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های   نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهرهای ساحلی در سال

 مورد مطالعه : شهر نوشهر  ؛1388ـ 1368

Role of Urban Management in Sustainable Development of 

Tourism in Coastal Cities in 1989 – 2009; 

Case of Study: Noshahr city 
 

3، رضا ویسی2ال، مریم پورز*1حسینیعلی سید
   

 20/05/92 پذیرش:                           09/11/90دریافت:

 دهچکی
 اجتماعیو  اقتصادیآنچنان در توسعه  پایدار گردشگریامروزه صنعت 

عنوان موتور توسعه نواحی بهدانان آن را ها نقش دارد که اقتصادکشور
کارامدی نظام  نمایند. توسعه این صنعت در دنیا، بهساحلی تلقی می

های الزم نیاز دارد. شهر ها و بهبود ظرفیتمدیریتی، تقویت زیرساخت
دلیل داشتن شرایط خاص جغرافیایی و سواحل زیبا و وجود نوشهر به

بندر و فرودگاه، پتانسیل زیادی در زمینه جذب گردشگران خارجی و 
ریزی  ههای گردشگری در این منطقه، با برنامداخلی دارد. گسترش جریان
ها و مدیریت گردشگری اثرات منفی زیادی نامناسب و ضعف زیرساخت

است. بر این محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشتهاز لحاظ زیست
اساس این تحقیق، در پی شناخت نقش عوامل مدیریتی در توسعۀ 
گردشگری شهر نوشهر و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعۀ پایدار 

تحلیلی و نوع آن -شهر است. روش تحقیق توصیفی گردشگری در این
نفر بوده که 42175پیمایشی است. جامعه آماری، ساکنان شهر نوشهر با 

است. در این نفر انتخاب شده 350طبق جدول مورگان از این تعداد 
تحقیق، برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون آماری ضریب همبستگی 

است. نتایج ( استفاده شدهSpssاس )اسپیافزار اساسپیرمن در محیط نرم
های مدیران شهری، ها بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین ویژگییافته

تغییرات رشد تسهیالت گردشگری و توسعه پایدار گردشگری و نیز عدم 
وجود رابطه معنادار بین تغییر کاربری اراضی ساحلی با توسعه پایدار 

ها بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین تهگردشگری است. در ضمن این یاف
های مرتبط با های ساحلی، هماهنگی سازمانریزیمتغیرهای برنامه

فروشی و های شغلی، توسعه خدمات خردهگردشگری، ایجاد فرصت
های  ها، سازماندهی خانههای الزم، احداث کمپینتوسعه زیرساخت

ی و نظارت مستمر با های فصلرسانی، انجام بازرسیای، اطالعاجاره
 توسعه پایدار گردشگری شهری است.

، گردشگری پایدار توسعه ساحلی، مدیریت شهری :کلیدیواژگان
  شهر ساحلی نوشهر. ساحلی،
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Abstract 
Today, sustainable tourism industry plays so important 
role in economic and social development of countries that 
economists consider it as an engine of development in 
coastal areas. Developing of this industry in the world 
needs management system efficiency, strengthening 
infrastructures and improving the necessary capacity. 
Noshahr  city due to its particular geographical  
conditions, beautiful beaches and the port and airport has 
a great, potential to attract of foreign and domestic 
tourists. Increasing of tourism in this region, with 
inadequate planning and weaknesses of infrastructures 
and tourism management has negative environmental, 
social and economic effects. Therefore, this study is 
trying to recognize the role of management in tourism 
development of Noshahr  and providing appropriate 
solutions for sustainable development of tourism in the 
city. This is a  field research based on a cross-sectional 
method. The statistical community is the residents of 
Noshahr  with 42,175 people. Of these, 350 people has 
been selected according to Morgan. In this study, the 
statistical test the Spearman correlation coefficient is used 
in spss software. The results indicate a meaningful and 
positive correlation among the characteristics of city 
managers, changes of tourism facility growth and 
sustainable development of tourism. They also show lack 
of a meaningful relationship between changes of coastal 
lands’ usages and sustainable development of tourism. In 
addition, these findings indicate a positive and meaningful 
correlation among the variables coastal planning, 
coordination of tourism-related organizations, 
employment opportunities, development of retail services 
and necessary infrastructures, building campaigns, 
organizing rental houses, notification,  seasonal 
inspections and continuous monitoring of the sustainable 
development of urban tourism.  

Keywords: urban management, coastal improvement, 

sustainable coastal tourism, Noshahr  coastal city. 
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 مقدمه  
شروع و باعث  1945بیشترین تقاضای توریسم ساحلی از سال 

