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  1,2جاذبه هاي  اکوتوریسم روستاهاي استان گیالن بررسی
  

  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان : عفت فتحی 

  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان –دکتر حمیدرضا وارثی 
  

  چکیده

با توجه به شرایط و ویژ گیها وموقعیتهاي  جغرافیایی متنوعی که  در سطح کره زمـین وجـود دارد جاذبـه هـاي      

وبـراي انسـان امـروزي  کـه در پـی       . بی نظیرطبیعی را در مکانها ومناطق متعددي ایجاد نمـوده اسـت  شگفت انگیز و 

  .مکانی آرام بخش وتفریحی است  پتانسیلهایی را در خود نگاه داشته تا اورا از آالم جسمی وروحی وارهاند

خاصی از گردشـگري ،  بـه نـام     محیط هاي طبیعی زیبا با دارا بودن چشم اندازها ومناظر ومکانهاي دیدنی، نوع 

بسـیاري از ایـن چشـم انـدازها در محـیط هـاي روسـتایی ، در کنـار         . طبیت گردي یا اکوتوریسم را ایجادنموده است

  .روستاها ویا درمسیرهاو فواصل نزدیک  به این روستا ها قرار دارند

ره نبوده وبا دارابـودن منـاطق ییالقـی    روستاهاي استان گیالن با توجه به موقعیت ویژه استان ،ازاین عطایا بی به

...  کوهستانها،رودخانه ها،جنگلها،آبشارها، تاالب ها،چشمه هاو بـاغ هـاي مرکبـات، شالیزارهاوکشـت زارهـاي سرسـبزو      

جلوه هایی شگفت انگیز ومحیط هاي مفرحی را پدید آورده وبـر توانمنـدیهاي توریسـم واکوتوریسـم  اسـتان افـزوده       

  .است

شاره اي به  جاذبه هاي اکوتوریسم روستایی استان گیالن وبـه طـور مختصـر بـه نقـش توریسـم و       در این مقاله ا

وهمچنـین راهکارهـایی در زمینـه  مـدیریتی ،اقتصـادي      .واکوتوریسم درتوسعه اقتصادي واجتماعی روستا شـده اسـت  

محـیط زیسـت    وفرهنگی، ارتباطی،براي توسـعه وبرنامـه ریـزي در جهـت گسـترش اکوتوریسـم بـا توجـه بـه حفـظ          

  .وگردشگري پایدارارائه گردیده است

  .اکوتوریسم،توریسم،توسعه،روستا: واژه هاي  کلیدي  

  مقدمه-1

امـا امـروزه گردشـگري    .گردشگري در  مکانها ومناطق مختلف از زمانهاي دور تا به حال بـه وجـود داشـته اسـت    

بـه همـین جهـت بسـیاري از برنامـه ریـزان       و.درانواع گوناگون نقش مهمی در اقتصاد کشورها در سـطح جهـانی دارد  

بنـابراین  .،توسعه صنعت توریسم واکوتوریسم را به عنوان یکی از عوامل اصلی در برنامه ها مورد توجه قـرار مـی دهنـد   

این صنعت درزمینه هاي فراوانی با توجه به پتانسیلهایی که کشـورهادارا مـی باشـند رشـد قابـل مالحظـه اي داشـته        

  .است
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توسـعه توریسـم واکوتوریسـم در افـزایش درآمـدهاي محلی،ملـی وبـین المللـی داشـته اسـت            نقش مهمی کـه 

  .وهمچنین فرصتهاي شغلی متنوعی که ایجاد نموده است براي اکثریت مردم آشکار شده است

اکوتوریسم وتوریسم روستایی که یکی از انواع توریسم می باشد نیز نقش قابل توجهی را در این زمینه ارائـه مـی   

کشور ایران بادارا بودن توانمندیهاي بالقوه درزمینه گردشگري درهرنوعی یکی از کشورهاي غنی از این نظر مـی  . ندک

توجه به توسعه توریسم وبه ویژه اکوتوریسم در مناطق روستایی به دلیل داشتن منابع طبیعـی وچشـم انـدازهاي    .باشد

 .را براي مردمان روستا به ارمغان آورد طبیعی می تواند رشد وتوسعه اقتصادي ،اجتماعی وفرهنگی

در این مقاله سعی بربررسی جاذبه هاي اکوتوریسم روستاهاي استان گیالن به عنوان یکی از اسـتانهاي سـر شـار    

از این توانمندیها شده است وهدف روشن تر نمودن زوایاي گوناگون توسعه اکوتوریسم در محیط هاي روستایی اسـت  

ی را برجاي می گذارد البته باتوجه به برنامه ریزي هـاي صـحیح وکـار شناسـانه وحفـظ محـیط       که اثرات مثبت فراوان

  .زیست ومنابع طبیعی

  انواع توریسم -2

  :دسته تقسیم می شود5با توجه به ظرفیتهاي توریستی محل واهداف گردشگران می توان به 

  )64،ص1383موسوي؛(وریسم طبیعیت-5توریسم فرهنگی  -4توریسم دهکده اي-3اکوتوریسم -2آگروتوریسم -1

  مفهوم اکوتوریسم-1-2

اما با دقت در تعاریف مختلف ارائه شـده مـی تـوان بـه     .اکوتوریسم مفاهیم گوناگونی را داشته و تعریف مشخصی ندارد

  . محتوا ومفهوم اکوتوریسم  دست یافت

صول چالشـهاي زیـاد بـین طرفـداران     اکوتوریسم از ترکیب دو واژه اکولوژي وتوریسم تشکیل یافته است ودر واقع مح

افراطی بهره گیـري واسـتفاده بـدون حـدومرز از طبیعـت وطرفـداران اسـتفاده معقـول در حـد ظرفیـت طبیعـی بـا             

  .دیدگاههاي حفاظتی وبهره گیري مستمر از این منابع بوده است

رمانهـاي توسـعه پایـدار    اکوتوریسم در سطح بین الملل به عنوان مفهومی که ریشـه در حفاظـت از منـابع طبیعـی وآ    

