جهانگردی خارجی وارد شده به کشور ،درآمد جها

جهانگردی بین المللی ردیف کشورهای فقیر جهان قرار گرفته است .عدم موفقیت ایران در صنعت گردشگری را باید 

 از عوامل زیر جستجو کرد.

 اتکا به در آمد های حاصل از فروش نفت  -

 گردشگری)توریسم(نارسایی در سیستم تشکیالتی  و سازمانی ارگان های مسئول  -

 مشخص و مصوب نبودن هدفها و سیاست های جهانگردی و ایرانگردی -

 تبلیغات بر ضد ایران در عرصه های بین المللی -

 عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردی عرضی از کشورها با فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعه  -

 کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز -

 فقدان کارکنان آزموده و متخصص در موسسات جهانگردی -

 در اختیار قرار گرقتن تعداد زیادی ازتاسیسات جهانگردی توسط ارگانهای مختلف -

 عدم هماهنگی و همکاری سازمانها و ارگانهای دولتها برای بهبود وضع صنعت گردشگری در ایران. -
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لی در سطح کالن و ملی است و هر بررسی و تحلیلی در نیز تحت تاثیر چنین عوامبدیهی است توریسم در کالردشت

این خصوص می بایستی با توجه به چنین ساختاری صورت گیرد . عوامل فوق همانطور که در سطح ملی مانع از بهره 

برداری از توانهای بالقوه در عرصه صنعت گردشگری می شود در سطح منطقه ای نیز کاستی ها و تنگناهایی را بر سر 

وسعه و بهره برداری از استعدادهای گردشگری مناطق خاص همچون نوار ساحلی دریای مازندران و منطقه راه ت

 کالردشت ایجاد می کند.

وجود تنها یک منطقه پر جاذبه همچون کالردشت در بسیاری از ممالک و مناطق دیگر جهان می تواند نقش یک قطب 

آمد ،توزیع مناسب ثروت،ایجاد تعادل در ارتباط شهر و روستا و باالخره مهم را در جهانگردی ،تولید اشتغال و در

و تقویم امکانات بالقوه ،قسمتی ای که در یک تحلیل اصولی اصطالح الگوی مهاجرت به نفع روستاها ،ایفا کند . منطقه 

از ثروت ملی محسوب می گردد ، حال آنکه اکنون بخش اعظم توانها و استعداد های بهره برداری از آن برای رشد و 

شت رونق زندگی خود اهالی  نیز راکد وبی ثمر مانده است. این در حالی است که جاذبه های سیاحتی و تفریحی کالرد

،این دشت زیبا و بی همتا از قدیم در چشم شاهان و شاهزادگان و عموم مردم سرزمین دور و نزدیک به گونه ای بی 

و آنچه امروزه همگان در توصیف زیبایی های طبیعت و جاذبه های کالردشت می گویند دلیل ،جلوه گری نموده است 

رای توسعه گردشگری در این منطقه فراهم آورده است . به نظر ،مسابقه ای دیرینه دارد و همین امر زمینه مناسبی را ب

به واسطه تحوالت سالهای اخیر و ناکار آمدی بخش صنعت  –می رسد با توجه به ضعف در بینه کشاورزی منطقه 

. همانطور که گفته شد نخستین گردشگری می تواند یکی از زمینه های توسعه و اشتغال منطقه ای به حساب آید

ویژگی متناسب برای گسترش صنعت گردشگری در این منطقه برخورداری آن ازجاذبه های طبیعی و سیاحتی است 

که حتی با وجود چنین محدودیت های هر ساله ایرانگردان از دورترین نقاط کشور و حتی از کشورهای حاشیه جنوبی 

کنند. مردم کالردشت نیز هر چند نگران طبیعت زیبای خود و آلودگی محیط خلیج فارس به این منطقه مسافرت می 

هستند ، اما در عین حال نمی توانند خرسندی خود را افزایش نسبی در آمد های ناشی از پذیرایی از مسافران زیست 

یافته و قدرت خرید  و میهمانان پنهان کنند. در آمد سرانه ساکنان به ویژه در نواحی شهری ،طی سالهای اخیر افزایش

آنها تقویت شده است .برخی از کارکنان دولت تنها در فصل تابستان تا چند برابر حقوق ساالنه خود ، اجاروبهای منزل 

دریافت می کنند و بعضی ترجیح می دهند خانه های خود را در طول سال خالی نگه دارند تا به امید درآمد بیشتر در 

افران گرمازده تهرانی به ایشان اجاره دهند . در فصل های بهار و تابستان تقریباً همه فصل تابستانی موسوم آمدن مس