ع آن تقاضای های گردشگری شد و به تبَزمینه رشد تقاضا در کل

 (Mahdavi, 1382: 15-20) توریسم شهر نیز توسعه یافت

امروزه صنعت توریسم بر اقتصاد بسیاری از مناطق ساحلی 

 است؛هیافت برتریای کوچک کشورهای جزیره ویژهبه

 درصد درآمدهای 95عنوان مثال توریسم بیش از به

اقتصادی کشورهای مالدیو و تنها منبع درآمدهای ارزی این 

 این .(Brown et al, 2000: 45) دهدکشور را تشکیل می

-بهها نقش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورصنعت 

 عنوان موتورهبدانان آن را که اقتصاد طوریبه داردسزایی 

باید بتواند با  یا منطقه هر کشور، شهر. کنندمی توسعه تلقی

گردشگری خود و عرضه  هایساختزیر بیش از ایجادمزایایی 

و تصویر  مسافران را جذب نماید ،محصول و خدمات مناسب

 ,Ibrahimi et al)جا بگذارد بهذهن گردشگران  خوبی ازخود در

ثیرات أت ادموجب ایجبه صنعت گردشگری  توجه (.2 :2010

اجتماعی و حتی محیطی در  ،فرهنگی و تغییرات اقتصادی،

سفر   سهم اقتصاد  (.Perace, 1989: 34) شودمی هر کشور

 :Majles & Pajohesh, 2003) شغل جهان است 12شغل از  یک 

اغل بخش سفر و تعداد مش 2010در سال (. 221-257

ل جهان درصد از کل مشاغ1/9میلیون یا  6/251جهانگردی به 

 :World travel and tourism council, 2001) رسیدخواهد

 698به  2000المللی در سال بین تعداد جهانگردان (.13

المللی به  جهانگردی بینو درآمدهای حاصل از میلیون نفر 

هدف عمده  (.WTO, 2001: 8)میلیارد دالر رسید 9/475

 المللیسازمان جهانی جهانگردی افزایش تعداد سفرهای بین

میلیارد در سال  6/1و  2010میلیارد در سال  1/1تا سقف 

بررسی پیشینه (. Baghay, 2008: 11) است 2020

 ها، بازرگانان،شگری بیانگر سفر سیاحان، دیپلماتگرد

 دلیلهب ،شناسان، محققان و افراد کنجکاو به ایرانباستان

 است، و اقلیمی آن محیطی توانمندی تاریخی و پیشینه

(Mostafay, 2006: 55 .)ایران با برخورداری از کشور 

رمیانه و نیز مشخصات جغرافیایی ویژه در منطقه خاو

تاریخی، فرهنگی  های طبیعی و آثاربرخورداری از ویژگی

 داردهای گردشگری در فعالیت، امتیاز بسیاری و هنری

(Ghazi, 1995: 15 .) ابنیه و آثار  ایران از لحاظهمچنین

و از لحاظ  است کشور نخست دنیا 9جزو  جود،مو تاریخی

 کشور برتر دنیا قرار دارد10ی در میان تهای اکوتوریسجاذبه

(Armaghan, 2007: 236 .)سهم ایران از که  درحالی

صدم 5 دنیا کمتر ازمیلیارد دالری توریسم  400رآمد د

 درآمد ایرانواقعی میزان  مقدار، . اما ایناستدرصد 

درصد 5تر و کمتر از نه ایران بسیار پاییندرآمد ساال .نیست

 92دنیا، در رتبه  کشورهای سهم توزیع است و در میان

گردشگری،  توجه به صنعتتدابیری مانند دارد. قرار 

، مدیریت و همچنین انجام تحقیقات در آن گذاریسرمایه

در نقد  .هستندضروری  ی آنهادر جهت رفع چالش

هنوز  اوالً که ان گفتتوگردشگری ساحلی ایران می

جایگاه واقعی  و گردشگری ساحلی در ابتدای کار خود است

 دست نیاوردههای توریستی بهها و طرحخود را در برنامه

های اقتصادی، ریزان اقتصادی، در ستاندهبرنامه ثانیاً ؛است

 ا،درآمدزا، کار یعنوان صنعتبه گردشگری ساحلیکمتر به 

عنوان به و نیز ف هزینه زیادبدون صر و بدون آلودگی

 مشاغل ایجاد و  فقر که موجب کاهش صادرات نامرئی

 (.Ghanbari, 2004: 55) اندکردهتوجه شود، ؤثر میم

نوشهر با برخورداری از شرایط خاص بندری شهر     

هر ساله شمار زیادی از  جغرافیایی و داشتن سواحل مناسب،

وجود بندر نیز  اید.نممی جذبمسافران داخلی و خارجی را 

های گسترش جریان. استبر اهمیت این شهر افزوده

ریزی و مدیریت فقدان برنامه ،گردشگری در منطقه مذکور

اثرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی و محیطی را  ،مداکار

اکنون شهر نوشهر با مسائلی نظیر است. همدر پی داشته

اکولوژیکی،  ی و پیامدهایتغییرات شدید کاربری اراض

، قیمت اراضی کاذب رویه، افزایشسازهای بی و ساخت

افزایش نابرابری اقتصادی، اجتماعی در بین ساکنین شهری، 

مانند  آلودگی صوتی، تخریب حریم منابع طبیعی نظیر دریا و

 رو بررسی اثرات مثبت واز این .است گردیده روآن روبه
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عه در جهت منفی صنعت گردشگری در منطقه مورد مطال

