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 چکیده

اشی ریزی گردشگری نآید. ضرورت برنامهریزی به شما میترین انواع برنامهریزی گردشگری یکی از مهمبرنامه

ضرورت پیروی از راهبرد و الگو در این حوزه است. هدف این مقاله تجزیه و  از تنوع انواع گردشگری و نیز

است.  راآستااکوتوریسم و منظر شهری به منظور ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در شهر  ریزیبرنامهلیل و تح

 ستاراآجامع اکوتوریسم و منظر شهری در  ریزیبرنامهاصلی مقاله این است که الگوی راهبردی و امنیتی  سؤال

که در طراحی الگوی  دهدمیین مقاله نشان های او تهدیداتی است؟ یافته هاآسیبدارای چه نقاط قوت و نیز 

بایستی اکوتوریستی بودن منطقه و غلبه این بعد از  آستاراجامع گردشگری شهر  ریزیبرنامهراهبردی 

اکوتوریسم و از سوی دیگر مرزی بودن این شهر و مسائل  هایجاذبهگردشگری بر سایر ابعاد و ساماندهی 

و راهبردی مورد توجه ویژه قرار گیرد. با توجه به این مقدمه در این الگویی  هایطراحیدر  مرتبط امنیتی

و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین الگوی  ایکتابخانهمقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع 

 پرداخته شود. آستاراجامع اکوتوریسم و منظر شهری در  ریزیبرنامهراهبردی و امنیتی 
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Abstract 

Tourist planning is one of the most important types of planning. The necessity of 

tourism planning is due to the diversity of tourism types and the necessity of 

following the strategy and pattern in this area. The purpose of this paper is to 

analyze and plan ecotourism and urban landscape in order to provide a strategic 

and security model in the city of Astara.The main question of this article is that 

what are the strengths, weaknesses and threats of Strategic and security 

comprehensive planning model of ecotourism and urban landscape in Astara? 

The findings of this article show that Paid attention to designing Strategic Plan 

for comprehensive tourism planning in Astara must pay special attention to 

ecotourism of the region and overcoming this dimension of tourism on other 

dimensions and organizing ecotourism attractions and on the other hand, the city's 

borderline and security issues should be in strategic design. Given this 

introduction this article will try by using of library resources as well as scientific 

and research articles to pay analyze and explain the strategic and security model 

of comprehensive ecotourism planning and urban landscape in Astara. 

 

Keywords: Planning, Comprehensive Tourism Plan, Ecotourism, Urban 

Landscape, Astara. 
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 مقدمه

 هرنامب هگردشگری هـر نـاحیه و ارائ هایقطبصحیح برای آن در گرو شناخت  ریزیبرنامهگردشگری و  هتوسع

 اسـت متنـوعی انواع ی دارایگردشگر. هر شهر یا نـاحیه اسـت هایمحدودیتو  هاپتانسیل بر اساسمطلوب 

، یی، گردشگری ماجراجویانـه، گردشـگری ورزشتـاریخ -ردشگری فرهنگـیاز: گ اندعبارت هاآن ترینعمدهه ک

گری نوستالژیک، گردشـگری روستایی، ـگری انبـوه یـا تـفریحـی، گـردش، گردشدرمـانیگردشـگری 

گردشگری مـذهبی، گردشـگری ، وکارکسب بـر یبتنم ری قومی، گردشگری شـهری، گـردشگریگگردش

د نـیــز ان و مقصنظر مک همچنین از .3تگاندار بسی بـرای دیگردی، گردشـگرطبیعتر رویـدادها، ی بـبتنم

ایری، قـومی، گـردشگری عـش ،روستایی گردشگری ،هریبـه گـردشگری ش توانمیگری را انواع گردش

ا و فض -اوگردشگری ه ،کوهستانیگری ردشگ ،گردشگری ساحلی و دریایی ،تی در طبیعگرگردش ،ایقبیله