 خانه های در هر درجه ای از کیفیت و تسهیالت اقامتی ،پذیرای یک یا چند خانوار مسافر و میهمان است.
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 جاذبه های طبیعی :

 آب و هوا:

وعی برخردار است و بدلیل مرتفع بودن و وجود کوهستان کالردشت در دوره گرم از سال از آب و هوای معتدل و مطب

آن از دریای خزر ،رطوبت هوایش کم است و در روزهای گرم تابستان ،هوایش های اطراف علیرغم فاصله نسبتاً کم 

گرم و مرطوب وشرجی نمی شود . وجود جنگلهای اطراف و نسیم روحبخش رودخانه سرد آب رود نیز به لطافت 

 ید .هوایش می افزا

از سوی دیگر هنوز در این ناحیه کوهستانی و بدور از هیههوی زندگی صنعتی و شعری منابع آلوده کننده هوا به آن 

حد گسترش پیدا نکرده اند که آسیبی جدی به پیکره طبیعی آن وارد نمایند در نتیجه هوایی صاف و بسیار پاکیزه 

و مرداد در کالردشت فرو می ریزد در پناه م ماه های تیر دارد .لطافت هوای کوهستان و نم بارانی که در روزهای گر

سکوت و آرامش طبیعی گوشه و کنار دشت زیبای کالر ،براستی که خستگی ره را از بدن هر مسافر خسته و از راه 

رسیده ای که از شلوغی و سر و صدای زندگی ماشینی شهره های به دامن پرمهر طبیعت پناه آورده است مس زداید و 

 و جان تازه ای در وی می دمد. روح

یکی از مهمترین دالیل هجوم ساکنین نقاط شهری و روستایی نواحی جلگه ای خزر از محدوده شهر چالوس تا تنکابن 

به سوی کالردشت در دوره گرم سال ،همین عامل هوای صاف و لطیف و سالم کوهستان کالردشت بوده که از دیرباز 

ر بوده و در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است . در زمستان ها نیز علیرغم مرتفع تاکنون این رفت آمد ها برقرا

مرکزی که قطب اصلی توسعه توریسم بودن ناحیه ، شدت سرمای هوای آن زیاد نیست و بویژه در محدوده دشت 

سرد نمی باشد و خواهد شد به علت محصور بودن در بین کوه های اطراف و بسته بودن ،صحنه تاخت و تاز باد های 

 شدت سرمای آن خیلی بیشتر از سرمای نواحی جلگه ای کناره ی دریای خزر نیست.

بنابراین می توان گفت سرمای هوای روزهای سرد زمستان ناحیه کالردشت نیز قابل تحمل و دلپذیر است و با توجه به 

سرگرمی ها در دوره سرد سال نیز  ریزش برف در ناحیه زمینه برای ایجاد و گسترش ورزش های زمستانی و دیگر

مهیاست و در صورت برنامه ریزی و ایجاد امکانات ورزشی از قبیل پیست اسکی و ساختن اقامتگاه و پناهگاه و 

رستوران و دیگر اماکن مورد نیاز می توان رفت و آمد های پایان هفته ای و روزهای تعطیل به این ناحیه را در فصل 

 و رکورد فصلی اقتصادی ناحیه را از بین برد.سرد سال نیز شدت بخشید 
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 مناظر زیبای طبیعی:

در کالردشت به علت وضعیت خاص زمین ساختی و وجود پستی و بلندی های متعدد در اطراف دشت از تپه های کم 

ارتفاع تا ستیغ قله های مرتفع حاشیه جنوبی دشت چشم اندازهای جغرافیای جالبی ایجاد شده که هر بیننده ای را 

 .طبیعت قرار می دهد تحت تاثیر شگفتیها و راز و رمز شاهکارهای 

دشت زیبای کالر در میان کوهها و تپه هایی احطه گردیده و بسان کاسه ای می ماند که جدارهای اطرافش از هر سمت 

بر قسمت تحتانی آن که همان در پهندشت مرکزی کالر می باشد ،زیبایی را به ناحیه بخشید ه اند ،هر چند کالر دشت 

رد اما زیبایی های مناظرش در بهار و پاییز وصف ناپذیر است و در هر فصلی از سال زیبایی های خاص همان فصل را دا

مناظر زیبای طبیعی در سایه سکئت منظره کوه و جنگل و دشت به همراه کشتزارهای گندم بسیار زیبا و دیدنی است.

های و آرامش طبیعی ناحیه می تواند آرام بخش روح و روان هر بیننده ای باشد و در کنار دیگر عوامل بر جذابیت

 توریستی ناحیه کالردشت بیفزاید.