جامعه میزبان ودر  سوی شده ازدرکثیرات منفی أبهبود ت

 نهایت دستیابی به توسعه گردشگری پایدار امری ضروری

 رسد. نظر میبه برای مدیران شهری

تحلیل نقش مدیریت با هدف  ترکیبی ودید  با این تحقیق   

 متقابلرابطه به  گردشگری نوشهر، شهری در توسعه پایدار

و در  استیت و توسعه صنعت گردشگری پرداختهبین مدیر

 پایان راهکارها و پیشنهادهایی جهت توسعه این صنعت ارائه

 .دهدمی

 الت تحقیقؤاس 

مدیران شهری و توسعه پایدار  فردی هایبین ویژگیآیا  .1

 ؟وجود دارد گردشگری در شهر نوشهر رابطه

توسعه  وگردشگری  یهامدیریت زیرساختآیا بین  .2

 ؟رابطه وجود دارددر شهر نوشهر  پایدار  گردشگری

پایداری گردشگری ساحلی و توسعه  یکاربری اراضبین  آیا .3

 ؟داری وجود دارداساحلی رابطه معن

در توسعه تغییرات رشد تسهیالت گردشگری  نقش .4

 است؟ گونهپایدار گردشگری در شهر نوشهر چ

ریزی محالت ساحلی در گردشگری پایدار برنامهآیا   .5

 ؟ثیر داردأشهری ت

 روش تحقیق 
 ، ازمورد نظر جهت دستیابی  به اهداف، در این تحقیق

-های توصیفییابی با هدفهای پیمایشی)روش زمینهروش

تحلیلی از طریق بررسی و -اکتشافی( و روش توصیفی

توسعه پایدار گردشگری  تحلیل نقش مدیریت شهری در

 یاههمچنین داده است.شهر ساحلی نوشهر استفاده شده

 تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن از طریق آماری

با توجه به که  استشهر نوشهر  ،جامعه آماری. نداشده

 ، طبق(175/42) 1385جمعیت شهرستان نوشهر در سال 

 نفر انتخاب 350 ،شهروندان نوشهر جدول مورگان از بین

  (.Kerjecie and morgan, 1970: 607-610) اندشده

 ق  پیشینه تحقی

با توجه به اهمیت نقش مدیریت گردشگری در توسعه 

اثراتی که این موضوع بر روی  کشورها و همچنین پیامدها و

-زیست و کالبدی ،ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

، تحقیقات و گذاردمیمحیطی جوامع شهری کشورها 

از سوی محققین و دانشمندان در این زمینه  مختلفی مطالعات

 :شوداشاره می هاناز آ رخیکه به ب استهصورت گرفت

مریکا، با استفاده از آینیای غربی جدر تحقیقی در ویر. 1

وزنی، معیارها و -ای دلفی و ترکیب خطیروش پرسشنامه

گردی در منطقه هایی  برای ارزیابی مقاصد طبیعتشاخص

است. نتایج تحقیق در شده در نظر گرفتهمورد مطالعه 

معیاره برای  9ایجاد یک سیستم ارزیابی نجر به نهایت م

معیاره  7شرایط مقصد گردشگری و یک سیستم ارزیابی 

 استبرای ارزیابی نحوۀ مدیریت مقصد گردشگری شده

(Bender, 2008: 14.)  

در تایوان محققان با استفاده از تکنیک دلفی، معیارهای  .2

های گردشگری شناسایی ارزشیابی را برای مدیریت سایت

ردند. افراد محلی، جهانگردان و مدیران بخش گردشگری ک

م معیارهای سیست در پایانمورد مصاحبه قرار گرفتند و 

های گردشگری سایت منظور مدیریت گردی پایدار بهطبیعت

  (.Tsaur, et al, 2006: 640)مورد مطالعه تعریف شد

های اصلی تحقیقی در رابطه با شاخص ،2007در سال . 3

تحقیق نشان داد که  نتیجه .انجام شد در مالزی پایدارگردشگری 

عوامل زیستی از جمله تنوع زیستی، شرایط فصلی، مدیریت 

های کلیدی  عنوان شاخصبه هاها و منابع آبی و توزیع آنزباله

تحقق گردشگری پایدار در منطقۀ پالوبنگی جنوبی مطرح 

  (.The & Cabanban, 2007: 999) هستند

ریزی جهت برنامهساحل مرکزی غرب استرالیا  . در منطقۀ4

با استفاده از روشی ساده محققان، و مدیریت گردشگری ، 

 یت منابع طبیعی وو ابتکاری برای ارزیابی کیفیت و کمّ

بندی منابع سایت جهانگردی، ابتدا به دسته65بندی اولویت

انداز، ارزیابی دسترسی و ابی عوامل چشمیطبیعی، ارز
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ها را سپس آن ی جهانگردی منطقه پرداختند وهاساختزیر

ای صورت نقشه. نتایج ارزیابی منابع بهکردندبا هم تلفیق 

ریزی برای منطقۀ ساحل ها در فرایند برنامهارائه شد و این نقشه

   (.Priskin, 2001: 637) مرکزی غرب استرالیا استفاده شدند

 هاییتفعالی ،با بازنگری در طرحدر حوزه کارائیب  .5

 ریزشرح برای توسعه بلندمدت و پایدار توریسم به

 هاینظر بین تمام گروه اتفاقمین أت: صورت گرفت

 در جهتمحلی و  ذینفع و تمام سطوح دولتی

توریسم نگرش مثبت و پیشگیرانه نسبت به  تحقق

یجاد  و یراثا ه حفظ م مثبت ب قادی  عت فرهنگی  ا

 منابع محیط زیست و گذشتگان و حفاظت از

ر  و ش ق ک ی ر ط ز  یا م و م ع ت  ک ر ا ش ه م د ر ت س  گ

(World Bank, 2000: 30-35.)  

نقش ای تحت عنوان ( در مقاله1388) احمد حشمتی. 6
 بر این اعتقاد ،مدیریت شهری در توسعه توریسم پایدار

توسعه برای  یدر شهرها نهادهای متعددکه اگرچه است 

  هاآنتمام  دارند ولییت گسترش آن فعال گردشگری و

کنند. بنابراین میصورت جداگانه و موازی حرکت هب

سیس نهاد أشود که مدیران شهرها در زمینه تمی پیشنهاد

جداگانه در سطح شهرها که فقط به امور مربوط به 

 گردشگری رسیدگی نمایند به اتفاق نظر دست یابند.

مدیریت ( در تحقیق خود با عنوان 1387) لومنؤعلی م .7

دار میراث فرهنگی و گردشگری شهری در توسعه پای
مدیریت در توسعه  است کهه، چنین نتیجه گرفتشهری

-بهنقش گردشگری تاریخی و اقتصاد و فرهنگ شهری 

ترین عامل در توسعه مهممدیریت یکپارچه  وسزایی دارد 

 .رودشمار میبهگردشگری شهری 

راهکارهای ( در تحقیق خود با عنوان 1388) بهاره رضایی .8

 ()مطالعه موردی: شهر بابلسر ساحلیپایدار گردشگری  توسعه
دستیابی به توسعه پایدار گردشگری  بر این باور است که

