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ریزي راهبردي توسعۀ گردشگري شهر رامسر با استفاده از مدل برنامه
SOWT   

 

 2، معصومه جوادزاده3، زهره آزاد فالح2، فاطمه مرتضائی1محسن رحيمی

  Rahimim58@yahoo.com: دانشگاه پیام نور استان البرز، واحد کرج و هشتگرد، 3، 4، 5، 1

 

 چکيده 

و  کننده است، که توسعۀ اقتصادیترین عوامل عمران نواحی، فعالیتی ارزآور و متعادلگردشگری از مهم

ریزی راهبردی برنامه زدایی را به همراه دارد.عادالنه درآمد، همچنین اشتغال و توزیع اجتماعی در سطح منطقه

یابی به توسعه و مدیریت موفق آن، امری اساسی است. در صورت در امر گردشگری در تمامی سطوح برای دست

مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ریزی و توسعۀ از پیش اندیشیده، گردشگری قادر است منابع برنامه

های عدالت و به بهبود شاخص محیطی و سیاسی را ایجاد کند و سهم قابل توجهی در توسعه ملی داشته باشد

شهر رامسر به علت  گردد.ای منجر میاجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه

ای و چه در سطح ملی، دارای های مطلوب طبیعی، چه در سطح منطقههای تاریخی و توانبرخورداری از ارزش

ها، عوامل ها و کوهستانهای منحصر به فردی است. این منطقه به علت نزدیکی کوه و دریا، وجود جلگهارزش

های انبوه و سرسبز، سواحل زیبای های معدنی و گوگردی، جنگلانگیز، آبشارهای دیدنی، آبطبیعی شگفت

دست آورده است. ای در سطح کشور بهبناهای تاریخی به همراه اماکن اقامتی و پذیرایی، جایگاه ویژه دریا و

عبارتند از افزایش کمّی گردشگران منطقه و ارتقای سطح کیفی امکانات فراغتی و اقامتی،  اهداف اصلی تحقیق

ی گردشگری با ساختارهای هاسازی فعالیتتوسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی منطقه، همسان

های اجتماعی و اقتصادی تقاضای گردشگری جامعۀ بومی بدون آسیب رساندن به کیفیت آن و توسعۀزیرساخت

رسانی، دهی نظام اطالعمنطقه برای پاسخگویی به نیازهای موجود و آینده. در چارچوب رئوس کلی، سامان

دهی تسهیالت و توسعۀ نیروی انسانی، توسعه و سامان دهی ابزار و تجهیزات واحدهای اقامتی، آموزشسامان

ریزی تشکیالتی و مدیریتی از راهبردهای اساسی برای توسعه گردشگری در شهر و خدمات عمومی، برنامه

تحلیلی و بر اساس مطالعات اسنادی و برداشت میدانی اطالعات  –صورت توصیفی رامسر است. روش تحقیق به

 مورد بررسی قرار گرفته است.  SOWTه از مدل آوری شده با استفادجمع

 ، رامسر. ریزی راهبردی، توسعهگردشگری، برنامه کليدي:هاي واژه

  

                                           
1 444کد مقاله ثبت شده در همایش:  ریزی شهری و مدرس دانشگاه پیام نور.کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه 
 ریزی شهری.دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -2
 ریزی شهری و مدرس دانشگاه پیام نور.کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -3
 ریزی شهری.ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی کارشناس  -4
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 بیان مسأله

امروزه گردشگری را می توان )صنعت سفید( نام نهاد، زیرا بر خالف اغلب صنایع تولیدی بدون آلوده سازی محیط 

هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت

یریت موفق آن امری اساسی است. تجارب ریزی گردشگری در تمامی سطوح برای دستیابی به توسعه و مدبرنامه

غلب ریزی صورت پذیرفته اجهانی این امر را به اثبات رسانیده است. در مناطقی که توسعه گردشگری بدون برنامه

 دچار مشکالت زیست محیطی و اجتماعی هستند. 

ریزی و توسعه امههای شغلی و درآمد محدود نمی گردد. در صورت برناهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت

از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منابع مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را 

های عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح و به بهبود شاخص ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا نماید،

گردد. بدلیل امتیازات فوق است که کشورهای مختف میزندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه ای منجر 

به رقابت و تالش هر چه بیشتر در توسعه گردشگری و جذب هر چه بیشتر گردشگران بین المللی اهتمام می 

المللی، ای ملی و بینهای زنجیرهها و هتلهای گسترده از جمله: ایجاد اقامتگاهورزند. این کشورها با فعالیت

های اطالعاتی کارا، به نتایج شگرفی مدیریت هدفمند، سیتم ،نقل سریعوغذایی، خدمات حمل گسترش خدمات

 اند. دست یافته

پر جاذبه گردشگری در  کشور اول 10های گردشگری جزء در این میان کشور ما از آنجا که، از لحاظ تعداد جاذبه

باشد، ولی متاسفانه پنجم را در جهان دارا می های طبیعی رتبهجهان است و از لحاظ تنوع زیستی وتنوع جاذبه

 المللی گردشگری نیافته است. بدلیل برخی مشکالت هرگز جایگاه شایسته خود را در عرصه بین

ای و محلی به عنوان یکی از های آمایشی یا کالبدی، اعم از ملی، منطقهگردشگری امروزه در چهار چوب طرح

محرومیت زدایی به شمارمی رود. در حال حاضر در کشور ما جهانگردی و  های مهم توسعه وابزارها و مؤلفه

ایرانگردی پشتوانه محکم و مستحکمی دارد، اهمیت و نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی 

 هتج های کالنیریزیبرنامه متولی امر گردشگری هایکشور ما بر کسی پوشیده نیست. بدین منظور سازمان

های برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و اند و این بخشی از کالن نگریدیده تدارک آن گسترشو  رونق

تواند تکمیل کننده صادرات غیر نفتی و صنعتی باشد و به گیرد. تنها صنعتی که می فرهنگی را در بر می

 د. گرددرآمد ارزی فروش نفت می درآمدهای ارزی مدد رساند، صنعت جهانگردی است و مانع از وابستگی کشور به

به  نقل و صنایع وابستهوهای مختلف، رونق صنایع دستی، حملتوسعه گردشگری ضمن ایجاد اشتغال برای گروه

جهانگردی را به دنبال دارد. این امر منبع قابل توجهی جهت کسب درآمدهای ارزی و عامل باز دارنده ای در 

چنین گردشگری به گردش سریع پول در کشور کمک می کند. و تاثیرات مقابل خروج ارز از کشور دارد، هم