  )65،ص1383موسوي،. (دارد،مطرح است

  .اکوتوریسم در لغت فارسی به معنی طبیعت گردي وگردشگري زیست محیطی می باشد

سفر مسئوالنه بـه عرضـه هـاي طبیعـی     «:اکوتوریسم رااینگونه تعریف می کند)TIES(انجمن بین المللی اکوتوریسم 

  »ست محیطی وارتقاي سطح زندگی جوامع محلی می باشدکه اهداف عمده آن حفاظت از منابع زی

)The International Ecotourism Society,2003(  

  )گونه اي کنترل شده از توریسم طبیعی(اکو توریسم 
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توریستهایی که پیاده ویاباقایق در مناطق طبیعی طی طریق می نمایند وراهنمایان محلی در مـورد گیاهـان، جـانوران    

ایـن گونـه از   .اکوتوریسم می تواند شامل دیدار از روستاها ومزارع نیـز باشـد  . ایشان توضیح می دهندوزیست بوم براي 

توریسم از آنجا که بر حفظ محیط زیست ویادگیري در مورد طبیعت تاکید بسیار دارد اینک مورد توجـه فـراوان قـرار    

  )47،ص1379رنجبریان و زاهدي؛.( گرفته است

  روستا وتوریسم -3

وساکنین آن از دوجهت با صنعت توریسم در رابطه هستند،یکی اینکه محیط هاي روستایی به عنـوان فضـاها   روستاها 

واماکن ییالقی واستراحتگاهی براي گذران اوقات فراغت توریستها وبه ویـژه جهـانگردان داخلـی بـه شـمار مـی آینـد        

به توریستها عرضه می گردد واز این طریـق بـه   ودیگر اینکه تولیدات آنها اعم از مواد خوراکی وصنایع دستی روستایی 

  )105،ص1377رضوانی؛.(اقتصاد معیشتی آنان کمک می کند

شرایط طبیعی ومورفولوژیکی ،عوامل وعناصر اقلیمی بـه همـراه سـاختار اقتصـادي،اجتماعی وفرهنگـی محـیط هـاي        

به لحاظ فیزیکی وتیپ معمـاري ونـوع   روستایی اشکال گوناگون ومتنوعی از روستاها را به وجود می آورد که هر کدام 

قبیله اي با یکدیگر اختالف داشته وهمین عـدم یکنـواختی   –معیشت وآداب ورسوم وسنتها واعتقادات مذهبی وقومی 

  )105،ص1377رضوانی؛.(وخصوصیات انحصاري است که براي توریستها جاذبه داشته وعالقند به دیدار آنها هستند

  اي توریسم و اکوتوریسم روستایی  استان گیالنموقعیت جغرافیایی وجاذبه ه -4

  موقعیت ووسعت استان گیالن -1-4

استان همیشه سبز گیالن از شمال به در یاي مازندران ، از جنوب به رشته کوههاي البرز، از شرق به اسـتان مازنـدران   

کوه هاي ا لبـرز بـا اسـتان     گیالن در سمت جنوب با عبور از رشته.واز غرب وشمال غربی به استان اردبیل محدوداست

 زنجان و قزوین 

  .ارتباط دارد

دقیقـه  34درجـه و  50دقیقه تـا  25درجه و48دقیقه عرض شمالی و27درجه و38دقیقه تا36درجه و 36این استان در 

  .طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد

سـیماي  .(آن شهرسـتان رشـت اسـت    کیلومتر مربع، شمال ترین استان کشور ومرکز14711گیالن با مساحتی حدود 

  )15،ص1380میراث فرهنگی گیالن ؛

  آب وهوا -2-4

از آنجا که گیالن در مجاورت دریاي مازندران قرار دارد،داراي آب وهوایی معتدل ومرطوب اسـت، چنـان کـه رطوبـت      

درجـه  20الـی  16متوسط درجه حرارت سالیانه در مناطق گوناگون استان.می رسد% 99برخی نقاط آن گاه تا بیش از 
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میلـی  1507در شهر رشـت  1374میزان بارندگی ساالنه براساس گزارش هواشناسی در سال .سانتی گراد متغییر است

  )18،ص1380سیماي میراث فرهنگی گیالن ؛.(م بود.م177ومنجیل.م.م1210م،آستارا.م1650متر،بندر انزلی

  وضعیت ناهمواري استان-3-4

  :ي می توان به سه ناحیه تقسیم کرداستان گیالن را از نظر پستی وبلند

  )15،ص1380سیماي میراث فرهنگی گیالن؛(کوهستانی-3کوهپایه اي ،-2ساحلی،-1

به طور کلی موقعیت خاص اسـتان گـیالن درکنـار دریـاي خزرورشـته کـوه البرزموجـب ایجـاد جاذبـه هـاي متنـوع            

انـواع جاذبـه هـاي اکوتوریسـم اعـم از       در واقـع اسـتان گـیالن داراي   . طبیعی،وچشم اندازهاي مختلف گردیده اسـت 

 اکوتوریســم ســاحلی،رودخانه اي،کوهســتانی ،جنگلی،ییالقــی ونیــز داراي انــواع چشــمه ومراکــز آب درمانی،تــاالب ، 

می باشدکه هر کدام ویژگیهاي منحصر بـه فـردي   ... مناطق حفافت شده طبیعی،دریاچه هاي مصنوعی و ها و شکارگاه

  .برنامه ریزیهاي خاصی را می طلبد را داشته ودرنتیجه هر منطقه

  رو دخانه ها وآبشارها -4-4

  رودخانه ها-1-4-4

 ریزنـد  در استان گیالن چندین روخانه از بخش هاي مختلف آن عبور می کند  اکثر این روها که بـه دریـاي خـزر مـی    

وجـه قـرار داشـته کـه     در سواحل این رودها روستاهایی  با فضاهاي طبیعی و جنگلی وبیشه زارهاي شگفت وجالـب ت .