مکانات، ایجاد ابا ساحلی که هدف نهایی آن عدالت است، 

برای شناساندن چگونگی دستیابی  تسهیالت و انجام تبلیغات

 حیحبا مدیریت و کنترل ص و بهینه از دریا و استفاده سالم و

 .است پذیرامکان نیروهای متخصص

 مبانی نظری گردشگری ساحلی شهری 
در خصوص مبانی نظری گردشگری ساحلی شهری دو 

 ثیرگذار وجود دارد: أراهبرد ت

عنوان راهبردی برای توسعه ردشگری ساحلی به.گ1

دالیل زیر، ، بهدر این رویکرد گردشگری ساحلی: شهری

 : استموتور توسعه معرفی شده

 منبع شغل و درآمد است. گردشگری ساحلی  (الف

و  اقتصادی هایفعالیتاز  ایزنجیره این نوع گردشگری (ب

 آورد.می وجودبهخدماتی را 

برداری  از منابع محیطی موجود در شهرهای ساحلی بهره (ج 

 .شودمی

صنایع دستی، هنرهای ی گردشگری شهری تقاضا(د 

به نیروی کار بیشتری هایی را که نیاز سنتی و فعالیت

 برد.باال می ،دارند

ابزاری برای توسعه پایدار  عنوانبه گردشگری ساحلی .2

گانه  در این رویکرد رابطه سه :و حفاظت از منابع طبیعی

جامعه میهمان و صنعت  جامعه میزبان، سرزمین آن، میان

تواند سهمی  . گردشگری ساحلی میاستبرقرار گردشگری 

و با  باشدداشتهقتصادی توسعه پایداری سازی ادر متنوع

  نیافتهتوسعهایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق 

عد اقتصادی منجر به . ابعاد گردشگری پایدار از بُگردد

محلی دار درآمدی برای اجتماعات های پایایجاد فرصت

در جهت حفاظت محیط  نیز یکیژعد اکولو. از بُشودمی

های فرهنگی و به ارزش چنینهم کند.زیست حرکت می

 حفظ یا تغییر وضعکه موجب شود می اجتماعی مربوط

  (.Aronsson, 1994: 77) شوندمیموجود 

 1توسعه پایدار گردشگری

 ای توان آن را توسعهدر تعریفی اجمالی از توسعه پایدار می

                                                           
1  . Sustainable Tourism Development 
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مندی افراد تمین مستمر نیازها و رضایأت جهتدانست در 

  (.Allen, 1980: 15ن)یت زندگی انسامراه با افزایش کیفه

ای است که در آن توازن و توسعه پایدار گردشگری توسعه

ها و کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و تعادل، حفظ ارزش

 شود تا می سعیو  استشده لحاظهای اقتصادی نیز مزیت

ایگزین توسعه صرفاً اقتصادی جانبه ج ای متعادل و همهتوسعه

داشت اذعان  ،1993باتلر در سال  (.Alvani, 1993: 10)گردد

که بتواند در یک گردشگری است ، آن نوع گردشگری پایدار که

انسانی و فیزیکی در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر  و محیط

و تا بدان حد فعال باشد که به  آسیب نرساندبه محیط زیست 

 یندهای اجتماعی لطمهارها و فتوسعه سایر فعالیت

الگویی  مدیریت شهری (.Butler, R. W, 2000: 29)نزند

های شهری اعم از است که برای مدیریت و توسعه سکونتگاه

 و گردد بزرگ و مادر شهرها مطرح می و های کوچکشهر

توسعه مشارکتی و پایدار پدید از طریق آن، تواند می حکومت 

 ،مدیریت شهری همچنین (.Bakhshi, 2008: 6)آورد

عنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر، به به ی است کهمدیریت

شود که ها و عملیاتی اطالق میطرحها، برنامه ها،سیاست

های اساسی رسی به زیرساختبتوانند رشد جمعیت را با دست

  (.Razavyan, 2008: 50)کنترل کندمسکن و اشتغال مانند 

 موقعیت جغرافیایی شهر نوشهر

درجه  51از نظر جغرافیایی در  ،کتاره752وسعت ، با نوشهر بندر

شمالی  عرضدقیقه  40درجه و  36و  طول شرقی دقیقه 29و 

نوشهر و  ترین شهرستان به نزدیک است. این بندرشده واقع 

  نوشهر تا مرکز استان )ساری( فاصله (.1)شکل چالوس است

ک از میان لکیلومتر است. رود ماش 195 کیلومتر و تا تهران 240

جمعیت  ریزد.و به دریای مازندران می گذردمیهر شهر نوش

نفر  42175برابر با  1385 نوشهر، طبق آخرین سرشماری سال

  (.Statistical Yearbook of Mazandaran, 2009: 15) است

 
 نقشه موقعیت شهر نوشهر نسبت به .1شکل

 شهرستان، استان و کشور 

 های گردشگری شهرستان نوشهر جاذبه

گرفتن در ناحیه معتدل با میزان دلیل قرارهشهر نوشهر ب

درجه  20میلیمتر ، متوسط دمای  800بارندگی ساالنه بیش از 

درصد، محیط مساعدی جهت  90سانتیگراد و رطوبت نسبی 

به همراه دیگر عوامل  است. این ناحیه، گذراندن اوقات فراغت

و سرسبز، های انبوه  مناسب از قبیل قرارگیری در کنار جنگل

بودن از مناطق شهری آلوده، اشتن سواحل زیبا و آرام و دورد

تسکین اعصاب  و و باعث آرامشاست جاذب جمعیت 

 (.1)جدول شود گردشگران می
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 های گردشگری شهرستان نوشهر جاذبه .1جدول
 مشخصات نام

 بخش مرکزی

 سنگانپارک  جنگلی سی
کیلومتری شرق شهر نوشهر بر سر راه ارتباطی نوشهر به نور قرار دارد. ویژگی  20هکتار در  602این پارک جنگلی با مساحت 

 Housing and Urban) استبارز این مجموعه نزدیکی جنگل به دریا و وجود امکانات خدماتی و رفاهی برای گردشگران 

Development, 2003: 67.)  