 های اقتصادی بر همدیگر را تسریع می کند. متقابل سایر بخش

های مطلوب های تاریخی و تواناستان مازندران بصورت عام و شهر رامسر بطور خاص به علت برخورداری از ارزش

دارای ارزشهای منحصر به فردی است. این منطقه به علت ای و چه در سطح ملی طبیعی چه در سطح منطقه

ی های معدنانگیز آبشارهای دیدنی، آبها و عوامل طبیعی شگفتنزدیکی کوه و دریا، و وجود جلگه و کوهستان

های انبوه و سرسبز، سواحل زیبای دریا، باغات مرکبات و چای، مزارع برنج، بناهای تاریخی به و گوگردی، جنگل

ای را در سطح کشور بدست آورده است. در راستای مطالب فوق مسائل ماکن اقامتی و پذیرایی، جایگاه ویژههمراه ا

 زیر مطرح می گردد:

 هایی گردشگری منطقه کدامند؟جاذبه و توان -1

 های عمده گردشگری در سطح منطقه کجاها هستند؟قطب -5

 ین صنعت در منطقه به چه صورت است؟ها جهت توسعه اریزیعمده ترین راهبردها و برنامه -4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

222 

 مبانی نظری و رویکرد

ریزی و توسعه گردشگری به عنوان عامل مهمی در روند اقتصادی شدن امور اجتماعی، فرهنگی، و نگرش برنامه

گذار باشد و برای توسعه گردشگری عوامل مختلفی تأثیرابزاری و کاربردی و کاالیی به طبیعت و فرهنگ و. . . می

های مختلف ضروری می . و برای توسعه گردشگری توجه به دیدگاهدهد( نشان می1باشد که شکل شماره )می

 باشد. 

تواند ما را به ابعاد مفاهیم گردشگری و تحلیل ماهیت آن های مختلف درباره گردشگری میها و دیدگاهنظریه

باشد روند گردشگری در فضاهای جغرافیایی میدهنده هایی که پوششآگاه سازد. در این بخش به برخی از دیدگاه

 گردد. به شرح ذیل اشاره می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل  -1شکل

در ساختار  مؤثر

 گردشگری 

 دیدگاه اقتصادی  -1

گردشگری قبل از هز چیز یک مسأله اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر مبادله آزاد گردشگری 

 هایشود. در هم تنیدگی فعالیتداری و سودآوری انجام میشکل می گیرد و تجارت مسافرت بر پایه سرمایه

د اقتصادی موجب رشد های اقتصادی به حدی است که رشاقتصادی حول محور گردشگری با دیگر شاخص

های گردشگری را در زمینه گردد. به طور کلی قابلیتگردشگری و افول اقتصادی موجب افول گردشگری می

توان در قالب جریان سرمایه باز شناخت که برای اقتصاد ملی اهمیت باالیی دارد. تحرک پذیری اقتصادی می

ایط شود. شرخلی و گسترش بازارهای صادراتی میاقتصاد گردشگری سبب کسب ارز خارجی، فروش محصوالت دا

گذاری در امر گردشگری بسیار مهم است که صاحبان سرمایه و اقتصادی کشورها در ایجاد تحرک و سرمایه

 بانکداران معیارهای اقتصادی برای تحرک گردشگری در نظر دارند. 

عوامل موثر بر ساختار 
گردشگري

سرمایه و عوامل 
اقتصادي

عوامل 
ایدئولوژیکی 

روابط     سياسی
بین المللی

عوامل اجتماعی، 
فرهنگی

زیرساختهاي 
امنيتی و انتظامی

عوامل

مجموعهطبيعی

ميراث

سابقه

تاریخی

زیرساختهاي    
توسعه اي

آموزش

فناوري اطالعات
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 فرهنگی -دیدگاه اجتماعی-5

 های مختلف و تحتگیرند و در دورهبومی است که جوامع بدان خو میفرهنگ بازتابش زندگی دیرینه در زیست 

ر کند، فرهنگ دسنتی خود را همچنان حفظ می -یابد، ولی هسته نژادیتاثیر عوامل گوناگون صور مختلفی می

های امروزی است. پذیرش گردشگران در یک های گوناگون انعکاس زندگی دیرینه در انساننمادهایی از جلوه

گیرد و بازدید گردشگران از ها شکل میه از نظر اجتماعی و فرهنگی، در قالب احیای آداب و رسوم و سنتمنطق

 گردد. این جوامع به یک تجربه و خاطره گردشگری منتهی می

های اقتصادی و سنت، سبک ها، سبک زندگی، فعالیتها، جشنالگوهای فرهنگی موجود در زمینه مذهب، سنت

شوند. های مهمی برای گردشگری محسوب میها و موسیقی جاذبهنر و صنایع دستی، لباسمعماری محلی، ه

های ناشی از صنعتی شدن جوامع محلی های اجتماعی مشابه با جهشتوسعه گردشگری هر چند موجب جهش

و  ها و عادات کهن را از نو زنده کندتواند هنرهای مردم، سنتمی گردد ولی گردشگری بر خالف صنعت می

 نسبت به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی ایجاد عالقه نماید. 

 

 دیدگاه سیاسی-4

لمللی، اگذارد. گسترش صلح و امنیت بیناز دید سیاسی گردشگری اثراتی را در درون و برون کشورها به جا می

را  باشد، گردشگری مباحث نظری جدیدیوحدت و وفاق ملی، گسترش مردم ساالری از اثرات گردشگری می

ر شود. گذالمللی میهای بینها رقابت آمیز است و برخی موجب گسترش همکاریمطرح می کند که برخی از آن

از جهانگردی و گردشگری خود گذر از سنت به مدرنیته است. گذر از سنت به مدرنیته الجرم با قدرت و آزادی 

ضلع آن سنت، ضلع روبروی مدرنیته و دو ضلع توام است. اگر سنت و مدرنیته را در یک مربع قرار دهیم، در یک 

 دیگر آن، آزادی و قدرت است. پس گذر از جهانگردی به گردشگری از نظر سیاسی الجرم به آزادی می انجامد. 

 

 دیدگاه توسعه پایدار-3

از دیدگاه توسعه پایدار گردشگری عبارت است از: گسترش صنعت گردشگری و جذب گردشگر به کشور با استفاده 

ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه از منابع موجود، به گونه

و انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی و هویت فرهنگی، سالمت محیط زیست، تعادل اقتصادی و رفاه 

 بهینه تامین کرد.  ها را به طور متوازن و پیوسته در حدمردمان کشور و مهمانان آن

در توسعه پایدار یک بخش خاص در جامعه به تنهایی فعالیت نخواهد کرد. توسعه پایدار گردشگری، در گرو 

گذاران های تحقیقاتی و پژوهشی و سیاستاشتراک مساعی و همکاری و همراهی بخش عمومی و خصوصی، گروه

ها و توان از مجموعه تواناییشارکتی است که میگیرندگان سطوح عالی کشور است. تنها با چنین مو تصمیم

 امکانات موجود برای توسعه گردشگری بهره گردشگری گرفت. 