 جنگل:

که به عنوان جاذبه جهانگرد و توریسم دریاچه کالردشت مطرح است . جنگلهای انبوه و جنگل از دیگر عوامل طبیعی 

سرسبزی است که پیرامون دشت کالردشت را احاطه نموده است . این جنگل ها عالوه بر بهره برداری های اقتصادی 

عمل می آید و نقش و تاثیری که در زندگی جانوری و حیات وحش ناحیه دارند در تعیین و ترسیم چشم  که از آنها به

 اندازهای طبیعی آن نیز سهم بسیار زیادی وتعیین کنندهای دارند  و بر زیبایی های مناظر طبیعی ناحیه می افزایند.

رنگ های اید چشم انداز ویژه ای به آن می دهد کمربند سبزی که در فصل بهار وتابستان اطراف دشت را احاطه می نم

زرد و طالئی درختان به هنگام برگ ریزان در فصل پاییز منظره ای دیگر برای آن ترسیم می کند . لطافت هوا ،سایه 

درختان در روزهای گرم تابستان در جنگل های شمال غرب کالردشت در مسر جاده عباس آباد با جنگل های انبوه و 

 می تواند خستگی راه و گرمای هوای شهرهای گرمازده را از تن مسافران بیرون کند.پر درختش 

همه ساله در این فصل عده زیادی با بر پا کردن چادر و کمپ در حواشی این جنگلها به استراحت می پردازند در 

صورت برنامه ریزی صحیح در این خصوص و اختصاص قسمت های ابتدایی جنگلهای به این امر و تبدیل آنها به پارک 

جاذبه های توریستی و سیاحتی ناحیه افزود ی توان به های جنگلی و ایجاد امکانات استراحتگاهی و تفریحی در آنجا م

 گرفت.و بدین گونه می توان جنگل را عامل مهم در جذب جهانگرد و مسافر به این ناحیه در نظر 

 جاذب های انسانی:
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 اسب سواری و ورزش های زمستانی:

مشرف بر دشت ، زمینه های فضای بازداشت مرکزی کالردشت وشیب و فرازهای تپه های پیرامون آن در دامنه های 

بسیار خوبی برای برخی ورزش ها می باشند .راهپیمایی در هوای صاف کوهستان  در هر صبح و غروب می تواند 

بهترین وسیله آرام بخش روح و جان برای هر فردی باشد به ویژه انسانهایی که از فرط خستگی زندگی شلوغ شهری 

ند . ورزش زمستانی نیز در کالر دشت قابل توسعه می باشند و در صورتی به طبیعت زیبای کالردشت پناهنده شده ا

 که در این خصوص مطالعات دقیقی صورت گیرد استعداد طبیعی برای ایجاد چنین موارد مهیاست.

ی داشته و محیط نیز پذیرای انجام چنین نسابقه طوال ش هایی است که در ناحیه کالر دشتاسب سواری از دیگر ورز

. پرورش اسب در کالردشت تا سالهای اخیر متداول بوده و بسیاری از رفت و آمد ها توسط  سرگرمی می باشدورزش و 

  این حیوان انجام می گرفت؛سوارکاری در هوای پاک و لطیف

 کوهستان نیز جالب است و می تواند بخش هایی از اوغات فراغت مسافران را به نحوه مطلوب پر نماید.

 دریای خزر: نزدیکی کالردشت به

یکی دیگرازمواردی که به عنوان عوامل مهم در راستای جذابیت جهانگردی وتورسیم در کالردشت مطرح است و می 

گرفت موقعیت کالردشت نسبت به دریای خزر و فاصله کم آن از توان در برنامه ریزیها برایش جایگاه ویِِِِِِِِِِِژه ای در نظر 

وان تکمیل کننده طرح های توریستی ناحیه کالردشت مورد بررسی و مطالعه دریاست . استفاده از دریای خزر به عن

 قرار گرفته است.

نزدیکی کالردشت به دریای خزر این فکر را مطرح نمود که بین این دو مرکز تفریحی ارتباط برقرار شود تا مسافران و 

وانند از هر دو عامل دریا و کوهستان و جهانگردان که قصد گذراندن اوقات فرغت خود در خطه شمال کشور را دارند بت

 امتیازات آنها یکجا و همزمان استفاده ببرند .