ان و ری بـا توجـه بـه مـکـگ، گردشحققینی معضالبته از دیدگاه ب. ودیم نمی تقسگری زیست محیطگردش

 ازدیـد آن فضا، نیـز قابـلتظـار و انـگیزه او از بکند و انمیفر دشگر بــه آنجـا سایی کـه گـرموقعیت فض

گردشگر  ،بـه گردشگر مذهبی توانمیگر را گردش عمده سـوی دیگـر اشکالاسـت. از  بندیتقسیمک و تفکی

ر گر درمـانی، گـردشگگی و آموزشی، گردشگر فرهنی، گـردشگر اقتصادی، گردشـگر ورزشی، گـردشاعاجتم

 & Dehdashti Shahrokh)نمود بندیطبقه ()بازدیدکننده یک روزه اندازچشمسیاسی، گردشگر 

enchee, 1383, p. 68.) 

گوناگون  سطوح کشور در ی گردشگری درریت توسعهو مدی ریزیبرنامهحاضر وظایف  حال دربا توجه به این که 

و از این نظر اقدامات  اندبخشیساختار  بر عهده نهادهای مختلفی است که هر یک دارای  فراملیملی و   محلی

 هایسیاستبا توجه به نبود یک رویکرد جامع و مدیریت یکپارچه در  .آن فاقد هماهنگی و همکاری الزم است

نشده  تبیین وگفت که هنوز جایگاه گردشگری به درستی تعریف  توانمی  ی در کشورگردشگر کالن توسعه

هماهنگ در  توان مشکالت بنیادی در توسعه گردشگری را فقدان رویکردی جامع وطور کلی می به. است

 زیست شهری،ی ناهماهنگی میان نهادها ،المللیبینتوسعه گردشگری در مقیاس محلی و 

نقش   شهری، گردشگریتوسعه  در هاشهرداریدولت و  رنگ کممیراث فرهنگی، نقش  و گردشگری ،محیطی

در  و ناهماهنگینارسایی  و تسهیالت گردشگری، هازیرساخت تأمیندر  ایمنطقهشهری و  ریزیبرنامهضعیف 

مشارکت در  و ضعفبخش خصوصی  رنگ کمحضور  اجرایی توسعه گردشگری، و تشکیالت هاقانون

 :Sidayi & Rostami, 1391)برشمرد رسانی اطالعتبلیغ و   و نیز کافی نبودن آموزش  گردشگری یزمینه

95.) 

                                                           
3 . Cultural-historical tourism, adventure tourism, sports tourism, health tourism, mass tourism or recreation, 

tourism nostalgic, rural tourism, ethnic tourism, urban tourism, tourism-based business, tourism, event-based 

tourism, ecotourism, tourists to visit relatives 
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گردشگری شامل انبوهی از محصوالت . کندنمیمثل اتومبیل( تولید )گردشگری فقط یک محصول خاص

 عتصن در که محصوالتی با کامالً هاآن مندیرضایت ،دیدارکنندگان تجارب  . محصوالت گردشگری ـشودمی

 رد محصوالت سوی به را بازارها گردشگری، توزیع سیستم نقل، و حمل خدمات. است تضاد در کندمی تولید

است. این  شوندیمکه در بازارها توزیع  یاشده تولیدمالً عکس محصوالت کا امر این. دهدمی حرکت مقصد

 نندهیدکتولمتفاوتی را در مقایسه با صنایع  کامالً ریزیبرنامه هاییاستراتژواقعیت، یعنی اهمیت مقصد، 

مقصد در  هاییتموقعدر برابر بازارهای محصوالت اهمیت چندانی ندارند، اما  هاکارخانه. موقعیت طلبدیم

 ,Sharbati & Amozad Mahdirji)رخوردارندجهت برآوردن نیازهای بازار گردشگری از اهمیت بسزایی ب

1395: 23.) 