  .   داراي توامندیهاي بی شماري براي گسترش طبیعت گردي واکوتوریسم می باشند

سفید رودبزرگترین رود ایران در این منطقه ،همراه با سـد بـزرگ سـفید رود، آسـتارا چـاي ، کرگـان رود، شـفا رود،        

، مرسـا رود، دنیـارود گـزاف رود ، خشـک     ماسوله رود خان، شاخزر،لنگرودرود خان، شلمان رود، پـل رود ، بـی بـاالن   

  )42-45،صص1379زنده دل ودستیاران، (.از رودهاي دیگراستان گیالن می باشد...  رودو

این رودها با بستر سنگالخی وعبور از دره هاي پر پیچ وخم که کناره هاي آن را درختان تنومندي پوشانده است 

نشعب از رودخانه ها که از چشمه هاي طبیعی تغذیه می کنند وهمچنین حضور میلیونها بچه ماهی در برکه هاي م

فراهم می ... اهمیت توریسم را براي تفریحات مرسوم چون ماهیگیري،کایاك وقایق رانی، طبیعت گردي و

  )194،ص1375حسینی،.(کند

که در خود ایجاد .. .روستاهایی که در حاشیه رودها قرار دارند با چشم اندازهاي زیبا، به همراه مزارع برنج ،چایی و

  .نموده  اند، برنامه ریزي بیشترودقیق تري را براي توسعه اکوتوریسم می طلبند

  آبشارها-4- 2-4

در برخی ازمناطق از جمله روستاها به دلیل شرایط خاص زمین ساختی آبشارهاي متعددي تشکیل گردیده است 

  . توفضاهاي ویژه اي از نظر طبیعی  و اکوتوریسم ایجاد نموده اس
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آبشار معروف ورزان که به آبشار سوباتان نیز معروف است در ییالقـات سـوباتان واقـع در شهرسـتان تالش،آبشـار زیبـا       

ودیدنی شیله وشت در روستاي شیله وشت از توابع شهرستان تالش از آبشارهاي دیگري است که براي رسیدن بـه آن  

  )181-182،صص 1375حسینی،.(دقیقه راه پیمود  35باید 

  تاالب ها ودر یاچه هاومردابها وجاذبه هاي اکوتوریسمی روستایی-5-4

استان گیالن به دلیل شرایط وموقعیت خاص جغرافیایی وآب وهوایی داراي تـاالب ومردابهـا اسـت،که موجـب ایجـاد      

  .چشم اندازهاي خاص ومنحصر به فرد طبیعی شده است

  تاالب انزلی-1-5-4

. در غرب دلتاي سفیدرود ودر جنوب بنـدر انزلـی گسـترده اسـت    -یاي مازندراندر ساحل جنوب غربی در تاالب انزلی

محـدوده  .این تاالب از غرب به کپور چال وآبکنار، واز جنوب به صومعه سرا وبخش هاي شهرستان رشت، محدود است

حـوز هـاي    کیلو متر مربع است که آب رودها، نهرها وزهکش هاي کشاورزي واقـع در  100آب تاالب انزلی بیش از از 

  . آبریز به آن می ریزد

ارزشهاي زیست محیطی واقتصـادي تـاالب انزلـی نقـش ویـژه اي در جغرافیـا وحیـات اجتمـاعی، اقتصـادي،فرهنگی          

نقش علمی تاالب در زمینه هاي مختلف جانور شناختی، گیاه شـناختی وزیسـت محیطـی    .وسیاسی استان گیالن دارد

نـوان یـک آزمایشـگاه طبیعـی رایگـان در زمینـه هـاي گونـاگون اسـتفاده          حائز اهمیت است وپژوهندگان از آن بـه ع 

  )49،ص1379زنده دل ودستیارن،.(چشم اندازهاي زیباي تاالب، جاذبه هاي شگرف به منطقه بخشیده اند.کنند می

ی کـه در داخـل آن وجـود       دارد تاالب انزلی نه تنها یک محیط دریاچه اي زیبا را عرضه می کند بلکه با جزایـر فراواـن

میـان پشـته،قلم گوده،میـان    :منظره وچشم اندازي غیـر از منـاظر عمـومی دیگـر ایـران دارد،ایـن جزایـر عبارتنـد از         

تـاالب در  .گوده،ترگوده،مرادگوده،جزیره پشتال پشم،که رابینو در کتاب والیات دارالمرز گـیالن از آنهـا یـاد مـی کنـد     

چشم انداز رویش گل نیلوفر آبی چنان دیدگاه عظیمـی در تـاالب    فصل بهار بارویش انواع گیاهان وگلهاي آبی به ویژه

  )170،ص1375حسینی،.(به وجود می آورد که هزاران نفر ازمشتاقان طبیعت را به سوي خود جلب می کند

همچنین این تاالب  که محل تخم ریزي آبزیان وپناهگاه ومامن پرندگان بـومی ومهاجراسـت جلـوه هـایی کـم نظیـر       

  .نمایش می گذارد که ازجنبه هاي مختلف براي اکوتوریسم حائز اهمیت می باشد وزیبایی را به

  )شیخ علی کل( تاالب امیر کالیه -2-5-4

 28در شمال الهیجـان ودر  »شیرجوپشت«هم می نامیدند، در بخش »شاله کل«تاالب امیر کالیه که در گذشته آن را 

 1100تـاالب در حـدود   .بـه لنگرودقـرار دارد  )حسـن کیـاده  (کیلو متري شمال غربی  لنگرود،در نزدیکی جاده کیاشهر

ایـن تـاالب از نظـر گونـه هـاي      .متراست ودرحال حاضر هیچ ارتباطی با دریا ندارد85/1هکتار مساحت داردوعمق آن 

گیاهـان  .گونه گیاهی در آن شناسایی شده ه اند51در حدود  .گیاهی بسیار غنی است وگیاهان بسیار در آن روییده اند

  )46-47،صص1379زنده دل ودستیاران،.(کالیه در فصل بهاروتابستان سرسبزي بسیار به این تاالب می بخشند امیر
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در جاده هاي مشرف به این تاالب ها،فضاهاي سر سبز طبیعی و همچنین فضاهاي  روسـتایی بـا منـاظر خـاص خـود      