برقراری ارتباط و رفت و برگشت های روزانه و سریع بین این دو مرکز اصل جذب مسافر امکان پذیر هست و طراحی 

ند رشته تله کابین و سیم نقاله در این خصوص سالها قبل مورد بررسی و مطالع قرار گرفت و قرار بوده که از طریق چ

هوایی مسافران بین کالردشت و نمک آبرود روبروی هتل هایت خزر جابجا شوند . البته این طرح بخشی از طرح های 

در جلسات متعدد وزارت اطالعات و جهانگردی  0101گسترده جهانگردی کالردشت و دشت نظیر بوده که در تیر ماه 

 به تصویب رسیده بود.
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صورت برقراری این ارتباط و ایجاد امکانات الزم که در طرح اولیه پیش بینی شده بود بنیه توریستی و جهانگردی در 

و   که در مدت زمان استراحتشود  ناحیه تا حد زیادی تقویت و تکمیل می شود و این امکان برای مسافران فراهم می

ویژگی هایش همزمان از دریای خزر جهت شنا و  گذران اوقات فراغت در کالردشت و برخورداری از کوهستان

برخورداری از امکانات کنار دریایی هم استفاده نامیند در حقیقت کالر دشت رفت و آمد های پایان هفته ای در 

کالردشت در طول سال نیز افزایش می یابد و کمک شایان توجهی به اقتصاد متکی بر جهانگردی و سیاحتی ناحیه می 

 شود.

جاذبه ها و عوامل طبیعی که موجب گردیده  اند تا در کالردشت جهانگردی و جلب سیاحان و مسافران به در کنار 

فرهنگی نیز می توانند مفید و موثر –برخی عوامل و داده های انسانی  عنوان رکن اصل اقتصاد ناحیه مطرح گردد .

 رین این عوامل در کالردشت عبارتند ار:باشند و به شکوفایی صنعت توریسم در این ناحیه کمک نمایند که مهمت

 صنایع دستی در کالردشت:

درجامعه روستایی کالردشت از گذشته بسیار دور تاکنون صنایع دستی مثل قال بافی ،نمد بافی،   گلدوزی روی 

 پارچه،بافتن جوراب و دستکش ،لباس های پشمی ،کوزه گیری و برخی لوازم و وسایل چوبی معمولی و متداول بوده

است .امروزه این قبیل تولیدات روستایی می تواند به عنوان مواردی دیدنی و جالب توجه به مسافران و سیاحانی که از 

 این ناحیه دیدن می کنند عرضه گردد.

دایر نمود مثل دیدن و تماشای این قبیل صنایع روستایی در اماکن مخصوص که می توان به همین منظور 

غرفه،فروشگاهها ،نمایشگاه ها و مرکز صنایع دستی و تولیدات محلی به جهانگردان و مسافرانی که از مناطق دیدن 

 می کنند در اکثر نقاط متداول ومعمول است 

رآمد بنابراین با ایجاد و توسعه چنین مراکزی عالوه بر سرگرمی هایی که بای مسافران و توریست ها ایجاد می شود د

 خوبی هم برای تولید کنندگان و فروشندگان محلی خواهد داشت.

 یادمان های تاریخی 

 کاخ اجابیت:

از دیگر مواردی که در کالر دشت وجود دارد به عنوان یک مجموعه فرهنگی و توریستی می توان از آن کمک گرفت 

ترین نقطه دشت و در ضلع جنوبی آن بر پای مجموعه کاخ در روستای اجابیت است .این کاخ در زمان رضا شاه و بلند 

 کوه های جنوب ناحیه بنا گردیده است و دارای محوطه مشجر و بزرگی است .
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 تاسیسات جهانگردی موجود در کالردشت:

در راستای توسعه جهانگردی و توریسم در کالردشت در سالهای قبل از انقالب اسالمی مطالعاتی صورت گرفته بود و 

 به مرحله نهایی برسد. 0171بود که طرح جهانگردی کالردشت به مرحله اجرا گذاشته شود و تا سال قرار بر این 

از طرح مزبور با اجرای این طرح به دلیل انقالب اسالمی و مشکالت و مسائلی که بعد ها ایجاد مغایرت داشتن مواردی 

آمد و تاکنون نیز وضعیت مشخصی پیدا سیاست های دولت جمهوری اسالمی در مورد جهانگردی به حالت تعلیق در

 نکرده است.

طرح پیش بینی شده برای کالردشت بسیار گسترده و جامع بوده در صورت اجرای زیر بنایی ساختار اقتصادی و 

 اجتماعی ناحیه را دگرگون می کند.
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 فصل پنجم:

 جمع فرضیه ها و نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 

 گیری:نتیجه 

با فرض بر اینکه تغییر کاربری اراضی شهر کالردشت متاثر از عدم برابری ارزش افزوده بخش کشاودرزی در مقایسه با 

انواع کاربری ها نتیجتًا سرمایه گذاری در بخش ساختمان سازی و ویال به صرفه تر از بخش کشاورزی می باشد و در 

خود دلیلی برای استقبال مردم در این نوع تغییر کاربری می باشد و آمد سازی را برای منطقه ایجاد می کند و این 

 بیشترین تغییر کاربری مربوط به کاربری ویال می باشد.