 منحصر به فرد به خاطرحی و گردشگری ممکن است دارای خصوصیات مشابهی باشند اما تفری یهامکانهمه 

مختلف، الگوهای  هاییتموقع، هامکان. تمایزات کنندیم، مردم به آنجا مسافرت هاآنبودن هر کدام از 

 هایفیتکاین هر کدام از  اندموظفو ... وجود دارد که برنامه ریزان  هاسنت، تاریخ، تنوع قومی، یاتوسعه

خاص که مطلوب بازارهای  هاییژگیورا متمایز نمایند و برای توسعه این  هاآنبخصوص را کشف و  هاییژگیو

 (.Nekoi et al., 1389: 109)کنند ریزیبرنامه، باشندیمگردشگری 

 ولی در دشویممنبع درآمد محسوب  ینترمهم توسعهدرحالتوریسم برای بسیاری از کشورهای  که یحال در

 هاییستتوررشد ورود  نرخ یراخدر دهه  ینکهباا. از طرف دیگر شودیمایران کمتر از نیم درصد را شامل 

ورود  العادهفوقدرصد( بیانگر افزایش  5نسبت به نرخ جهانی آن ) (درصد 02بیش از )به ایران  المللیبین

آن تغییر ترکیب بازارهای ایران و  تبع بهو  4نظام شوروی سابق یفروپاشخارجی بوده است، ولی  هاییستتور

 یبازارهادرصد  02. تا جائیکه بیش از باشدیمترین دالیل رشد مذکور تحوالت داخلی در رتبه بعدی، مهم

جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان و افغانستان بوده است که از ایران  جوارهمایران مربوط به کشورهای 

ستی توری هاییانجر. از سوی دیگر بررسی روند کنندیماستفاده  یتیترانزد عبوری و مقاص عنوان بهعمدتاً 

 یگرائتمرکز هاییاستسعمده در ایران مبین این نکته است که در حال حاضر صنعت توریسم ایران در راستای 

ان ندگی ساکنو بهبود کیفیت ز اییهناح هایینابرابرآمایش سرزمین برای کاهش  هاییاستراتژو بر خالف 

 (.Minaei & Sadeghi, 2014: 36)کندیمنواحی پیرامونی و کمتر توسعه یافته، عمل 

توسعه یافته تر تهران، مازندران،  یهااستاندرصد منافع توریسم ایران متعلق به  02بیش از  که یطور به

ن دالیل ای ینترمهمستی توری یهاجاذبهکه تمرکز تسهیالت، امکانات و  باشدیمخراسان، اصفهان و فارس 

صد یک مق عنوانبهاز ایران  نامطلوبکه تصویر ذهنی  دهدیمتحقیق نشان  هاییافته. شوندیمروند محسوب 

حت و داخلی ایران را ت المللی بینعواملی هستند که توریسم  ینترعمدهو تحوالت اقتصادی  ناامنتوریستی 

ابی روند کنونی صنعت توریسم ایران بیانگر این امر است که فقدان . بررسی، مطالعه و ارزیدهندیمتأثیر قرار 
                                                           

 میالدی1۹۹1 سال .4 
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یک صنعت مهم فرسودگی و ناکارآمدی امکانات و تسهیالت  عنوان بهچهارچوب مفهومی عقالنی از توریسم 

و تعدد  بنامناسسازمانی  ، ساختارالمللی بینتوریستی و شبکه ارتباطی ایران برای توسعه توریسم در سطح 

نگین س یاوزنه عنوان بهدر حوزه توریسم، ناکارآمدی سازمان متولی کنونی توریسم ایران  گذارییاستسمراکز 

در کابینه دولت، فقدان ضمانت اجرایی قوانین و مقررات توسعه توریسم ایران، عدم تمایل بخش خصوصی برای 

 یریکارگبهات عمده توریستی، عدم تسهیالت و امکان دولتییمهندر این بخش، مدیریت دولتی و  گذارییهسرما