 توان به شرح زیر بیان نمود. با توجه به دیدگاه توسعه پایدار اصول گردشگری پایدار را می

بسیار حائز اهمیت و به معنای  استفاده پایدار از منابع: حفظ و استفاده از منابع )طبیعی، اجتماعی و فرهنگی(

 تجارت دراز مدت است. 

حفظ تنوع: حفظ و ارتقای تنوع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی برای پایداری درازمدت گردشگری اهمیت ویژه دارد 

 کند. و گردشگری را انعطاف پذیر می
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ای محلی و ملی، که ریزی راهبردهریزی و آموزشی: بسط و توسعه گردشگری در یک چهارچوب برنامهبرنامه

دهد. و آموزش باعث رعایت دهد، پایداری دراز مدت را افزایش میتاثیرات محیط زیست را مد نظر قرار می

 بخشد. استانداردها و کیفیت گردشگری را بهبود می

و  های اقتصادی محلیحمایت از نظام اقتصاد و مشارکت محلی: گردشگری باید با تحت پوشش قراردادن فعالیت

ها و محیط است، موجب بهبودی مشارکت کلی جوامع محلی در بخش گردشگری، که نه تنها به نفع خود آن

 شود. گردشگری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه عنصر  -5شکل 

 اصلی توسعه پایدار

 دیدگاه اسالم  -2

در جهان بینی اسالمی، جوهره عالم هستی و سنگ بنای آن بر حرکت و سفر استوار است. این سیر و حرکت، 

ای ها نیست و از سنن جاری الهی در تمامی آفرینش به شمار می رود. همه نظام آفرینش به گونهتنها ویژه انسان

قوه به فعل و از کیفی به کیف دیگر به سر  در سیر و سفر از مکانی به مکان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، از

 برند. می

کند. ولی پیشرفتی ارتباط در دایره محدود محیط خود اگر چه تا حدی رشد و تکامل را برای انسان هموار می 

ها، تفاهم و تبادل نظر و آید. نتیجه مطلوب آن برای آدمی نیاز به ارتباط با مردم همه محیطمطلوب بدست نمی

هاست. البته این ارتباط بطور عینی جز با سیاحت و گذر های آنز مراکز طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگآگاهی ا

 شود. از نواحی مختلف جهان و رفت آمدها فراهم نمی

 

 پیشینه تحقیق

 موارد به توانمی شده انجام توسعه گردشگری ریزیبرنامه با ارتباط در متعددی مطالعات گذشته یدهه چند طی

 :کرد اشاره زیر

زاده )ابراهیم SOWTبر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی  عوامل مؤثر-

دهستان لواسان کوچک  SOWT(، راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل 1422زاده، و آقاسی

 SOWTراهبردی توسعه گردشگری شیراز بر اساس مدل  ریزی(، برنامه1422)رکن الدین افتخاری و مهدوی، 

 ( اشاره کرد. 1491هادیانی،  )زهره

 از تفادهاس با اصفهان استان ابیانه روستای در گردشگری منفی توسعه اثرات همچنین به طرح مطالعاتی ارزیابی

 گردشگری توسعه از ناشی منفی اثرات که ( اشاره کرد1491)رضایی و همکاران،  SOWT عاملی تحلیل مدل
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 قرار محیطی زیست و بهداشتی ـ فیزیک اکولوژیکی، ـ اقتصادی فرهنگی، ـ اجتماعی عامل چهار در روستا این در

 . است شده بررسی مورد یهازمینه تمامی در روستا محیط دگرگونی باعث و است داشته

 از حاکی نیاسر شهر جامعه محلی نگاه از گردشگری پایداری سنجش ( پیرامون1491های پژوهش کرمی)یافته

 ینا تاکنون و نشده لحاظ نیاسر شهر پایدار گردشگری توسعه اجرای روند در میزبان جامعه منافع که است آن

 . است نیاورده مغان ار به محلی ساکنین برای گردشگری توسعه از پایداری منافع صنعت

 مناطق اقتصادی ـ اجتماعی یتوسعه در گردشگری نقش مورد ( در1422همکاران ) و غفاری پژوهش نتایج

 ونقر گردشگران، شمار افزایش میان که است آن بیانگر بختیاری و چهارمحال استان در سامان بخش روستایی

های مرتبط با ای از طرحنمونه. دارد وجود رابطه معنادار اقتصادی ـ اجتماعی یهاشاخص بهبود و گردشگری

 باشد. موضوع می

 

 تحقیقروش 

وب و ای و بررسی اسناد مکتنهاتحلیلی است. ابتدا از روش مطالعه کتابخ -بررسی در این تحقیق توصیفیروش 

 . اقدام گردید (جامع، تفصیلی و گردشگری)رامسر های شهر مطالعه طرح

ز قبیل مصاحبه های اسنادی و همچنین مطالعات میدانی اهای مورد نیاز، از بررسیآوری اطالعات و دادهبرای جمع

ها، امکانات، خدمات و وضعیت کلی استفاده شده است و با توجه به اطالعات بدست آمده به بررسی جاذبه

 گردشگری در منطقه اقدام شده است. 

در مرحله بعد، جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری شهر رامسر از ماتریس تحلیلی 

SOWT های صورت گرفته بر روی محیط داخلی و خارجی ناحیه، فهرستی ده. با توجه به بررسیبهره گرفته ش

های ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت، سپس برای مشارکتی کردن برنامهاز نقاط قوت، ضعف، فرصت

مردم، مسئولین راهبردی به وسیله نظر خواهی از جامعه آماری موجود در ناحیه مورد مطالعه )متشکل از سه گروه 

های های مورد نظر تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آن برنامهو گردشگران(، سپس با توجه به شاخص

 راهبردی ارائه گردید. 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

ترین شهرستان استان مازندران از شمال به دریای خزر، از شرق به شهرستان تنکابن، از ، غربیشهرستان رامسر

: 45΄باشد. این شهرستان بین های البرز و استان قزوین و از غرب به استان گیالن محدود میجنوب به رشته کوه

 النهار گرینویچ واقع شده است. رقی از نصفطول ش 20° 37΄و تا  20° 50΄عرض شمالی، و  46°: 29΄تا  °46