از طرفی توانهای طبیعی کالردشت تا حدودی جوابگوی خواسته های طبیعی و اقلیمی که در منطقه حکمفرما بوده و 

اقلیم و طبیعت خوب منطقه بوده و این ساخت و ساز مجود در  هجوم گردشگران به این منطقه داشتناولین دلیل 

 منطقه در محیطزیست منطقه تاثیر می گذارد که در غیر این صورت طبق ضوابط و مقررات انجام گیرد.

دستیابی به توسعه پایدار در گروه توجه به ارکان اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است و 

 عنوان فعالیتی اثر گذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه است .گردشگری به 

طبیعت گردی یا اکوتوریسم گرایشی تازه در صنعت جهانگردی است.چشم اندازها و منظر زیبای بیعت از کانون و 

حفاظت از محیط زیست جاذبه های توریست پذیر این نوع از جهانگردی است .بنابراین اهمیت دادن به نقش آن در 

 برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.
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اکوتوریسم بین  1111انجام داده است در نخستین دهه سال  (W.T.Oبر پایه بر آوردی که سازمان جهانی جهانگردی )

 درصد رشد داشته است و این روند  همچنان ادامه خواهد داشت. 11تا  01

متحد به عنوان سال بین المللی اکوتوریسم شناخته شده است . اختصاص این نام خود از سوی سازمان ملل  1111سال 

 گویای اهمیت جهانی اکوتوریسم در ایجاد زیست محیطی ،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

برخی شرایط بیرونی که در بخش های گذشته مورد بحث قرار گرفت ممکن است موجب مساعدت و یا جلوگیری از 

هانگردی شهری گردد .راهبرد جهانگردی شهری باید پیشاپیش تدوین گردد و بدین ترتیب در صورت لزوم توسعه ج

آثار این عوامل بیرونی تصحیح شود عالوه بر این راهبرد باید با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی که احتمااًل 

حله گسترش شهر سازگار باشد( تدوین گردد بوسیله جهانگردی تامین می شود )یعنی نیازهایی که از جمله با مر

روشی است که توسعه جهانگردی باید بخشی مکمل راهبرد توسعه شهری باشد .سه راهبرد سنتی مستقیم برای 

 .توسعه جهانگردی در اینحا آمده اند 

د بروی نخستین آن راهبرد رشد متوازن است که تا زمانیکه رشد تعداد بازدید کنندگان اهمیت درجه دومی دار

تکمیل فرآورده جهانگردی تاکید می کند .این راهبرد بویژه برای شهرهای کوچک تر که اقتصادی بسیار تخصصی 

دارند شهر هایی که چندان در انتظار محرک اقتصادی اضافی برای تنوع بخشی به اقتصادشان نیستند توصیه می 

 شود.

بسوی گسترش دادن تقاضای جهانگردی گرایش دارد این  دومین راهبرد که رشته غیر متوازن است راهبردی است که

شهری تناسب ندارد اما سومین و آخرین راهبرد شاید بویژه برای مناطق شهری راهبرد به هیچ وجه برای جهانگردی 

مهم که هم اکنون دارای اقتصادی متنوع و بااثبات هستند جالب باشد زیرا هدف اصلی راهبرد رشد هماهنگ گزینش 

ویژه ای از بازار جهانگردی و گسترش تدریجی آنهاست طبعاً شهر هایی هم هستند که شرایط اساسی را  بخش های

برای موفقیت در توسعه جهانگردی ندارند این شهر ها ممکن است راهبرد غیر مستقیمی را در پیش بگیرند ممکن 

تشویق کنند و بدین وسیله به تدریج و یا جهانگردی تفریحی را است این شهرها پذیرای جهانگردی همایشی باشند 

فرآورده های جهانگردی خود را ارتقا بخشند و یا موفقیت و وضعیت خود را با توجه به جاذبه هایی که هم اکنون 

موجودند تقویت کنند باالخره روشن است که هر راهبردی برای توسعه به حمایت دقیق و بهره مند  شدن از ابزارهای 

ست و خط مشی کنونی در امر جهانگردی باید به گونه ای باشد که بتواند به سوالت مربوط به الزم برای اعمال سیا

چگونگی بازاریابی ،چگونگی تامین مالی برای توسعه جهانگردی و چگونگی نگهداری و حفظ جریان انبوه بازدید 