  .کوتاهتر و شگفت تر می نمایدنظر هر بیننده اي رابه خود جلب نموده وراه رسیدن به این تاالب ها را 

تاالب هنده خاله،تاالب سیاه درویشان،تاالب نر گستان واقع در شهرستان صومعه سرا،تاالب کیا کالیه با حیات وحـش  

هکتـار وسـعت در شهرسـتان آسـتارا،از دیگـر       138طبیعی آن درشهرستان لنگرود،مرداب استیل وباغ عباس آبـاد بـا   

  .روستاها وشهرهاي استان گیالن  می باشندجاذبه هاي طبیعی در نزدیکی  

  دریاچه ها-3-5-4

در کنار سدهایی که دراستان گیالن ایجاد شده دریاچه هاي مصنوعی به وجود آمده است کـه بیشـتر ایـن سـدها در     

  .که بر مناظرزیبا وچشم اندازهاي طبیعی استان وروستاهاي آن افزوده است.کنار روستا هاي استان قرار دارند

  : نوان مثالبه ع

کیلومتري شمال شهر تالش،برروي رودخانه کوچکی که در پاي کوه از دره هاخـارج   12در روستاي جوکندان واقع در 

عمـق ایـن دریاچـه    .یک آب بند مصنوعی ساخته شده که در پشت آن در یاچه کوچکی به وجود آمده است.می شوند

گیاهان آبـی سـاحل   .ر با محیط آبی از آب سر برآورده اندبه حدودسه متر می رسدودر میان آن درختان جنگلی سازگا

ســیماي میــرا ث فرهنگــی .(دریاچــه ماننــدزنبق دررنگهــاي مختلــف چشــم انــداز زیبــایی بــه دریاچــه مــی بخشــند 

  ) 181،ص1380گیالن؛

  چشمه هاو مراکز آب درمانی  -6-4

ز روسـتا هـا قـرار گرفتـه انـد وگذشـته از       در استان گیالن بسیاري از چشمه ها در خود روستا ویا در فاصله نزدیکـی ا 

جاذبه هاي متنوع طبیعی با داشتن خواص درمانی مزایاي بیشتري رابراي طبیعت گـردان فـراهم مـی آوردکـه نقـش      

  .عمده اي رادر توریسم درمانی استان دارند

  : روستاهایی که داراي چشمه ومراکزآب  درمانی می باشند عبارتند از

  و چشمه آب شور الکان»نا پیرآقا دا«روستاي  -1-6-4

الکان،یک جاده خاکی دیده میشود که ایـن نقطـه را بـه شـهر صـنعتی      -چشمه آب شور الکان، درانتهاي جاده رشت

جنگـل انبـوه وزیبـا دامـن گسـترده       قـرار دارد کـه درشـرق آن   »آقا دانـا پیـر  «در میانه جاده روستاي .متصل می کند

  ودرجنوب رشت قرار دارد چشمه آب شور الکان ،دردل این جنگل.است

مـردم منطقـه   .نیز نام گرفته اسـت »آب شور«آب چشمه به علت برخورداري از نمک فراوان شور است وبه همین سبب

چشمه را مقدس وآب آن را شفا بخش می دانندودر فصل تابستان براي درمان بیمـاري هـاي پوسـتی بـا آب چشـمه      

  )48،ص1379زنده دل ودستیاران،.(حمام می کنند

  و چشمه چشماگل سه شنبه»طالم سه شنبه«روستاي  -2-6-4
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قـزوین  –کیلو متري جـاده رشـت   12از توابع بخش سنگر در »طالم سه شنبه«چشمه چشماگل سه شنبه، درروستاي 

زمـین هـاي   .آنـدر حـدودیک لیتـر در ثانیـه اسـت     )آبدهی(آب چشمه به رودخانه مجاور می ریزدودبی.واقع شده است

درکنارچشـمه،درختی بسـیار تنومنددیـده    .واره هـاي آن از ماسـه سـنگ تشـکیل شـده انـد      اطراف چشمه ،رسی ودیـ 

ازآب معدنی چشمه،دردرمان بیماریهاي پوستی به ویژه جوش هاي صـورت  وبـدن   .شودکه مورد احترام اهالی است می

  ) 48،ص1379زنده دل ودستیاران،. (استفاده می شود

  سنگرود روستاي سنگرود و چشمه هاي آب معدنی -3-6-4

آب «وچشـمه »آب گـاز «واقـع شـده اندوبـه چشـمه     )رودبار(این دوچشمه در روستاي سنگرود از توابع دهستان عمارلو

دبی چشمه دوم پنج لیتر در ثانیه است ودردرمان رماتیسم وبیماري هاي اسـتخوا ن وهمچنـین   .معروف هستند»کولور

  )48،ص1379زنده دل ودستیاران ،.(بیماري هاي پوستی موثر است

  روستاي ماستخورو چشمه آب گرم ماستخور -4-6-4

آب چشـمه  .این چشمه درنزدیکی روستاي ماستخور در پنج کیلومتري رودبار در جبهه غربـی سـد منجیـل قـرار دارد    

اهالی ماستخور وعلی آباد سفال،آب چشمه را به خزینـه هـایی هـدایت    .هنگام خروج از مظهر خود، گرم وجوشان است

اهالی معتقدند استحمام در آب گرم این چشمه ،بسیاري از بیمـاري هـاي چشـم وبیمـاري     .می کنندودر آن ها حمام 

  )49،ص1379زنده دل ودستیاران،.(هاي استخوانی ورماتیسمی را درمان می کند

  روستاهاي نیلو جیرکل وسجیران و چشمه آب معدنی سجیران-5-6-4

در قسمت شمال شـرقی  (اي روستاهاي نیلو جیرکل وسجیراندر باال دست روستاه»اشکور باال«این چشمه در منطقه 

  .قرار دارد)

براي درمان برخی از بیمـاري هـا از جملـه بیمـاري هـاي کلیـوي از آن       .آب چشمه سجیران بسیار گوارا وسبک است 

همچنین براي درمان بیماري هاي پوستی وقارچی خصوصا بـراي انگشـتان وسـایر نقـاط بـدن مـی       .استفاده می کنند