باشد. در جواهر مازندران ذکر شده است همان سخت سر می ترین اسمی که در این مورد در تاریخ رویان وقدیمی

دهستانی آباد  1410سال قدمت ساخته شده است، رامسر تا قبل از سال  700ده رامسر، مسجد آدینه با بیش از 

تغییرات زیادی در رامسر بوجود آمد که هم اکنون جزء زیباترین، خوش  1415که از سال به نام سخت سر بوده 

 گردد. هوا ترین شهرهای ساحلی کشور محسوب میوآب

ها ترین شهر کشور است. از نظر ناهمواریپرباران این شهرباشد. هوای معتدل و مرطوب میورامسر دارای آبشهر 

شود. قسمت کوهستانی که بخشی از رشته کوه البرز است پایکوهی تقسیم میرامسر به دو بخش کوهستانی و 

های رودهای مختلف باشد. بخش پایکوهی از آبرفتزار میدارای پوشش جنگلی و در ارتفاعات دارای مراتع و چمن

سر از مترین منطقه راه تا پستطترین نقنشینی دریای خزر تشکیل شده است. اختالف ارتفاع از مرتفعو عقب

 متری کوه سماموس نوسان دارد.  4650های آزاد در سواحل دریای خزر تا ارتفاع متری سطح آب -57
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 شناخت و بررسی بخش گردشگری منطقه در وضع موجود

برای جذب گردشگران بصورت پایدار وجود یک جاذبه به تنهایی کافی نخواهد بود. وجود چندین جاذبه گردشگری 

است تا بتواند انگیزه الزم برای گردشگران را ایجاد نماید. شهر رامسر یکی از شهرهای شمال در یک منطقه الزم 

های طبیعی و های گردشگری که می توان در دو بخش جاذبهکشور است، سرشار از منابع گردشگری و جاذبه

 بندی نمود:غیر طبیعی طبقه

 های طبیعیالف( جاذبه

 سواحل-

ترین جاذبه و محیط طبیعی فراغتی، در سطح کشور دانست، که در طول ن مهمسواحل دریای خزر را می توا

 کند. سواحلسال بویژه در فصول گرم ایرانگردان بسیاری را برای تفریح و گذران تعطیالت به خود جذب می

 یهای گردشگرهای منحصر به فردی است که قابلیتدریای خزر بطور خاص در منطقه مورد مطالعه دارای ویژگی

 فراوانی بوجود آورده است. 

 رودخانه  -

گیرد و پس از مشروب کردن تر از گرسماسر، جنت رودبار سرچشمه میرودخانه نسارود از ارتفاعات جوالبن پایین

 شود. های مرکبات و مزارع برنج روستاهای مسیر خود، وارد دریای خزر میباغ

 کوه و ارتفاعات 

هوایی است که عبارتند از: کوه سماموس وهای سر سبز و خوش آبد به کوهمحدوده جنوبی منطقه تماماً محدو

ترین کوه منطقه است، بزاکوه، لپاسر، زرود، دیلمان، خشچال، شیطان کوه، دژک، سیاه کند، کهبن، زین که مرتفع

 پشت، مارکوه، کوه سه برادر. 

 های معدنیآبگرم-

انی منحصر به فردی است که هر یک درجه حرارت و خواص های آب گرم با خواص درممنطقه سرشار از چشمه 

های آبگرم های آبگرم معدنی مشهور است، چشمهو امالح خاص خود را دارند سادات محله به داشتن چشمه

های های روباز و غیربهداشتی بود، اما در سالمعدنی رامسر و سادات محله تا چند سال پیش به صورت حوضچه
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های بهداشتی برای استفاده کنندگان از ند محدود، بصورت استخرهای سرپوشیده و واناخیر تاسیساتی هر چ

 ها در نظر گرفته شده است. آن

 جنگل  -

باشد. ذخایر جنگلی شهرستان رامسر بسیار غنی میها و عوامل بالقوه در جذب گردشگری جنگل یکی از جاذبه

شهر که تا این حد پیشرفت نکرده بود پراز درختان قطور و  های قبل حتی در داخلو پر بار می باشند. در زمان

ها ها نیز به طرف کوههای شهری جنگلدرختان تنومند بود. با افزایش جمعیت و زیر ساخت و ساز رفتن زمین

 -گردشگری هایتنکابن به دلیل نحوه استقرارشان یکی از زیباترین جنگل -های رامسرعقب نشینی کردند. جنگل

 گردد. به شمار می روند که هم طراز با فضاهای جنگلی معتبر جهان ارزیابی میتفریحی 

 آبشارها -

ق ها در مناطهای طبیعی منطقه وجود آبشارهایی زیبا و دیدنی است. بجز چند آبشار، اکثر آبشاراز دیگر جاذبه

محدوده مورد مطالعه قابل ترین آبشارهایی که در اند. مهمدور از دسترس و فضایی بکر و باشکوه واقع شده

 احسینه.  –راشمه دره  -ریش براز  -لج و میج  -خشکا  -چاردر  -هیسیان  -ازارک  -دسترسی است عبارتند از: 

 ییالقات-

قی های بلند آن قابل بررسی است. نواحی ییالبرداری از فضاهای کوهستانی رامسر به دلیل اقلیم ییالقی و قلهبهره

 اندجنت رود بار رامسر، امکانات بالقوه فراوانی از لحاظ جذب گردشگر دارند،از این جمله جواهرده، اشکورات و

 حیات وحش

ل شود که در سطح جنگبه دلیل موقعیت جنگلی و کوهستانی منطقه، انواع حیوانات وحشی در منطقه یافت می

های حیوانی چون خوک، خرس، و مناطق حفاظت شده یافت می شوند. حیوانات موجود در این منطقه شامل گونه

بزکوهی، خرگوش، پلنگ، روباه، گرگ، گراز، گربه وحشی، میش، گوزن، قوچ، شوکا، شغال، جوجه تیغی، سمور، 

ه های حیوانی به نام ببر مازندران نیز در منطقنظیرترین گونههای گذشته یکی از بیباشد. در سالسنجاب و. . . می

 می زیسته است. 

 رهنگی و تاریخی های فجاذبه-ب 

 های فرهنگی و تاریخی منطقه بصورت خالصه به مواردی اشاره خواهد شد. ترین جاذبهاز مهم

 اماکن مذهبی -

ود. شزیارتگاهها به نسبت مساحت منطقه گیالن و مازندران بیش از هر منطقه دیگر در این منطقه مشاهده می

ره آقا پالسید، سید کیا در بریشی، امامزاده آقا سید محمد در ترین اماکن عبارتند از: مقبره آقا بسمل، مقبمهم

 نیاسته، امامزاده چهل شهید و بقعه بی بی سکینه. 