 ریزیبرنامهضروری برای  یهادادهبه آمار و  توجهییبملی ف  یهاحسابدر  5سیستم حساب اقماری توریسم

و محلی برای توریسم ایران، تحوالت  اییهناح ریزیبرنامهدر حوزه توریسم، فقدان رویکرد  6و فناوری اطالعات

ز سوی ا المللیبین هاییستتوراز ایران برای  نامطلوبلی و ارائه تصویری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخ

 ,Ghazi)شوندیمتوسعه توریسم ایران محسوب  یهابرنامهدالیل ناکامی  ینترمهمغرب  یجمعارتباطوسایل 

1379: 41.) 

گویی راهبردی و ریزی اکوتوریسم و منظر شهری به منظور ارائه الهدف این مقاله تجزیه و تحلیل و برنامه

ریزی جامع است. سؤال اصلی مقاله این است که الگوی راهبردی و امنیتی برنامه آستاراامنیتی در شهر 

اله های این مقها و تهدیداتی است؟ یافتهدارای چه نقاط قوت و نیز آسیب آستارااکوتوریسم و منظر شهری در 

بایستی اکوتوریستی  آستارای جامع گردشگری شهر ریزدهد که در طراحی الگوی راهبردی برنامهنشان می

های اکوتوریسم و از سوی دیگر بودن منطقه و غلبه این بعد از گردشگری بر سایر ابعاد و ساماندهی جاذبه

های الگویی و راهبردی مورد توجه ویژه قرار گیرد. با مرتبط در طراحی مرزی بودن این شهر و مسائل امنیتی

ی ای و نیز مقاالت علمی و پژوهشدر این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهتوجه به این مقدمه 

رداخته پ آستاراریزی جامع اکوتوریسم و منظر شهری در به تحلیل و تبیین الگوی راهبردی و امنیتی برنامه

 شود.

 رویکرد نظری

 هاروش این یدربارهو توافق چندانی  شودیم گرفتهیشپدر زمینه مطالعات گردشگری رویکردهای مختلفی در 

 :باشندیم ترمتداولبسیار  هاروشاما استفاده از برخی ؛ صورت نگرفته است

گردشگری را  هاییتفعالکه  کندیمرا بررسی  یمؤسساتو  هاواسطه 7رویکرد سازمانی در مطالعات گردشگری

 هاینههزعملیاتی و اجرایی، تحلیل مسائل و  یهاوشر. این رویکرد نیازمند بررسی سازمانی، دهندیمانجام 

                                                           
5. TSA 

6. IT 

7 . Organizational Approach to Tourism Studies 
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و خدمات خرید از خطوط  پردازندیمکه از طرف مشتریان به فعالیت  مسافرتی یهاآژانسضعیت اقتصادی و

 (.Nahavandi, 1389: 48)و ... است هاهتل واجاره خودر یهاشرکتهوایی و 

 هانآون گردشگری و نحوه تولید، بازاریابی و فروش مسائل گوناگ یدربارهبه تحقیق  0رویکرد محصول محور

بررسی وضعیت صندلی خطوط هوایی، نحوه تولید، خریداران و فروشندگان آن،  مثال عنوان به. پردازدیم

اجاره خودرو،  یهاشرکت. چنین روندی برای شودیمدر این روش انجام  ...هزینه مالی و تبلیغات و تأمین

تصویری جامع از وضعیت این صنعت خواهد شد. این  یارائهو دیگر مراکز خدماتی سبب  هارستوران، هاهتل

 ,.Firoozgaiyan et al)مستلزم صرف زمان بسیار نیز هست دهدیمروش عالوه بر اطالعات دقیقی که 

1392: 129.) 