 کنندگان در محدوده توان تحمل و ظرفیت جهانگرد پذیری فضا پاسخ گوید.
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تدریجی توان فرآورده های جهانگردی که قادر به تسخیر بازار جهانگردی باشند مستلزم سرمایه گذاری افزایش 

فراوان در امر زیر ساخت شهری است اما به رغم سرمایه گذاری های سنگین در این مورد این خطر وجود دارد که آثار 

د دیگر صورت پذیرد . جهانگردی همایشی به بسیار دیرتر از سرمایه گذاری در موارسرمایه گذاری  این و بازگشت

سرعت به بخشی ویژه از عوامل تحریک بازار جهانگردی بدل شده است . معمواًل جهانگردی را به مشابه معجزه ای 

برای مداوای بیماری شهرهایی تلقی می کنند که خواهان بهره مندی از رشد اقتصادی مثبت و با ثبات اند اخیراً به این 

زیرا رده اند که توسعه جهانگردی ناموزون ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد سازد نکته پی ب

چه بسا همیشه منافع بیشتر از خطرها و زیان ها نباشد به همین لحاظ طراحی راهبردی برای توسعه جهانگردی 

ری که امروز در جهان پیشرفته به عنوان شهری پایداراهمیت بسیاری  دارد با توجه به آنچه گفته شد جهانگردی شه

 یکی از مهمترین راه های توسعه جامع ،کامل،پایدار شهری شناخته شده است.

زمانی می تواند در مورد ایران با موفقیت همراه باشد که متولیان امور کشور در زمینه های سیاست،اقتصاد،فرهنگ و 

ظری و اشراف بر مسائل و ویژگی های جهانگردی شهری در مدیریت شهری در سطوح مختلف خرد و کالن با بلند ن

اندیشه ایجاد زیر ساخت های صحیح فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی باشند به عالوه به اصالح نظام شهر سازی ،شبکه 

و از همه  ه ریزی کنندرای شادابی و سرزندگی جامعه برنامرفت و آمد زدوزن زشتی از نامی بناهای ساخمانی بپردازند ب

مهمتر در مهار آلودگی هوا بکوشند نیز ضوابط و قوانین مربوط به دیدار از اماکن و مکان های جذاب را آسان تر سازند 

و با تدوین سیاست،خط مشی مدبرانه و هماهنگ با مقتضیات زمان و جهان زمینه ای ارتقاء و بهبود جهانگردی را 

 فراهم آورند.

 10درجه و  01دقیقه عرض شمالی و  0درجه و  18دقیقه تا  07مساحت بین  هزار کیلومتر مربع 10استان مازندران 

 حلول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته.دقیقه  00درجه و  01دقیقه تا 

 آب و هوای استان مازندران با توجه به دما و بارش به آب های معتدل خزری وک وهستانی تقسیم شده است.

 از مدیترانه که از شمال غربی می باشد به منطقه حکمفرماست.مهمترین جریان های هوایی 

فرح آباد و  –بابلسر و محور بابلسر  -علم ده -علم کوه -مهمترین محورهای توریستی ساحل کازندران شامل رامسر

 گرگان می باشد. –بهشهر 

،عباس آباد و گل پل و  خضر بنی و استخر پشت شور مست–ساهون  -از دریاچه ها و تاالب ها شامل دریاچه ولشت

 سد دریوک و تاالب لپو و پلنگان . گز و مرداب کندوچال نام برد.
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واقع شده است این بخش شامل دقیقه طول شرقی  1درجه و  00دقیقه عرض شمالی و  19درجه و 11کالردشت در 

 سه دهستان می باشد.

و مناطق دیگر جهان می تواند نقش یک قطب در بسیاری از ممالک وجود تنها یک منطقه پر جاذبه همچون کالردشت 

مهم را در جهانگردی ، تولید انتقال و در آمد توزیع متناسب ثروت ،ایجاد تعادل در ارتباط شهر و روستا و باالخره 

 اصالح لگوی مهاجرت به نفع روستاها ایفا کند

ی طبیعی و سیاحتی است که حتی نخستین ویژگی متناسب برای گردشگری در این منطقه برخورداری آن از جاذبه ها

با وجود چنین محدودیت هایی هر ساله ایرانگردان از دورترین نقاط کشور و حتی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 

 فارس به این منطقه مسافرت می کنند. 

در  است تماشا و تامل در دیدنی های دهگانهبرای هر گردشگری که شیفته جاذبه های طبیعت و فرهنگ کالردشت 

 جای خود ودر بخش های جغرافیا و تاریخ شامل:

کالر توده تخت سلیمان ،علم کوه،یخچال های طبیعی و رودخانه سرد آبرود و دریاچه ولشت و جاده مسیر عباس آباد 

آثار معروف تپه کالر و بقعه امام زاده هادی و کاخ  کالردشت و هتل نیمه ساخته حسن کیف و کلیه شهرک ها  –دشت 

 و ویالها ، آنچنان جلوه های طبیعی و فرهنگی منطقه به شمار 

 می روند.