مجتمع توریستی، تفریحی، 
 اقامتی سیترا

های شههرداری نوشههر،   ضلع شمالی شهر بندری نوشهر و در مجاورت دریا قرار دارد و با توجه به تالشمجتمع مورد نظر در 
 (.Municipal noshahr, 2009: 45) استامکانات خدماتی و رفاهی مناسبی برای گردشگران در این مجتمع فراهم شده

 بندر نوشهر
کیلومتر فاصهله   200با  . این بندرترین بندر به تهران استان و نزدیکترین بنادر اقتصادی و تجاری ایربندر نوشهر یکی از مهم

 (.PBO, 2006: 38) استمجهز به خطوط هوایی ، 

 چشمه گردو

. این چشمه یکی از منهاظر زیبها و   استواقع شده در روستای سنگ تجن و نوشهر  جنوبکیلومتری 5چشمه گردو در فاصله 
کنهد.   مین مهی أهای نوشهر و چالوس و همچنین اکثر روسهتاهای اطهراف را ته   رب شهرستانآب شُکه  است ایراندیدنی شمال 

 Berber)  اسهت را ایجهاد کهرده  کهه منظهره اعجهاب انگیهزی      اسهت اطراف این چشهمه پوشهیده از پوشهش گیهاهی متنهوع      

Consulting Engineers, 1968: 30.) 

احلی جنگلی روستای س
 نجارده

فهرد  است. این روستا، در دل جنگل، آبشاری منحصهر بهه  کیلومتری نوشهر واقع شده 7در  ،با امکانات رفاهی روستای نجارده،
عنهوان دومهین   رسهد. ایهن روسهتا بهه     متر می32رود. طول این آبشار به شمار میبهترین آبشارهای ایران  یکی از دیدنیدارد که 

 (.Housing and Urban Development, 2003: 62) است ایران لقب گرفته روستای اینترنتی

 بازار روز شهر نوشهر
زدن، منهاظر زیبهایی را بهرای گردشهگران خلهق      ی به سبک چهوب شرایط خاص بناهایی این بازار و همچنین نحوه فروش ماه

  (.PBO, 2006: 43)کند  می

 آورند.وجود میبهتوجهی های تاریخی قابلطبیعت شگفت انگیز، جاذبه تندلیل داشبهبعضی از روستاها  فضاهای روستایی

 خاکی روستای مالکال سدّ
 ، فضهای رویهایی را  در داخهل آن کوچهک   ایجزیهره  است. سد خاکی این روسهتا بها  در وسط جنگل واقع شده ی مالکاروستا

 (.Housing and Urban Development, 2003: 74) استوجود آورده هب

 خاکی آویدار سدّ
مهاهیگیری،   ماننهد  امکانات تفریحی مناسهبی   در این سد کیلومتری شرق شهر نوشهر قرار دارد.30سد خاکی آویدار در فاصله 

 وجود دارد. سواری از نوع پدالی و موتوریسواری، قایقسواری، دوچرخهاسب

 بید نَزاده سیّامام
و در بین اههالی روسهتاهای اطهراف ارزش     استشهرستان نوشهر واقع شده زاده در روستای علویکال در بخش مرکزیاین امام

 مذهبی زیادی دارد.
  غیره، خیابان فرودگاه، باغ نوید وکارتینگالدین کال و همچنین پیست خانه نیرنگ، مجتمع ورزشی صالحغارچیلک چلندر ،گل های دیگرجاذبه

 بخش کجور

 دریاچه خضر نبی

دریاچه در میان این است. در جنوب روستای ییالقی نیمور واقع شده نبی در ارتفاعات جنوب شهرستان نوشهر و دریاچه خضر
متر و آب آن شیرین 5هکتار، ژرفای آن حدود از نیم دارد. وسعت آن کمترس مذهبی و بنا به اعتقاد بومیان تقدّ داردجنگل قرار 

  (.Cultural Heritage and Tourism, 2010: 27)است 

 دیو چشمه
از اسهت. ایهن چشهمه    علت آب بسیار فراوان و گوارا به دیو چشمه معروف شدههب کهچشمه نیز در مسیر کجور قرار دارد  دیو

 کن مهم جذب مسافر است.اامجمله 

 شناسی وموزه مردم
 شناسی کندلوس باستان

 شهده   های البرز در منطقهه کجهور نوشههر واقهع    روستای زیبای کندلوس با آب و هوای ییالقی در دامنه سبز و خرم رشته کوه
ههای زیبها و    فروشی، سهاختمان بازی، کتاب  های مختلف، پارک این روستا، فرهنگسرایی با اقامتگاه، رستوران، فروشگاه در است.

بها الههام از    ی آنبنهای زیبها   .شناسهی اسهت   شناسهی و باسهتان  ترین قسمت آن مهوزه مهردم   بسیار دیدنی وجود دارد که جالب
ههای   های بسیار متنوع از دیگهر جاذبهه   وردها. همچنین مزارع گیاهی دارویی کندلوس با فراستشدهساخته   های شاهنامه داستان

  (.Cultural Heritage and Tourism, 2010: 21) آید شمار میاین منطقه به

 

 هایاقدامات عمرانی مدیریت شهری در زمینۀ توسعۀ زیرساخت

 گردشگری در شهر نوشهر

الن ئوبا توجه به مشاهدات میدانی و همچنین مصاحبه با مس

وعی تنها ن ترین و بهشهری در نوشهر مشخص شد که مهم

 طرح مجتمع توریستی، تفریحی شهری،فعالیت مهم مدیریت 

های اخیر و به در سال ساخت آن کهاست اقامتی سیترا  و

هکتار واقع  5/18ری نوشهر در زمینی به مساحت مدیریت شه

ای دریایی خزر در ضلع شمالی شهر و در ساحل زیبا و ماسه
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تواند پاسخگوی نیازهای سایت موردنظر می. است آغاز شده