 قالع -

 ترین قلعه تاریخی و باستانی این محدوده عبارتند از:قلعه مارکوه، قلعه نیاسته و قلعه گرزمانسر. از مهم

های دیگری نیز در مناطق همجوار وجود دارند که عبارتند از: قلعه ایزکی در جنت رودبار، لتر در گالش قلعه

های دربندان و چاک در جنت رودبار، قلعه پائین مازو در مازوبن، زین پشت در جواهرده و خشچال محله، قلعه

 در اشکور. 

 غارها -ج

تا 32ی یاغیلوکا و گرگرلوکا با داشتن دیوار صخره ای و شیبهای در شهر رامسر چهار غار شناسایی شده غارها

متر می  4تا  2/5اند. دهنه فوقانی این غارها که به صد در صد به طرف آبهای ساحلی دریای خزر امتداد یافته

 رسد به شکل حفره ای در ارتفاع کوه )ایلمیلی( در شمال غربی رامسر قرار گرفته است. 

 صنایع دستیبازارهای محلی و -د
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های سنتی و های منطقه وجود بازارهای روز در طول هفته در محالت مختلف است. بدلیل وجود شیوهاز جاذبه 

روابط اقتصادی در منطقه شمال کشور که هنوز هم تا حدود زیادی پا برجاست بازارهای هفتگی از اهمیت ویژه 

توانند بعنوان یک جاذبه گردشگری فعال مورد توجه قرار ای برخوردارند. این بازراها در کنار اهمت اقتصادی می 

گیرد. اینگونه بازارهای سنتی که بیشتر برای عرضه صنایع دستی )لوازم تزئینی با چوب، بافت چادر شب، نمدمالی 

یا نمد بافی، قدک بافی و کوزه گری( که بسیار زیادی از مردم از این طریق امرار معاش می نمایند. بطور گسترده 

 گیرند. از سوی گردشگران مورد استقبال و توجه قرار می
 

 
 

 

 (SWOTمدل تحلیلی )

ای است و ها و تهدیدات برون ناحیهای، و فرصتهای درون ناحیهها و ضعفاین تحلیل بعنوان ابزار بررسی قوت

د، گردهای مناسب استفاده میبه عنوان ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژی

ها و تهدیدات مورد اط قوت، ضعف، فرصتابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه فهرستی از نق

گیرد و سپس بوسیله نظرخواهی از مردم، گردشگران و مسئوالن امر و وزن دهی به هرکدام از شناسایی قرار می

ها را مشخص کرده و جهت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط ها، اولویتاین مسائل و سپس محاسبه و تحلیل آن
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های موجود در ارتباط با گسترش گردشگری در منطقه نقاط قوت و فرصت ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود

 گردد. های متنوع، مناسب و ماتریس نهایی ارائه میرامسر، راهبردها و استراتژی

 

 عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری منطقه رامسر

 هاییعنی جنبههدف این مرحله سنجش محیط داخلی ناحیه مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت، ی

باشد. در این های آن مساعد یا باز دارنده است، میریزی و اجرای تکلیفکه در راه دستیابی به اهداف برنامه

قسمت عملکردها و منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و در چهارچوب 

فرهنگی، اکولوژیکی و نهادی( به شرح ذیل تقسیم  -جتماعیابعاد توسعه راهبردی گردشگری منطقه )اقتصادی، ا

 بندی شده است:

 

 ( نقاط قوت و ضعف گردشگری منطقه رامسر1جدول شماره )

 5نقاط ضعف 1نقاط قوت مؤلفه

 اقتصادی

مستعد و آماده بودن ناحیه برای سرمایه گذاری  -

برای استفاده از منابع و برنامه ریزیگردشگری

معرفی آن بعنوان قطب مهم  طبیعی و انسانی و

 گردشگری سطح استان

وجود انواع محصوالت کشاورزی و صنایع دستی -

 و. . . برای فروش به گردشگران. 

های سرد و آبگرم که با سرمایه وجود انواع چشمه

گذاری و جذب گردشگر باعث افزایش درآمد، 

کاهش بیکاری و نگهداشت جمعیت )تحوالت 

 ود. شاجتماعی( می -اقتصادی

عدم تمایل مردم ناحیه جهت سرمایه گذاری در بخش - 

گردشگری بدالیل مختلف از جمله فصلی بودن 

گردشگری، افزایش سوداگری زمین و خرید و فروش 

اراضی، عدم آشنایی مردم به مزایا و معایب صنعت 

 …گردشگری و

های بطئی و تمرکز گرایی گذاریبرنامه ریزی و سرمایه- 

 احیه برای گسترش گردشگریدولتی در این ن

کشاورزی و.  محصوالت فروش برای مناسب بازار نبود -

 گردشگران.  . . به

 اجتماعی،

 فرهنگی

 وجود سطح باالی آگاهی و سواد در بین مردم  -

وجود حس همکاری و مشارکت در بین - 

 شهروندان 

های فرهنگی )آداب و رسوم، جاذبه وجود- 

فرهنگ محلی و سنتی در بین در محدوده مورد 

 مطالعه(. 

 دیدنی.  و تاریخی هایوجود مکآن- 

عدم آگاهی و آشنایی مردم در نحوه برخورد با  -

 گردشگران. 

کمبود آگاهی در نحوه دادن اطالعات درست و دقیق - 

 از نواحی. 

سهیالت بهداشتی و نامناسب بودن و عدم کفایت ت - 

 خدماتی. 

 کمبود تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی.  -

 نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در این نواحی. - 

 تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران و مردم.  - 

 اکولوژیکی

 طبیعی منحصر بفرد و زیبا اندازهایوجود چشم -

 . .(. . و غار آبشار، دریا،جنگل کوه، نظیر)

های محیطی و کالبدی نامناسب بودن زیرساخت -

ها و کمبود نصب تابلو و عالئم در کنار )همانند شانه جاده

 ها(. جاده

                                           
1- Strengths 

2- Weaknesses 
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نزدیکی به مراکز جمعیتی و مراکز شهری از -

 های کرج، تهران رشت. جمله شهرستان

وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام  -

ورزشها و تفریحاتی از قبیل اسکی کوهنوردی، 

 راهپیمایی و صخره نوردی و. . . . 