  .ن از آن استفاده نمودتوا

  ) 49،ص1379زنده دل ودستیاران،( 

  کوهستانها ومناطق ییالقی   -7-4

مناطق ییالقی گیالن در پایکوههاي البرز وروستاهایی که در این ناحیه قرار گرفته انـد از جـذابیتهایی بهـره منـد مـی      

مناطقی ییالقی دیلمان  واسـپیلی ،تـالش   .باشندکه می توان عنوان نمود درنوع خود بی نظیر وشگفت انگیز می باشند

وآستارا،جواهر دشت ،ییالق هاي نواحی رودبـار،ییالق هـاي واقـع شـده در مسـیر دره رودخانـه پـل رود،بـا مجموعـه          

روستاها یی که در خود دارندبراي طبیعت گردي وتوسعه اکوتوریسم روستایی، توانمندیها وقابلیتهـاي ویـژه اي را دارا   

مراتع تاریخی بالم بر روستاي شیرچاك وا قع در شهرستان املش یکی دیگـر از چشـم انـدازها ي    همچنین .می باشند

  .آرام بخش وبا صفامی باشد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

یالقات کرگانرود در دهستان کوهستانی تالش به مرکزیت روستاي کیش دیبی در تالش،روسـتاي آق اولـر بـا چنـداثر     

یبـاي تـیالر از جملـه بلنـدترین قلـه هـاي رشـته کـوه         روستاي سـر سـبز ییالقـی بـا قلـه معـروف وز      »دران«تاریخی،

تالش،ییالقات اسبه هونی در ارتفاعات بین ناورود ولومر ،ییالقات ارده با مناطق بسـیار دیـدنی از جملـه دشـت دامـان      

،کهنه کالن وبرزکوه ییالقات سوباتان با آبشار ورزان که قبال ذکر گردید از فضاهاي اکوتوریسم وشگفت اسـتان گـیالن   

  )190-181،صص1375حسینی،.(می باشند

... همچنین محیط فرح بخش کوهستانی با هوا مطبوع وطبیعت منحصر به فـرد خـود بـراي کوهنوردي،کوهپیمـایی و    

  .محیطی مناسبی را براي طبیعت گردان  فراهم می آورد

حفظ این طبیعت زیبا هـم  بـه    بدیهی است که تمام این فضاها، برنامه ریزیهاي دقیق وسیستماتیکی  را نیاز دارند تابا

  .اهداف گسترش توریسم واکوتوریسم دست  یافته و هم گردشگري پایدار را به همراه داشته باشد

  فضاهاي روستایی ویژه -8-4

  .استان گیالن به غیر از روستاها یی که نام برده شدند داراي روستاهاي ویژه وفضاهاي بی نظیر دیگري می باشد

  : از جمله 

یا حسن کیاده در شمال شهر آستانه اشرفیه در ساحل دریاي خزر بـر روي دلتـاي سـفید رود بـا آب وهـواي      کیاشهر 

  .معتدل ومرطوب قرار گرفته است

حسن  کیاده با چشم اندازهاي زیباي دلتاي سفید رود همراه تاالب بسیار زیباي بوجاق در دامان نیزارها خفتـه اسـت   

در کلبه هاي چوبی اسکله کیا شهر مـی تـوان نشسـت وبـا چـوب هـاي       .دارد وپوشش گیاهی چشم نواز وروح انگیزي

در پارك جنگلی نزدیک دریا نیز میهمانسرا ورستورانی براي آسـایش  .ماهیگیري به ورزش تفریحی ماهیگیري پرداخت

پل چوبی که بر روي رودخانه سـفید رود احـداث شـده جـذابیت چشـمگیري داردوچهـار       .مسافران احداث شده است

رابینـو  .زیارتگاه آقا سید ابوجعفر که مورد رجوع مردم محلی است ،به مـزار معـروف اسـت    . به بازار آن دیدنی استشن

زنـده دل  .(دیدار از حسـن کیـاده تجربـه اي فرامـوش نشـدنی اسـت      .سیاح مشهور از این بقعه بنام مزار نام برده است

  )163،ص1379ودستیاران،

ماسـوله بـا طبیعـت بسـیار زیبـا      .کیلومتري شهر رشت واقع شده است 63در ماسوله درجنوب غربی شهرستان فومن و

،کوهستانهاوجنگلها،رودهاوچشمه سارهاي فراوان از نظراکوتوریسم وتوریسم داخلی وخارجی قابلیتهاي بـی شـماري را   

ز زندگی انسـان  فضا ومعماري خاص ،باانواع گلدانها بر سر پنجره هر خانه جلوه ومنظره خاصی را ا.  عرضه نموده است

  . وطبیعت را به نمایش می گذاردکه می توان اذعان نموددر نوع خود بی نظیر ومنحصر به فرد  می باشد

الزم به ذکر می باشد که اگر چه ماسوله وحسن کیاده به شهر تبدیل گشـته انـد امـا محـیط وفضـاهاي طبیعـی آنهـا        

شهري نداشته وهمین ویژگیهاي خـاص مـی باشـد کـه      شباهتی به فضاهاي خسته کننده وبی روح  برخی از مکانهاي

  .آنهارا متمایز می نمایدو همان ویژگیها وفضاي آرام بخش روستایی را حفظ نموده اند
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  .روستاي هزرویل در شمال لوشان ودر مسیر جاده منجیل  واقع شده وآب وهواي معتدل سرددارد

مانـده اسـت کـه هریـک واجـد ارزشـهاي جهـانگردي         در این روستا آثار طبیعی وتاریخی وزیـارتی متعـددي بـه جـا    

آب وهــواي مطلوب،طبیعــت بسیارزیباوســر سبز،ســـرو هــزار ســاله،دروازه ســنگی آرامگــاه ســـید        .باشــند  مــی 

  .محمودمرندي،آرامگاه امامزاده ابراهیم از جذابیتهاي طبیعی،تاریخی وزیارتی هزرویل به شمار می آیند