ن مختلف گردشگری، اعم از گردشگران داخلی کنندگا استفاده

ه سیستم مدیریت جامع ئارا شامل وخارجی و همچنین

نقطه قوتی است  ،دیگر سویی ازبشود. این مکان، گردشگری 

برای توان اعتباری و اقتصادی شهرداری نوشهر تا در جهت 

-خدمات  و اجتماعی و عمرانی شهری وهای فرهنگی استفاده

 یمنظور ارتقابه و های بیشتراد تفرجگاهرسانی برتر و ایج

این مجموعه  شود.کار گرفتهی رفاه عمومی بهسطح کیفی و کمّ

که دارد،  های محیطی و خدماتی و موقعیت مکانیبا توانایی

بر اساس طرح )عنوان ساختار جدید فضایی منطقه تواند بهمی

مکمل فضاهای دیگر  یسرزمینی( فضای -ایآمایش منطقه

امکانات  بهاقامتی مجهز –فضای تفریحی همچنین ای وهمنطق

 .ایجاد نمایدمتناسب 

 اقدامات عمرانی بخش خصوصی در زمینۀ توسعۀ

 های گردشگری در شهر نوشهرزیرساخت

های گذشته شاهد رشد مراکز خدمات گردشگری و طی سال

پذیرایی قابل قبولی از طرف بخش خصوصی در شهر نوشهر 

مالکان این مراکز از تسهیالت بانکی و هر چند  .ایمبوده

اند اما چون انگیزۀ های دولتی استفاده کردهسازمان حمایت

اصلی احداث این مراکز از طرف بخش خصوصی بوده، در 

های دولتی این تحقیق مراکز مذکور از اقدامات عمرانی سازمان

های گردشگری و مدیران شهری در زمینۀ توسعۀ زیرساخت

 .اندر یک بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهجدا شده و د

مرکز خدمات گردشگری و پذیرایی در  32اکنون تعداد  هم 

ها، که این تعداد شامل انواع هتل وجود داردسطح شهر نوشهر 

های اقامتی سراها، مجتمعمهمان ها،آپارتمانهتل ها،متل

 -تفریحیهای های مهم و مجموعهتوریستی، رستوران

زمان  از نظربندی کلی . در یک تقسیماستیستی و اقامتی تور

 رسیم که ین نتیجه میساخت و شروع فعالیت این مراکز به ا

 1368های قبل از طی سالمرکز،  32مرکز از کل این  6

های سال از دیگر نیزمرکز  7. همچنین تعداد اندفعالیت داشته

مرکز،  19نهایت  اند و درکار خود را آغاز نموده 1378تا  1368

 (.2اند)شکل احداث و افتتاح شده حالبهتا  1378های از سال

 
نمودار روند رشد مراکز گردشگری و خدماتی شهر نوشهر طی  .2شکل

 های تحقیق(های زمانی)یافتهدوره

 های تحقیق یافته
شرایط خاص جغرافیایی و سواحل داشتن  دلیلبهنوشهر 

ز مسافران داخلی و خارجی ساله شمار زیادی ا مهه مناسب،

 ندر نیز بر اهمیت این شهر افزودهوجود ب نماید.می جذبرا 

 و نیزهای گردشگری در منطقه مذکور گسترش جریان .است

اثرات مثبت و منفی  ،مداریزی و مدیریت کارفقدان برنامه

اکنون است. هم اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در پی داشته

نظیر تغییرات شدید کاربری اراضی و  شهر نوشهر با مسائلی

رویه، افزایش وسازهای بیپیامدهای اکولوژیکی آن، ساخت

بازی آن ، افزایش نابرابری بورس قیمت اراضی وکاذب 

آلودگی صوتی،  اجتماعی در بین ساکنین شهری، و اقتصادی

 رومانند آن روبه تخریب حریم منابع طبیعی نظیر دریا و

بررسی اثرات لزوم  مدیران شهریرو از این .استگردیده

درک کرده و آن را امری  را مثبت ومنفی صنعت گردشگری

طرف جامعه از ثیرات منفی أدر جهت بهبود تضروری 

میزبان ودر نهایت دستیابی به توسعه گردشگری پایدار 

افزایش اثرات مثبت این پژوهش با هدف . اندقلمداد کرده

در جهت تحولی  دادن این صنعت گردشگری و سوق

برای بررسی این است. شگرف مورد مطالعه قرار گرفته

توان ها میاز طریق آناست که التی تعیین شدهؤااهداف س

 .پرداختهای استنباطی مرتبط به تحلیل نتایج آزمون
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 داریپا توسعه و یشهر رانیمد یهایژگیو نیب یهمبستگ بیضر .2جدول

 آزمون متغیر اخصش توسعه پایدار گردشگریهای شاخص

274/0 ** Correlation Coefficient 

Spearman's rho 000/0 های مدیران شهریویژگی  Sig. (2-tailed) 

350 N 

P<0/01 ** 

های ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی ،جدول فوق   

 دهد. بر اساس نتایجمدیران شهری و توسعه پایدار را نشان می

های مدیران شهری همبستگی بین ویژگیآمده، ضریب  دستهب

درصد  99است که در سطح  274/0و توسعه پایدار گردشگری 

(P<0/01 رابطه مثبت م )دار وجود دارد.عنا 

های تحقیق و آزمون آماری فوق بیانگر نتایج حاصل از یافته   

ست که  طی دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش، یک ا آن

مانند تحصیالت باال، تخصص،  تجربه و  هاییویژگی باید مدیر

های از طرف دیگر برخی شاخص .باشدداشتهبودن سابقه و بومی

 ی گردشگران واردتوسعه پایدار گردشگری، از جمله رشد کمّ

شده به شهر، توزیع مناسب تعداد گردشگران در فصول مختلف، 

شهری، افزایش های شهری و بینات جادهغافزایش سطح تبلی

های های جلوگیری از آلودگیکیفی برنامه ی ومّسطح ک

های زباله در  سطل  ناشی از گردشگری )افزایش تعداد و نوع

های فرهنگی در راستای و کنار ساحل، افزایش برنامه سطح شهر

 (، افزایش نشان دادهغیره های تفریحی ومقابله با آلودگی محیط

تواند شهری، میهای فردی باالی مدیران است. بنابراین ویژگی

باشد. جهت بررسی ی بر توسعه پایدار گردشگری داشتهثیر مثبتأت

های مدیران شهری و توسعه پایدار بیشتر رابطه بین ویژگی

ها پرسیده شد که نتایج التی در این زمینه از نمونهؤاگردشگری، س

%( و 24به )ین صورت است:  در این راستا متغیرهای تجربدآن 

%( بیشترین سهم را 6/12بودن مدیران ) و بومی%( 19تحصیالت )