اغل از مکانیزم رونق فعالیت توریستی در تفسیر کاربری اراضی که شامل افزایش قیمت اراضی و انتقال جمعیت ش

بخش کشاورزی به سایر بخش ها و همچنین تاثیر فعالیت توریستی در پیدایش کاربری اراضی جدید و پیدایش اتاقک 

حاصله های اجاره ای و همچنین افزایش بورس بازرسی زمین و تفاوت در آمدی بخش کشاورزی در مقایسه با در آمد 

 از بخش های دیگر و همچنین تورم قیمت اجناس و کاال .

و مراحل تغییر کاربری اراضی  0118-81و  0101-17سیر تکامل  تغییر کاربری در باغات و زمین های زراعی از سال 

زراعی و باغات که شامل بایر نمودن اراضی و حصار کشی و قطعه بندی اراضی و همچنین احداث واحد های تجاری و 

 مسکونی.

ف و لبال ،مکا،الهو که به صورت لکه هایی دایره ای شکل کالبد منطقه شهری از محله های حسن کی 0111قبل از سال 

 فیزیکی منطقه را تشکیل داده بودند .
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تاسیسات گردشگری  که شامل توریستی دولتی و توریستی عامل المنفعه و تاسیسات نیمه تمام توریستی بوده 

نبوده و جوانان منطقه با مشکلت کاربری فرهنگی مذهبی نظیر سینما وتئاتر و خانه فرهنگ در کالردشت مشهود 

 روبرو می باشند.

افزایش جمعیت منطقه با توجه به استقبال توریست ها در مقایسه با جمعیت بومی تاثیر خود را به کاربری تجاری بیش 

 از سایر کاربری هاست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیشنهادات

،تاریخی و فرهنگی و بهره برداری بهینه از این طبیعی با در نظر گرفتن امکانات و توانوندی ها و پناسیل های بالقوه 

امکانات در توسعه صنعت توریسم می توان تحوالتی را در ابعاد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی در شهر کالردشت بوجود 

 آورد.

و از دیدگاه اقتصادی اصلی ترین کار توریسم توزیع در آمد ها ،ایجاد زمینه های انتقال با توجه به رشد سریع جمعیت 

نیاز منطقه به عرضه نیروی کار ،تسریعدر گردش پول و پیوند برقرار نمودن بخش های اقتصادی و اجتماعی و رشد 
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و خانگی از دیدگاه اجتماعی اثرات متعددی مانند شناخت سرزمین و آشنایی با روابط و شکوفایی صنایع دستی 

 فرهنگ مردم منطقه می گردد .

از طرف فقدان امکانات و عدم استفاده بهینه از امکانات بالقوه توریستی ناحیه موجب بروز و پیرایش بسیاری از لغزش 

 و انحرافات و جامعه به خصوص در بین گروه های جوان می گردد 

 بدین لحاظ پیشنهاد می گردد :

 تبلیغات تووریستی به شرح زیر انجام گیرد: -0

 ،جرائد عمومی از طریق رادیو ، تلویزیون -

 تهیه بروشورهای گوناگون  -

 نصب تابلو در فواصل معین به عنوان راهنما -

 احداث کیوسک های اطالعاتی  در مدخل ورود شهر -

افزایش تاسیسات جهانگردی و زیر بنایی و ایجاد تعادل بین این بخش و بخش توریسم از قبیل احداث هتل  -1

ی خدماتی و بهداشتی در کاربری های مشخص شده ای که ها ،کمپ ها و آالچیق ،رستوران ها و سرویس ها

 مشاور تعیین کرده است

 مرمت و بازسازی آثار تاریخی و یاد مان های تاریخی که از جاذبه های انسانی و فرهنگی منطقه میباشد. -1

 مرمت و بازسازی برون شهری و درون شهری -0

با تالش مسئولین محترم دو سال می باشد که نمایشگاه  احداث و افزایش نمایشگاه های صنایع دستی که -0

 صنایع دستی کل کشور در کالر دشت به نمایش گذاشته شده.

 آموزش مردم منطقه به مهمان نوازی و برخورد با گردش گران -1

 اختصاص دادن بخشی از جنگل های غیر صنعتی به عنوان پارک های جنگلی برای استراحت گردشگران. -7

 ل ونقل بین شهری به منظور دیدن نقاط شهرتامین وسائل حم -8

آماده نمودن مسیر بین کالردشت و دریای خزر به هر طریقی که میباشد خصوصًا از طریق تلکابین نمک  -9

 آبرود.