ثار سیاحتی وزیارتی مذکورهزرویل رابه یک روسـتاي اسـتثنایی تبـدیل کـرده     موقعیت ،آب وهوا،تاریخ جاده ابریشم ،آ

  )165،ص1379زنده دل ودستیاران،.(است

  پوشش گیاهی وجنگلی-9-4

پوشش گیاهی وجنگلهاي واقع در شمال کشور به علـت شـرایط اقلیمـی ووجـود رطوبـت دریـا وبـارش هـاي فـراوان          

به گونه اي که برخی از انـواع درختـان ،پوشـش گیـاهی  آن در     .اشددر نوع خود کم نظیر می ب... ،حاصلخیزي خاك و

  .مکانهاي دیگر یافت نمی شود

گونـه درختچـه    50گونـه درخـت و   80وفراوانی تعداد وواریته هـاي گیـاهی بـالغ بـر     )هیرکانی(پوشش گیاهی خزري 

امتداد جاده تالش تـا خالـه   همچنین گونه هاي در ختی زیبا وخاص شمشاد که در  ارتفاعات پایین دست در .باشد می

  )175،ص1375حسینی،. (سرا بیشتر دیده می شود زیباي خاصی به نواحی بخش جلگه اي منطقه بخشیده است

  .الزم به ذکر است که درختان تاریخی هیرکانی با گونه هاي خاص که فقط در شمال ایران وجود دارد 

ر طبیعت ایران وجهان چشم اندازهاي زیبا ودیدنی گلهـاي  یکی دیگر از این جاذبه هاي طبیعی وبی نظیروتماشایی  د

  . سوسن چل چراغ یا سفید در روستاي داماش واقع درشهرستان رودبار می باشد

  جاذبه هاي توریسم روستا یی استان گیالن-10-4

ز مسـاجد،  در کنار تمام جاذبه هاي طبیعی در روستاهاي استان گیالن ،آثار تاریخی،فرهنگی ومـذهبی ارزشـمنداعم ا   

متـري قـرار   2000که برخی در ارتفاعات بـاالي حـدود  ( کاروانسرا،پل هاي تاریخی،آرامگاهها وبقعه ها،قلعه هاي دیدنی

،وجود انواع صنایع دستی روستایی در روستاهاي مختلف استان،ازجاذبه هاي توریسـتی روسـتاهاي اسـتان    ) گرفته اند

  .گیالن  می باشند

ساله ودر روستاي دیناچـال،،واقع در شهرسـتان   1000با قدمت )مسجد سفید(ه مزگتقدیمی ترین مسجد گیالن اسپی

رضوانشهر،برج تاریخی روستاي کرماور و قلعه تاریخی کوتول شاه در روسـتاي موشـاه واقـع  در شهرسـتان سـیاهکل      

ر،روستاي مریـان بـا   ودیلمان،مقبره امامزاده حمزه حنفیه در  روستاي بی ورزین فاراب عمارلو واقع در شهرستان رودبا

مساکن پیش تاریخ  واقع در دهستان کرگانرود در شهرستان تالش،تنها نمونه کـوچکی از جاذبـه هـاي توریسـمی در     

  .کنار طبیعت زیباي روستاهاي استان گیالن می باشند
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خصوصـا  آب وهوا وچشم اندازهاي ویژه طبیعی به همراه مکانهاي تاریخی ،فرهنگی ومذهبی موقعیت اسـتان گـیالن و  

  .مکانهاي روستایی آن را براي جذب وسرمایه گذاري در امر توریسم واکوتوریسم دوچندان نموده است

بنابراین توسعه وبرنامه ریزي در جهت توسعه اقتصادي واجتماعی روسـتایی در اسـتان گـیالن ودیگـر اسـتانها، دقـت       

برنامه ریزي کارشناسی وتخصصـی صـورت پـذیرد    نظروتوجه ویژه اي را می طلبدومی بایستی تمام جوانب امر با نظر و

  .تا توسعه گردشگري به صورت پایدارباشدوحفظ آثار ومنابع طبیعی ،فرهنگی را به صورت کامل در برداشته باشد

  نقش توریسم  واکوتوریسم در توسعه اقتصادي روستا-5

وسـعه اقتصـادي آنهـا وجـود     به دلیل دور افتـادگی و توسـعه نیـافتگی منـاطق روسـتایی راههـاي محـدودي بـراي ت        

ــراهم     .دارد ــد روســتاییان راف ــه درآم ــابع اولی ــات براســاس محصــوالت کشــاورزي ودام من ــه حی راههــاي ســنتی ادم

بـه طـور مقایسـه اي    .تحرك اقتصادي  یک امر اجتناب ناپذیري بـراي منـاطق روسـتایی محسـوب مـی شـود      .کند می

براي ارتقائ روشهاي زندگی روستایی وبراي به وجـود آوردن  ازراههاي کسب درآمد،ایجاد اشتغال توریسم راه مناسبی 

وایـن نیـاز منجـر بـه ایجـاد تغییـرات ملموسـی در اقتصـاد         .تغییرات مثبت در توزیع در آمد در مناطق محـروم اسـت  

جدا از راههاي کشاورزي می تواند بستر سـازي مناسـبی از طریـق توریسـم وصـنایع توریسـمی در       .روستایی می شود

توریسـم داراي اولویـت هـاي زیـادي در برنامـه ریـزي روسـتایی        .در آمد در یک منطقه روستایی داشت جهت افزایش

باشد ودر شکوفایی اقتصاد روستا نقش مهمی دارد وباعث ایجاد یک کانال اقتصادي با ارزش افـزورده بـراي توسـعه     می

  )Liu,2005.(محلی می شود

در صـدخواهد بـود وشـمار     30تـا  10،رشـد سـاالنه اکوتوریسـم    بر اساس آمارهاي رسمی سازمان جهانی جهانگردي  

بنابراین طبیعت گـردي آینـده اي   .در صد کل مسافرانی خواهد بود که در آینده پیش بینی می شود 7اکوتوریست ها 

  )27،ص1383قادري،.(پر رونق ودر خشان خواهد داشت وموجب منافع چشم گیري براي جهانیان می شود