ثیرگذار بر مدیریت أهای تاز سوی پاسخگویان در بین ویژگی

 است.  خود اختصاص دادهپایدار گردشگری را به

 

 

 یگردشگر داریپا توسعه با یگردشگر یهارساختیز تیریمد نیب یهمبستگ بیضر  .3جدول
 آزمون غیرمت شاخص توسعه پایدار گردشگریهای شاخص

464/0 ** Correlation Coefficient 

 Spearman's rho 000/0 Sig. (2-tailed) های گردشگریساختمدیریت زیر

350 N 

P<0/01 ** 

های این آزمون از متغیرهایی مانند احداث زیرساخت در   

ساحلی اعم از ساخت معابر جهت سهولت دسترسی به دریا و 

ساحل، دسترسی به انرژی در نوار  دسترسی به منابع آب در

های  شاخص  ساحلی و همچنین چراغانی و زیباسازی سواحل با

ها اشاره شد، آن توسعه پایدر گردشگری که در آزمون قبلی به 

آمده از آزمون فوق، دستهاست. بر اساس نتایج باستفاده شده

های گردشگری و ضریب همبستگی بین مدیریت زیرساخت

درصد  99است که  در سطح  464/0ایدار ی پتوسعه گردشگر

(P<0/01) نشان بودن ضریب همبستگی،  معنادار است. مثبت

از جمله  های گردشگریساختبودن وضع زیردهد که خوبمی

های سرویس  کشی، مخابرات،دسترسی به برق، آب لوله

در افزایش  ییمأثیر مثبت مستقدر شهر نوشهر ت و غیرهبهداشتی 

 .گذاردمی وسعه پایدار گردشگری های ت شاخص
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 یساحل یگردشگر داریپا توسعه و یساحل یاراض یکاربر نیب یهمبستگ بیضر .4جدول

 آزمون متغیر شاخص توسعه پایدار گردشگریهای شاخص

096/0  Correlation Coefficient 

 Spearman's rho 074/0 Sig. (2-tailed) کاربری اراضی ساحلی

350 N 

 

جهت بررسی رابطه بین کاربری اراضی ساحلی با توسعه    

های خدماتی، پایدار گردشگری،  از متغیرهای سطح کاربری

های مختلف با برخی از تفریحی در نوار ساحلی، در دوره

بر اساس   توسعه گردشگری پایدار، استفاده شد. هایشاخص

ری ستگی اسپیرمن بین کاربب، ضریب همآمده دستهب نتایج

، که است 096/0اراضی ساحلی و توسعه پایدار گردشگری 

 .استعدم رابطه بین این دو متغیر  گرنشان

 

 ضریب همبستگی بین تسهیالت گردشگری و توسعه پایدار گردشگری ساحلی. 5جدول
 آزمون متغیر شاخص توسعه پایدار گردشگریهای شاخص

333/0 ** Correlation Coefficient 

 Spearman's rho 000/0 Sig. (2-tailed) یتسهیالت گردشگر

350 N 

P<0/01 **

ها و از متغیرهایی مانند وضع زیرساختدر این آزمون،    

ها، پالژها، تسهیالت گردشگری از جمله تعداد رستوران

 های خدماتی توریستی وها، مجتمعتلها، مُها، هتلکمپین

های شاخص با برخی از تفاوتدر مقاطع زمانی م غیره

است.  ها استفاده شدهتوسعه پایدار گردشگری در این سال

 آمده از آزمون فوق، ضریب همبستگی دستهب بر اساس نتایج

 333/0بین تسهیالت گردشگری و توسعه گردشگری پایدار 

دار است. معنا (P<0/01درصد ) 99در سطح است که 

هیالت ها و تسی و کیفی زیرساختوضع کمّ بهبودبنابراین 

یم در توسعه قثیر مثبت مستأگردشگری در شهر نوشهر ت

 .گذاردمیپایدار گردشگری در این 

های سطح کل کاربری 1380در این راستا در سال  

هکتار و 3/13رایی در شهر نوشهر برابر با جهانگردی و پذی

های طرح جامع در بینی. اما پیشمربع بودمتر 18/3سرانه آن 

در ضمن  .داشتمترمربع،  66/8ی معادل ا، سرانه1390سال 

هکتار  3/13عالوه بر  1390شده تا سال  سطح افزوده

های  ریهکتار سطح، جهت احداث کارب 85/34موجود، نیاز به 

مدیریت های  . با تالشداشت جهانگردی و پذیرایی خواهد

شهری در جهت پاسخ به نیاز مذکور، مجموعه تفریحی، 

ر نظر شهرداری نوشهر احداث شد اقامتی و ورزشی سیترا زی

که تأثیر زیادی در توسعۀ پایدار و متمرکز گردشگری 

 ساحلی در این ناحیه از شهر داشت.  

 یشهر داریپا یگردشگر در یساحل محالت یزیربرنامه نیب یهمبستگ بیضر .6جدول
 

 

 

 

P<0/01 ** 

  