 

 تشویق بخش خصوصی با حمایت دولت برای سرمایه گذاری در زمینه بهینه نمودن امکانات  -01

 توریستی ناحیه.
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 مناطق زیبای طبیعی وپوشش گیاهی.جلوگیری از تخریب -00

 افزایش سهمیه آرد نانوایی ها و تامین مواد غذایی و سوخت منطقه -01

 اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری بورس بازی زمین و کوتاه نمودن دست واسطه ها و دالل ها. -01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و ماخذ 

نامه اکرشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه آزاد)چاپ  ( توان های طبیعی کالردشت. پایان0171.غالمعلی)احمدی  -

 نشده(

گرانیت کالر بررسی معادالت سنگ های ترئینی استان مازندران با تاکید به معدن  (0171بابا خانی .بهمن) -

 دشت. مجموعه مقاالت وپژوهش های بازرگانی
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 اقبالبهاءالدین. محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب، تاریخ طبرستان ،ینفتح عباس  -

( مدیریت توریسم ،مترجم دکتر مهدی جمشیدیان ، اکبر مهدی پور عطا آبادی،انتشارات 0179الیوت. جیمز) -

 مانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان

مدیریت جهان گردی مترجم دکتر سید محمد اعرابی و داوود ایزدی ،انتشارات دفتر  0178راجرداس .ویل  -

 پژوهش های فرهنگی

 رضوانی .علی اصغر ،اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست ،مجله اطالعات سیاسی و اقتصادی -

 00رضویان. محمد تقی ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،نشر منشی ص  -

مرکز آموزش  ،بررسی زمینه ها  و موانع توسعه توریسم دراستان کرمانشاه ، 0177زاهدی .عبدالمحمد  -

 مدیریتی غرب کشور

نقش ما در شهر در توسعه پایدار منطقه ای)مورد ما در شهر مشهد و مراکز جمعیتی  0179علی زاده. کتایون -

 پیرامون( رساله دکترا،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات

 فرید. یداهلل ،جغرافیا و شهر نشینی ،انتشارات دانشگاه تبریز -

 تحقیقات جنگل ها و مراتعفلور ایران ،موسسه  0111قهرمان . احمد ، -

مایکل. رالکیفت ،توسعه پایدار،ترجمه حسین نیر ،مجموعه انتشارات کشاورزی و توسعه،ناشر مرکز مطالعات  -

 برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

 ،درآمدی بر جهانگردی،دانشگاه شهید بهشتی تهران0179محالتی. سالح الدین  -

و جهان گردی، سفرنامه هیئت اعزامی ایران گردی و سازمان ایران گردی  0179مستوفی . نصراهلل، -

 جهانگردی،نیویورک

تاثیرات جهان گردی بر بنیاد های اقتصادی و اجتماعی کشور،مجله علوم  0181مومنی. مهدی، اردیبهشت  -

 01انسانی دانشگها سیستان و بلوچستان،شماره

 شهری ایران ،همدان، جایگاه آمادهسازی زمین در نظام  0171مهدی زاده. جواد، شهریور  -

،تغییر کاربری ارضی زراعی شهر کالردشت و پیامدهای آن،پیان نامه  0171میر فتح اللهی . سید عسگر، -

 کارشناسی ارشد جغرافیا ،چاپ نشده.

سنگهای تزئینی استان مازندران با تاکید به معدن گرانیت  دالتا، بررسی مع0171وکیل. عبدالمجید،  -

 کالردشت.

،فصل نامه حمل و نقل ویژه نامه  1111،تصویر جهانی اکوتوریسم در سال 0180مازیار، تابستان نیازمند.  -

 .101شانزدهم،شماره 

 ،سرشماری های عمومی نفوس و مسکن0107مرکز آمار ایران  -
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 ،طرح های کالردشت)چاپ نشده(.0171مهندسین مشاور پژوهش معماری وعمران، -

 ربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار.مهندسن مشاور فرنهاد ،برنامه ریزی کا -

 . 0179نشریه جستارهای برنامه ریزی و طراحی شهری ،تهران -

 دفتر فنی شهرداری کالردشت. -

 مرکز بهداشت و درمان کالردشت. -

 حفاظت محیط زیست کالردشت . -

 سرجنگلداری کالردشت. -

 اداره بخشداری کالردشت. -

 بررسی و مطالعات میدانی. -

 

 

 

             

  

  

 

 

 

 