صنعت توریسم واکوتوریسـم مـی تـوان     د توانمندیهاي فراوان وبالقوه در مناطق روستا با توجه بهدر واقع به دلیل وجو

واز آن به عنوان مکملی براي سـایر بخشـهاي اقتصـادي    .نقش قابل توجه آن را درتوسعه اقتصادي روستا مشاهده نمود

  .  در جوامع روستاي بهره برداري کرد

تصاد روسـتا را متحـول کنـد وایـن فراینـد منفعتـی بـراي منـاطق دور افتـاده          توریسم می تواند قسمت عمده اي از اق

.( ولی مسئله اصلی نگهداري وحفظ پایدار مناطق طبیعی وساختار اجتماعی ،اقتصادوسیستم فرهنگی روستاسـت .است

wto 1996،52،ص1383،به نقل از مقصودي ولشگر آرا (  

  :موارد ذیل بر شمرد برخی ازمنافع اقتصادي توریسم را می توان به صورت

گسترش امور بازرگانی جدید،توسعه فرصتهاي شغلی، افـزایش سـطح دسـتمزدها ودرآمدها،فرصـتهاي شـغلی،افزایش      

سطح دستمزدها ودرآمدها،تحول وگسترش تولیدات روستایی همانند صـنایع دسـتی روسـتایی ، محصـوالت خـانگی      

اي نـوآوري پیرامـون تولیـد محصـوالت وارایـه خـدمات       وکشاورزي بهبود زیر ساختهاي فیزیکی وفرصـتهاي ویـژه بـر   
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بـدیهی  .اقتصادي ومحلی،خدمات اقامتی وسیستم هاي حمل ونقل وارتباطـات ،صـنایع دسـتی وخـدمات مشـاوره اي      

است که اگر مناطق روستایی بتوانند با بالفعل کردن ظرفیتهاي خویش تعـداد قابـل قبـولی توریسـت در سـطح ملـی       

ند ،قادر خواهند بود ارز قابل مالحطه اي بدست آورده وآن را بـراي سـرماي گـذاي وتحریـک     وبین اللمللی جذب نمای

سـایر منـافع اقتصـادي    . رشد سایر کارکردهاي تولیدي وخدماتی در مناطق خویش از جمله کشاورزي به کـار گیرنـد  

  :توریسم ممکن است به موارد ذیل برگردد

  تنوع سازي اقتصادمحلی  -الف

  روستایی به وسیله ایجاد تقاضا براي تولیدات کشاورزي وجذب سرمایه  تحریک اقتصاد -ب

  )  52-63،صص1381شریف زاده ومرادي نژادي؛(بهبود فراساختارهاي حمل ونقل وارتباطات-ج

  نقش توریسم  واکوتوریسم در توسعه ا جتماعی روستا -6

یر زمینـه هـاي جـا معـه را تحـت تـاثیر قـرار        مسلما توریسم واکوتوریسم نه تنهاداراي  اثرات اقتصادي است بلکه سـا 

  . دهد می

اکوتوریسم از دید جامعه شناسی وروانشناختی سبب رشـد شخصـیت وشـکوفایی اسـتعدادها وارتقـاي سـطح دانـش        

ومعرفت افراد می گردد وانسانها را یاري می دهد تا با شناخت تنوع فرهنگها ،ارزش هاوسنن ملـی اقـوام گونـاگون بـر     

از طـرف دیگـر ،تبـادل    .آیند ودر جهت وحدت خاندان انسـانی گـام بردارنـد واز یکـدیگر بیاموزنـد      خود محوري فائق

فرهنگی نیز از دیگر اثرات اکوتوریسم می باشد که زمینه صدور ارزش هاي مثبت هر ملتی را فـراهم مـی آورد ونهایتـا    

اشـتري  .(آثار دیگر آن به شمار می آیددرك صحیح از منافع ملی وتقویت وحدت اقوام گوناگون در سرزمینی واحد ،از 

  )81،ص1383مهرجردي؛

شـود   همبستگی اجتماعی بهبود داده می.اکوتوریسم تعادل وآرامش رادر جامعه محلی افزایش می دهدوحفظ می کند

مقداري از وجوه وپولهـاي  . به طوري که افراد وخانواده ها با هم براي ایجاد یک کار توریسمی موفق همکاري می کنند

ــتفاده          ــا اس ــاده ه ــود ج ــا بهب ــدارس ی ــاختن م ــراي س ــثال ب ــاعی م ــعه اجتم ــدف توس ــراي ه ــده ب ــت آم ــه دس ب

  )68،ص1383موسوي،.(شود می

بدیهی است که جوامع روستایی  نیز با دارا بودن بسیاري از جذابیتهاي توریسم واکوتوریسم از ایـن مزایـاي اجتمـاعی    

برنامـه ریـزي صـحیح وبـه کـار بـردي شاخصـهاي متناسـب بـا           با.وفرهنگی با توسعه گردشگري بهره مند می گردند

مکانهاي روستایی  می توان اکوتوریسم وتوریسم روستایی را در جهت توسعه اقتصادي واجتماعی ساماندهی نمـودودر  

  .جهت توسعه گردشگري پایدار گام برداشت

   پیشنهادها وراهکارها-7

سم روستایی استان گـیالن کـه بـه آن اشـاره شـد راهکارهـایی در       با توجه به  جاذبه هاوویژگی هاي اکوتوریسم وتوری

  .زمینه توسعه وبرنامه ریزي براي آن ارائه می گردد
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  راهکارهاي  مدیریتی-1-7

به دلیل آنکه مهمترین عامل که می تواندبرنامه ریزیهاي خرد وکالن را در امر توسعه تحت شـعاع قـرار دهدتوجـه بـه     

  :از جمله در این امر می بایست.شداین مبحث بسیار ضروري  می با

هماهنگی ومشارکت بیشتري درامور مختلف توریسم  بین مدیران ارگانها اعم از میراث فرهنگی،اداره فرهنـگ وارشـاد   