 آزمون متغیر شاخص توسعه پایدار گردشگریهای شاخص

259/0 ** Correlation Coefficient 

 Spearman's rho 000/0 Sig. (2-tailed) برنامه ریزی محالت ساحلی

350 N 
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ریزی محالت های متغیرهای برنامهدر این آزمون از داده

گردشگری،  های تعداد تعاونی مانندهای مختلف ساحلی در سال

از های صنایع دستی های ساحلی و تعداد نمایشگاهبازارچه

سوی های توسعه پایدار گردشگری از شاخص  و سویک 

 ،آمده دستهبراساس نتایج ب .است دیگر استفاده شده

ریزی محالت ساحلی و داری  بین برنامهاهمبستگی مثبت معن

ریزی گردشگری پایدار شهری وجود دارد و میزان سهم برنامه

. است%  7محالت ساحلی بر گردشگری پایدار شهری 

ریزی توسعه محالت مبستگی اسپیرمن بین برنامهضریب ه

در سطح است که  259/0ساحلی و توسعه گردشگری پایدار 

 وجود دارد. یدارارابطه مثبت معن( P<0/01درصد ) 99

ریزی محالت ساحلی توان اذعان داشت که برنامهمی ینبنابرا

 سزایی در گردشگری پایدار شهری دارد.هثیر بأت

 گیری نتیجهبحث و 

ارزش محیطی در  توسعه گردشگری و حفظ منابع کمیاب و با

ریزی دقیق، پایدار و استفاده از نواحی ساحلی نیازمند برنامه

های  مدیریت توانمند در راستای تقویت و توسعه زیرساخت

های از لحاظ تعداد جاذبه ایراناینکه  با. استشهرهای ساحلی 

اظ تنوع و از لح استده کشور اول  در زمرهگردشگری 

ولی را دارد  های طبیعی رتبه پنجم جهانجاذبه زیستی و تنوع

ای از لحاظ پذیرش گردشگری و ایجاد درآمد همواره رتبه

ای بعد از هزینه گردشگری نیز رتبه نظراز  و 60از  ترپایین

 با شناساییشود پیشنهاد میبنابراین  است.، داشته40

کشور از جمله  در نواحی مختلفی گردشگری ها توانایی

های مفیدی جهت شهری، اقدامات و برنامهساحلی نواحی 

گسترش  ها و همچنین توسعه واستفاده بهینه از این پتانسیل

مدیران شهری در این نواحی  با کمکاثرات مثبت گردشگری 

شرایط خاص جغرافیایی و دلیل به نوشهر صورت بگیرد.

ی از مسافران هر ساله شمار زیاد ،ی که داردسواحل مناسب

وجود بندر نیز بر اهمیت  نماید.می ذبداخلی و خارجی را ج

های گردشگری در گسترش جریان .است این شهر افزوده

 ،مداریزی و مدیریت کارفقدان برنامه و نیز منطقه مذکور

 همراهرا بهاثرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی و محیطی 

منفی  رسی اثرات مثبت ورو براز اینرو . از ایناستداشته

صنعت گردشگری در منطقه مورد مطالعه در جهت بهبود 

جامعه میزبان ودر نهایت  سوی شده ازثیرات منفی درکتا

برای  دستیابی به توسعه گردشگری پایدار امری ضروری

 رسد. نظر میبه مدیران شهری

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات مستخرج از    

راث فرهنگی و شهرداری نوشهر به همراه نتایج های می داده

ها با استفاده از مدل ضریب همبستگی اسپیرمن، پرسشنامه

های گویای این مطلب است که هر اندازه یک مدیر ویژگی

بودن، تجربه و سابقه و شخصی مانند تحصیالت باال، بومی

های شناخت کامل از جاذبه و نیزمهارت در امر گردشگری 

قادر است بر توسعه پایدار  باشد،داشته نطقهگردشگری م

سمت و این صنعت را به ثیر مثبت گذاشتهأگردشگری ت

ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و حفظ محیط طبیعی سوق 

ریزی و  های تحقیق، برنامهدهد. همچنین بر اساس یافته

های گردشگری در نوار ساحلی اعم از احداث زیرساخت

ت دسترسی به دریا، دسترسی به ساخت معابر جهت سهول

منابع آب در ساحل، دسترسی به انرژی در نوار ساحلی و 

همچنین چراغانی و زیباسازی سواحل، اثرات مثبت 

های توسعه گردشگری پایدار ای بر افزایش شاخص فزاینده

 . داشت خواهد

 راهکارها
راهکارهای ذیل در نقش مدیریت شهری درتوسعه پایدار 

 شود:  ر ساحلی نوشهر پیشنهاد میگردشگری در شه

، گذاری صنعت گردشگریایجاد شورای سیاست .1

متشکل از نمایندگان شهرداری، منابع طبیعی، محیط 

ریزی استانداری، راه زیست، ثبت و اسناد، معاونت برنامه

ی، اداره فرهنگ و و ترابری، استانداری، میراث فرهنگ

ن اهداف، نحوی که در تدویبه ارشاد اسالمی و غیره

 ؛مؤثر باشدهای اجرایی با  راهبردها و برنامه

 استفاده نیروهای متخصص و کارآمد در امر گردشگری .2
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 ؛و مدیریت در نهادهای مرتبط

فرهنگ سازی در زمینه باور نقش گردشگری در  .3

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بین مسئولین، 

 ؛اندرکارانریزان و دستبرنامه

رسانی جهانگردی در شهر اتی و خدماتاقدامات تبلیغ .4

 ؛نوشهر

اندازی،  بروزرسانی سایت اینترنتی، ویژه ساخت و راه .5

 ؛ها و مناطق گردشگری شهر نوشهرمعرفی جاذبه

)بیلبوردها(  اختصاص تعدادی تابلوی بزرگ تبلیغات .6

های اقامتی و توریستی شهر معرفی مکان رایای بجاده

 ؛نوشهر در تمام طول سال

نقشه و بروشور گردشگری از مناطق دیدنی شهر تهیه  .7

 ؛نوشهر

برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی و  .8

 غیره؛

تدوین برنامه جامع توسعه صنعت گردشگری در  .9

 ؛منطقه چالوس و نوشهر

ها و امکانات الزم برای توجه به اصول زیرساخت .10

 ؛توسعه گردشگری

فی از های نادرست و مناصالح تصورات و برداشت .11

 ؛ه آگاهی، تحلیل و بیان واقعیتئگردشگری با ارا

های الزم به ه آموزشئتربیت کادر متخصص و ارا .12

 ها.آن

 با توریستی متناسب-های تفریحیایجاد مجتمع .13

 ؛معماری بومی منطقه

های ساحلی گردشگری و معرفی ایجاد بازارچه .14

  ؛های منطقهتوانمندی

 و نظارت برعمال مدیریت قوی در راستای کنترل اِ .15

کردن أکید بر محدودسازهای ساحلی با توساخت

ها به سمت توسعه دادن آنسوقهای مسکونی و کاربری

 های توریستی ساحلی.کاربری
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