ها، های دائمی و فصلی، چشمهوجود رودخانه-

 . ها و آبشارها و. . آبگرم

نبود تأسیسات و تجهیزات تفریحی و خدماتی بر حسب -

 نیاز گردشگران 

 نهادی

 بوسیله زاییاشتغال به مسئولین اعتقاد -

 ساز ترینمهم از یکی بعنوان گسترش گردشگری

 توسعه گردشگریبرای  مناسب کارهای و

 با برخورد نحوه در مردم بومی آموزش و آشنایی عدم-

 گردشگران. 

عدم توجه به نارضایتی گردشگران از قیمت کاالی ارئه  -

 شده. 

 عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری منطقه رامسر

های است ها و تهدیدهدف این مرحله کندوکاو آثار محیط خارجی در ناحیه مورد مطالعه جهت شناسایی فرصت

ها، مجموعه که ناحیه در ارتباط با گسترش گردشگری با آن مواجه است. در این راستا باید گفت که فرصت

م شگری بطور مستقیم یا غیر مستقیهایی است که خارج از محیط ناحیه بر عملکرد نواحی گردامکانات و قابلیت

ها نیز مجموعه عوامل خارج از ناحیه محسوب می شوند که در عدم کارائی شوند و همچنین تهدیدمؤثر واقع می

این نواحی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند. بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت محیط پیرامون 

ها و تهدیدهایی موجود و مؤثر بر این ناحیه از لحاظ گردشگری در غالب ابعاد ناحیه مورد مطالعه، مجموعه فرصت

 توسعه گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. 

 ها و تهدیهای گردشگری منطقه رامسر( فرصت5جدول شماره )

 5تهدیدها 1هافرصت مؤلفه

 اقتصادی

 ریزیافزایش توجه دولت به برنامه -

گردشگری گذاری در بخش و سرمایه

و  1303انداز با توجه به سند چشم

قانون برنامه توسعه و آمایش 

 سرزمین

افزایش انگیزه بخش خصوصی به  - 

گذاری در این ناحیه به علت سرمایه

 گردشگری بودن 

افزایش نسبی قیمت زمین و بورس بازی زمین در منطقه  -

 با پتانسیل باال در امر گردشگری و بالطبع افزایش بار مالی

جهت ایجاد تجهیزات و تسهیالت گردشگری و مقرون به 

 هاصرفه نبودن آن

                                           
1- Opportunities 

2- Threats 
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 اجتماعی،

 فرهنگی

افزایش انگیزه بیشتر برای تفریح و  -

مسافرت در بین مردم شهری و مردم 

 حومه 

وجود قطب بزرگ جمعیتی منطقه -

در نزدیکی این نواحی از جمله 

شهرستان تهران، کرج، رشت و سایر 

 روستایی اطرافمراکز شهری و 

توزیع خدمات و تسهیالت مطلوب -

به گردشگران در مناطق تفریحی 

رقیب و این ناحیه با توجه به برنامه 

 گذاری عادالنه دولتریزی و سیاست

افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی رقیب  -

)همانند الهیجان، تنکابن، چالوس و. . .( در مقایسه با این 

 منطقه در آینده. 

افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر  -

 مناطق تفریحی نزدیک و رقیب )تنکابن،الهیجان و. . . .( 

تراکم بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن شهر رامسر در  -

مقایسه با شهرهای همجوار همچون رشت،الهیجان، تنکابن 

 و. . . 

 ن، آداباز بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی )همانند: زبا -

و رسوم محلی و نوع پوشاک، معماری و مسکن و. . .( با 

ریزی برای جلوگیری از بین افزایش گردشگران و برنامه

 رفتن ناحیه 

ازدیاد نسبی تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در شهر - 

 رامسر نسبت به قبل 

 اکولوژیکی

 اقلیم و خاک آب، منابع آلودگی -

ر د نواحی نواحی رقیب نسبت به این

 وضعیت موجود

های مختلف و مرتبط گذاری سازمآنعدم توجه و سیاست -

های زیست محیطی با ورود گردشگران و مردم به آلودگی

 محل در آینده

عدم توجه به از بین بردن انواع پوشش گیاهی و آثار - 

های تخریبی آن همانند افزایش سیل، تخریب زمین

 های همجوار در آیندهکشاورزی و مزارع شهری و روستا

 نهادی

افزایش توجه و حمایت مسئوالن  

کشور از توسعه روستایی با رویکرد 

 اشتغال زایی و کسب درآمد 

های مختلف ها و سازمآنوجود نهاد

دولتی و غیر دولتی در رامسر جهت 

 حمایت و ارائه تسهیالت و خدمات 

 

عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت گسترش - 

و توسعه خدمات، تجهیزات و تأسیسات گردشگری در این 

 نواحی با توجه به روابط ضعیف بین بخش خصوصی و دولتی

ریزی در امر گردشگری توجه به ضعف مدیریت و برنامه -

 ا سیستمی در برنامه ریزیه -رویکرد توسعه پایدار و ساختاری

مبود اعتبارات دولتی در رابطه با بخش گردشگری ک- 

 های اقتصادی نسبت به سایر بخش

 

اندازهای زیبا به همراه فضای دهد که از نظر مسئوالن، مردم و گردشگران، مؤلفه چشمنشان می SWOTتحلیل 

و پس ازآن مؤلفه ترین نقطه قوت داخلی بعنوان مهم 37/0و وزن نسبی 53/3سبز و باغات با میانگین رتبه ایی 

در اهمیت بعدی در توسعه  32/0و وزن نسبی  1/3اییهای گوناگون آن با میانگین رتبهوجود دریای خزر و جاذبه

بعنوان  40/0و وزن نسبی 52/4اییقرار دارد، در مقابل وجود فرهنگ سنتی و محلی با میانگین رتبه گردشگری

 باشد. در این نواحی می ترش گردشگریترین نقطه قوت داخلی در توسعه و گسکم اهمیت

و  32/30ایهمچنین از نظر گروه مذکور مؤلفه افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت در بین مردم با میانگین رتبه

ین گذاری با میانگترین فرصت بیرونی و بعد از آن افزایش بخش خصوصی به سرمایهبعنوان مهم64/0وزن نسبی 

در اولویت دوم قرار دارد، در حالیکه مؤلفه عدم ارائه خدمات و تسهیالت مطلوب  25/0ی و وزن نسب 20/4رتبه ایی
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ترین فرصت بیرونی برای توسعه بعنوان کم اهمیت 49/0و وزن نسبی 42/30در نواحی میانگین رتبه ایی

 می باشد.  گردشگری

اراضی جنگلی به صورت خصوصی با  در مورد نقاط ضعف داخلی، مؤلفه گرایش غالب مردم به استفاده از باغات و