 .ایجاد گردد... اسالمی،محیط زیست وجهاد کشاورزي ودهداري ها وشوراهاي روستاو

  راهکارهاي اقتصادي-2-7

عم از هتل،رستوران،سوئیت، پالژ متناسب باچشـم انـدازطبیعی و شـرایط اقلیمـی     گسترش تاسیسات رفاهی ا-1-2-7

  .ونیز آداب ورسوم فرهنگی واجتماعی محیط هاي روستایی در کنار مناظر طبیعی

حمایت از بخش خصوصی بومی وروستایی وجذب سرمایه ها براي سرمایه گذاري در جهت احداث تاسیسـات   -2-2-7

  .رفاهی توریسم

رکت نظام بانکی واختصاص وام به روستاییان ونظارت بر آن در گسترش فعالیتهاي مرتبط بـا گردشـگري   مشا-3-2-7

  .در محیط روستا

اال بـردن کیفیـت آن بـراي          -4-2-7 شناسایی وسرمایه گذاري در بخش صـنایع دسـتی روسـتایی وسـوغات محلی،ـب

  . افزایش درآمد روستاییان وایجاد اشتغال در محیط روستا

  ...  .پذیرایی در کنار چشمه ها،سدها،در مسیرهاي جنگلی وکوهنوردي و-جاد تاسیات  اقامتیای-5-2-7

  راهکارهاي فرهنگی  وتبلیغاتی-3-7

  .آموزش روستاییان وباالبردن اطالعات آنان در زمینه توریسم واکوتوریسم وفرهنگ سازي در این زمینه-1-3-7

  .ست ومنابع طبیعی با توجه به توسعه اکوتوریسمآموزش روستاییان وتاکید در حفظ محیط زی-2-3-7

  .آموزش راهنما توریسم با تاکید بر اینکه بیشتر از نیروي انسانی بومی ومحیط روستا باشد-3-3-7

راه اندازي تورهاي داخلی متنوع وارزان قیمت در فصول مختلـف بـراي عموم،کـار کنـان دانشـجویان ودانـش       -4-3-7

  .مرتبطآموزان باهمکاري سازمانهاي 

  .بازسازي ومرمت آثار تاریخی،مذهبی و فرهنگی وایجاد امکانات الزم-5-3-7

  .هاي فیلم وتصویرازاین مناطقCDتهیه فیلم هاي مستندو -6-3-7

  .تهیه نقشه،بروشورهاي مناطق توریسم واکوتوریسم روستایی وتوزیع مناسب آن -7-3-7

  ...)اینترنت ، تلویزیون،رادیو،مجله وسایت هاي (معرفی این جاذبه از طریق رسانه ها-8-3-7
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 .برگزاري مسابقات،سمینارهاي علمی،ادبی،هنري در مناطق روستایی7- 9-3

  راهکارهاي  ارتباطی -4-7

  .احداث وگسترش ترمینالها ومجهز کردن آنها به وسایل نقلیه با کیفیت هاي مناسب براي حمل ونقل مسافر-1-4-7

  .ی  مناسب در بین روستاها وشهرهاي استان احداث و گسترش شبکه ارتباط -2-4-7

  .اختصاص دادن مکانهایی مناسب براي پار کینیگ هاي خصوصی وعمومی-3-4-7

ازراههـاي پیـاده رودر محـیط  هـاي     (در روسـتا ... ایجاد مسیرهاي منتهی به چشمه ها ودریاچه ها وتاالبهـا و -4-4-7

  ).رابرطبیعت داشته باشدروستایی وطبیعی استفاده گردد تا کمترین تاثیر منفی 

  .مجهز کردن مسیرها به خدمات وامکانات  استراحتگاهی ورفاهی -5-4-7

  .ایجاد وگسترش امکانات قایق رانی در دریا چه ها-6-4-7

  را هکارهاي زیست محیطی-5-7

ایـن   .یکی از مسائل بسیار با اهمیت توجه به حفظ محیط زیست وطبیعت و استفاده مطلوب وصحیح ازآن مـی باشـد  

نکته ویژه در مناطق طبیعی وروستایی که داراي  مناظر ومنابع طبیعی براي گسترش اکوتوریسم مـی باشـند  بسـیا ر    

از جملـه  اقـدامات   .مهم وحیاتی  است ودر توسعه وگردشگري پایدار محـیط روسـتایی نقـش تعیـین کننـده اي دارد     

  :زیست محیطی می توان به موارد زیر اشاره نمود

  اظت از منابع  طبیعی وجلوگیري از صدمه زدن به محیط طبیعی توسط گردشگران وبازدید کنندگانحف  -1-5-7

  .ایجاد وتوزیع مناسب سطل هاي زباله ومکانهاي جمع آوري زباله-2-5-7

  .رعایت ظرفیت پذیرش توریست در مکان ها وزمان هاي مختلف-3-5-7

  نتیجه گیري

ی وفرهنگـی بـی نظیـري کـه در منـاطق روسـتایی اسـتان گـیالن وجـود          بدون تردید جاذبه ها وتوانمندیهاي طبیعـ 

  .داردنقش قابل توجهی در توسعه روستایی وطبعا توسعه اقتصادي واجتماعی جوامع روستایی دارد 

با برنامه ریزي وبه کار بردن راهکارهاي عملی ودقت نظر بر مقوله گردشگري به ویژه اکوتوریسـم روسـتایی مـی تـوان     

ه فرصتهاي اشتغال ودرآمدزایی راافزایش داده وبه صـورت مسـتقیم وغیـر مسـتقیم بـا توسـعه اقتصـادي        در این زمین

  .واجتماعی روستاها از مسائل ومشکالت جمعیت روستایی کاست

از طرفی می توان در زمینه هاي مشابه در سایر استانها ومکانهااز این تجربیات وپژوهشها در زمینه توسـعه اکوتوریسـم   

به کار بـرده  ... بهره مندگشت وراهکارهاي متنوعی را در بخشهاي مدیریتی ،اقتصادي ،فرهنگی، حمل ونقل وروستایی 

  .وبا آگاهی بیشتر وبرنامه ریزي صحیح تري اکوتوریسم پایدار را در جهتی مثبت گسترش داد
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