ترین نقطه ضعف داخلی و مؤلفه نامناسب بودن تجهیزات بعنوان مهم 47/0و وزن نسبی 53/3میانگین رتبه ایی

در رتبه بعدی قرار دارد، همچنین مؤلفه 46/0و وزن نسبی 09/3و تسهیالت اقامتی و رفاهی با میانگین رتبه ایی

کمترین اولویت را در میان نقاط  54/0و وزن نسبی  94/5ایی با میانگین رتبهنبود نیروی متخصص در این نواحی 

 دارد.  ضعف جهت توسعه گردشگری

ترین بعنوان مهم 34/0عالوه بر این، از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و آثار تخریبی آن با میانگین رتبه ایی 

 12/4ایی فرت به سایر نواحی رقیب را با میانگین رتبهتهدید خارجی و افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسا

 مطرح است.  ترین تهدید بیرونی جهت گسترش و توسعه گردشگریبعنوان کم اهمیت 43/0و وزن نسبی 

( و natural tourism(: تاکید بر توسعه طبیعی)soهای رقابتی / تهاجمی )در استراتژی

 در منطقه و استفاده های نسبی برای توسعه این نوع گردشگری( بدلیل وجود مزیتecotourismگردشگری)بوم

 های تعاونی مردمی و همچنین ترویج و آموزش گردشگریاز نیروهای متخصص و با تجربه بمنظور ایجاد تشکل

 گردد. ها و جلسات مختلف با مردم منطقه مورد مطالعه پیشنهاد میاز طریق نشست

ها و خدمات گردشگری به منظور جلب رضایت گردشگران ی به امکانات، فعالیت(: تنوع بخشstدر استراتژی تنوع)

ف و های متنوع و مختلو بالطبع افزایش تعداد گردشگران و همچنین بکارگیری طبقات مختلف مردم در فعالیت

ی، گهای طبیعی و انسانی، خصوصیات بارز فرهنهای تبلیغاتی برای معرفی جاذبهتنوع بخشی و توسعه برنامه

 . گرددها و سمینارها بطور فعاالنه اشاره میها، نمایشگاهمعماری و آداب و رسوم محلی و شرکت در سایر جشنواره

ریزی و حمایت دولتی از نواحی گردشگری، (: ضمن بازنگری به نوع و نحوه برنامهwoهای بازنگری )در استراتژی

تی برای توسعه و تجهیز زیرساختارها، تسهیالت و تجهیزات گیری منطقی از نهادها، قوانین و مقررات حمایبهره

های مرتبط در منطقه مورد مطالعه مختلف گردشگری در منطقه صورت گیرد. بازنگری و توسعه نهادها و سازمان

 گیری بهینه و هدفمند از منافع و اثرات مثبت گردشگری. برای آموزش مردم و گردشگران به منظور بهره

رسانی به مردم در نحوه بر خورد با گردشگر و گردشگری در (: آموزش و اطالعwtای تدافعی )هدر استراتژی

باید به گردشگران در زمینه های مورد مطالعه، بمنظور جلوگیری از تعارض بین گردشگران و مردم میمکان

و مقررات ویژه جهت های خاص و سایر موارد آموزش داده شود. و تدوین قوانین فرهنگ و آداب و رسوم، مکان

و جلوگیری از تخریب، آلودگی و از بین رفتن این منابع در  های گردشگریها و فراوردهاستفاده بهینه از جاذبه

 این نواحی. 

 

 نتیجه گیری و ارائه راهبردی پیشنهادات 

های موجود در محیط ، به سازگار کردن منابع در دسترس و فرصتراهبری ریزیبرنامهتدوین موفقیت آمیز  

ها و تهدیدهای خارجی، گام مهمی در فرآیند تدوین بستگی دارد. شناسایی نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت

و نتایج ارائه شده که بیانگر اولویت بندی و  swotبا توجه به نتایج حاصله از ماتریس تحلیل است.  راهبرد

شود، مؤلفه ها و نظرات سه گروه مشارکت کننده در این تحقیق استنباط میدی هر کدام از شاخصبنرتبه

ترین نقطه قوت و مؤلفه وجود اندازهای زیبا و منحصر به فرد شهر رامسر به همراه آثار تاریخی بعنوان مهمچشم

ه در این منطقه ب عه گردشگریترین نقطه قوت در توسآداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی بعنوان کم اهمیت

 آید. حساب می
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همچنین با توجه به نتایج حاصل، مؤلفه نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی از اولویت اول در 

برخوردار است و مؤلفه تعارض میان فرهنگ گردشگران و مردم نواحی بعنوان آخرین اولویت  توسعه گردشگری

 مورد شناسایی قرار گرفته شده است.  ه گردشگریدر نقاط ضعف جهت توسع

های بیرونی، مؤلفه افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح بعنوان اولویت اول و مؤلفه عالوه بر این از فرصت 

امکان عدم ارائه خدمات و تسهیالت مطلوب به گردشگران در مناطق رقیب در آینده بعنوان کم اولویت ترین 

مورد شناسایی قرار گرفته است. از بین تهدیدهای خارجی نیز مؤلفه  برای توسعه گردشگری فرصت خارجی

ترین تهدید خارجی و مؤلفه افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به تخریب منابع طبیعی بعنوان مهم

 باشد. ترین تهدید خارجی میسایر نواحی بعنوان کم اهمیت

بت و های مثنظری مختلف و روش تحقیق،گردشگری در منطقه رامسر با توجه به توانائیهای با توجه به دیدگاه

تواند موجب توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه شده باشد میهایی که این منطقه دارا میفرصت

های تاریخی ی از ارزشزایی را همراه داشته باشد. شهر رامسر به علت برخوردارو توزیع عادالنه درآمد و اشتغال

های منحصر به فردی است. ای و چه در سطح ملی دارای ارزشهای مطلوب طبیعی چه در سطح منطقهو توان

دنی، انگیز، آبشارهای دیها و عوامل طبیعی شگفتاین منطقه به علت نزدیکی کوه، دریا و وجود جلگه و کوهستان

سبز، سواحل زیبای دریا، باغات مرکبات، مزارع، بناهای تاریخی های انبوه و سرهای معدنی و گوگردی، جنگلآب

به همراه اماکن اقامتی و پذیرایی و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیکی که در شمال کشور در حالت مرکزیت 

ای را در سطح کشور به دست آورده است. در چارچوب رئوس کلی جهت توسعه گردشگری، قرار دارد جایگاه ویژه

 توان اشاره کرد. های راهبردی میوارد زیر را به عنوان برنامهم

 

 ساماندهی پیاده روهای و سیمای شهری -

ها مغایر با منافع عمومی های عمومی فضاهای شهری هستند و هرگونه دخل و تصرف در آنپیاده روها، حریم 

 است. 

های گردشگری به ها و دیگر فعالیتصاحبان مغازههای عملکرد که عمدتاً ناشی از تجاوز در این منطقه ناهنجاری

 حریم پیاده روهاست و باید به شدت با آن مقابله کرد. 

های ها، سطلهای فیزیکی مانند تیرهای برق، سیم کشی شهری، تابلوها، سایبانهای مربوط به زایدهناهنجاری

های مناسب، بطوری که خطر و مانعی محل ها که همگی باید تحت ظوابط خاصی در آمده و درزباله و نظایر این

ها، های منظر شهری که عمدتًا شامل نمای ساختمانبرای عابرین پیاده ایجاد نکند نصب گردند. ناهنجاری

 ها، بر طرف شوند. رسانی،کف پوش پیاده روها و نظایر اینتابلوهای اطالع

 ساماندهی ابزار و تجهیزات واحدهای اقامتی 

های واحدهای اقامتی و پذیرایی ها، سیستم دفع فاضالبهای بهداشتی، دستشوییسازی سرویسبازسازی و به -

 که تقریباً در بیشتر واحدها وضعیت نامطلوبی دارند. 

 ها پس از خروج مشتری و قبل ازآمدن مشتریان جدید. وشوی مالفهکنترل مستمر برای تعویض و شست -
 

 ها د کردن آنساماندهی تابلوهای شهری و استاندار

های موجود در منطقه وجود انواع تابلوها با مضامین متعدد برای یک نوع فعالیت، بعنوان مثال از جمله نابسامانی

برند. برخی از واحدهای اقامتی بر روی تابلوهای خود عناوین فریبنده مانند هتل، ویال، پانسیون و نظایر آن بکار می

 شود. و اسامی کاربرد ویژه خود را دارند و به نوعی از تأسیسات اقامتی گفته می در حالیکه هریک از این اصطالحات

 

 ها و جلوگیری از اقامت مسافران در حریم فضاهای عمومی و پیاده روهاساماندهی پارک
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ار نها در کخورد، استقرار انواع اتومبیلاز جمله مناظر ناهنجاری که در منطقه به ویژه در فصل شلوغ به چشم می

های عمومی است. گذشته از مسایل ایمنی و خطراتی که جان گردشگران را تهدید خیابان و چادر زدن در محوطه

های درجه بندی شده و مسافران دهد که از دید مسافران هتلکند، منظره بسیار ناهنجاری به این منطقه میمی

ری های توسعه گردشگمنفی بوده و با برنامهمقیم در یک مرکز گردشگری با برد برون مرزی، خود نوعی تبلیغ 

ای را در اطراف مناظر طبیعی و گردشگری به این گونه سازگاری ندارد. بدین منظور می توان فضاهای ویژههیچ

ها را در ها را طراحی نموده و با دریافت هزینه و حق ورودی آنامر اختصاص داد و بر اساس ضوابط کمپینگ آن

 رار داد. اختیار متقاضیان ق

 ساماندهی شبکه گذرگاهی

ها و آسفالت شبکه دسترسی به مراکز گردشگری که یکی از عوامل نارضایتی گردشگران بوده است ترمیم خیابان

 رامسر جهت دسترسی به مارکوه و مناطق پسکرانه آن.  -و احداث جاده از محور تنکابن

 

 ساماندهی نظام اطالع رسانی

د که بتواند اطالعات درستی به گردشگران منتقل نماید، در این منطقه ضعیف بوده و سیستم اطالع رسانی کارآم

 به همین منظور احداث یک مرکز بزرگ اطالع رسانی در ورودی شهر ضروریست. 

 

 ساماندهی خدمات عمومی

 آوری زباله،های جمعهای مسافربری، سطلهای تلفن همگانی، پایانهبرخی خدمات عمومی، مانندکیوسک

ها از وضعیت مناسب و کارآمدی برخوردار نیستند. به همین دلیل گردشگران ها، رستوران و تجهیزات آنفروشگاه

ها با نارسایی زیادی روبرو می شوند. خدمات عمومی در مناطق گردشگری دارای استانداردهای در این زمینه

 نمایند.  ها طراحی، ایجاد و فعالیتای است و باید بر اساس آنتعریف شده

 ساماندهی روستاهای گردشگری

ها و آبهای معدنی و. . . که در ها، آبشارها، جنگلساماندهی روستاهای اربه کله، گرسماسر، پیازکش و چشمه

شوند که در صورت ساماندهی ترین منابع تفریحی و گردشگری محسوب میحوزه نفوذ منطقه قرار دارند، از مهم

 دهد. ای افزایش میقابل مالحظه ، سطح تقاضای گردشگری را به طوراصولی به عنوان یک فعالیت مؤثر

 

 ساماندهی سایر منابع گردشگری

هایی از شبکه ارتباطی درون شهری و برون شهری که روی آن نقاط جاذب گردشگری، تسهیالت چاپ نقشه -

 موجود و جهت راهها به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده باشد. 

 ها و مناطق دیدنی منطقه به بازدیدکنندگان. یلم از جاذبهها و ارائه تصاویر و فشرکت فعال در نمایشگاه -

 ها به گردشگران. مرمت و احیاء آثار تاریخی منطقه و معرفی آن -

ها، های پرکاربرد دنیا در اماکن دیدنی و تاریخی توسط سازماناستخدام راهنمایان آموزش دیده و مسلط به زبان -

 بویژه سازمان میراث فرهنگی. 

 مراکز گردشگری به تسهیالت تفریحی مناسب برای گردشگران. تجهیز  -

 هایی جهت عرضه صنایع دستی و محصوالت منطقه. ها و فروشگاهایجاد نمایشگاه -

تشویق و ترغیب مردم به رعایت ادب و نظافت محیط، بهداشت، قوانین و مقررات مختلف حاکم بر روابط  -

 اجتماعی با برگزاری همایش. 

 های گردشگری برای رفاه گردشگران. های پست و تلگراف و تلفن در نقاط پرتردد و جاذبهاستقرار دفاتر و باجه -
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 های سیار در محورهای مهم ارتباطی و مراکز جاذب گردشگر. های اتومبیل یا برقراری تعمیرگاهایجاد تعمیرگاه -

نما دهنده و راهن با نصب عالئم و تابلوهای هشدارتوجه جدی و عملی به آلودگی محیط زیست توسط گردشگرا -

 در اماکن و مراکز گردشگری. 
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