 ساتموسو  هایتعالف. رویکرد تاریخی به تحلیل و بررسی گیردینمقرار  مورداستفادهچندان  ۹رویکرد تاریخی

. این رویکرد به دنبال دالیل نوآوری و رشد یا افول گردشگری و پردازدیمگردشگری از دیدگاه سیر تکاملی 

کم  این رویکرد بسیار یرتأثاخیر  یهاسالگردشگران است. با ظهور گردشگری انبوه در  یمندعالقهتغییر در 

 (.Jacobian, 1395: 135)شده است

مدیریتی الزم برای اداره  هاییتفعال، رویکردی سازمان محور است که تمرکز آن بر 12یریتیرویکرد مددر  

ش ، تبلیغات و نظارت است. این روگذارییمتق، تحقیق، توسعه، ریزیبرنامهگردشگری، از قبیل  یوکارهاکسب

 Bayat et)جویدیمو نظم و ترتیب موجود در سایر رویکردها بهره  هاینشبکه از  چرابسیار محبوب است 

al., 2014: 1393.) 

، اقتصاددانان از منظر مباحثی المللیبینبه دلیل اهمیت گردشگری در اقتصاد ملی و  11رویکرد اقتصادیدر 

، مخارج گردشگران، توسعه، اثر ضریب تکاثری زاییاشتغال، تبادل ارز، هاپرداختهمچون عرضه و تقاضا، توازن 

توجهی به  معموالًاقتصادی  یکردرو .پردازندیمرسی دقیق این صنعت و دیگر عوامل اقتصادی به بر

 ,Ziaie & Abbaspur)ندارد یشناختانسانو  یشناختجامعه، یشناختروان، فرهنگ، مسائل زیستیطمح

1394: 8.) 

، توجه جامعه شناسان شودیمگردشگری فعالیتی اجتماعی محسوب  که آنجا از 10یشناختجامعه رویکرددر 

 .پردازندیمآن در جامعه  یراتتأثران و گبه بررسی رفتار سفر گردش هاآن یز به خود جلب کرده است.را ن

 Razavi)گیردیممیزبان و مهمان در این روش صورت  یجامعهبررسی طبقات اجتماعی و آداب و رسوم 

Zadeh & Sa'idi, 1393: 100) 

                                                           
8 . Product-centric approach 
9 . Historical approach 
10 . Management Approach 
11 . Economic approach 
12 . Sociological 
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 دانانیجغرافار گسترده است بنابراین بدیهی است که جغرافیا علمی بسی از ان جا که 13رویکرد جغرافیاییدر 

در مطالعات خود بر موقعیت و محیط،  دانانیجغرافشوند.  مندعالقهطبیعی آن  یهاجنبهبه گردشگر و 

به گردشگری، دانش ما  دانیجغراف. رویکرد یک کنندیم یدتأکاقتصادی  یهاجنبه، مناظر طبیعی و وهواآب

گردشگری بر مناظر  یراتتأثصورت گرفته و  هایییجاجابهگردشگران و  ایمنطقه موقعیت یینهدرزمرا 

زیکی و فی ریزیبرنامهطبیعی به منظور فراهم آوردن تسهیالت گردشگری و پراکندگی توسعه گردشگری و 

 (.Ziaie & Abbaspur, 1394: 8)بخشدیممشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقا 

ماست. گردشگری و میراث  یجامعه یهاجنبهتمام  ییرندهدربرگگردشگری  14ایرشته ینبرویکردهای در 

و  دهندیمافراد رفتارهای متفاوتی از خود نشان  کهییازآنجا. گیرندیمرا دربر  یشناختانسانفرهنگی رویکرد 

والت اریابی محصبهترین روش توسعه و باز نیتعبرای  یشناختروان، رویکرد کنندیمبه دالیل مختلف سفر 

یزا از مراکز حکومتی وگردشگری ضروری است. با توجه به عبور گردشگران از مرزها و لزوم تهیه گذرنامه 

برای سایر رویکردها نیز صادق است و  مسئلهرویکردی سیاسی نیز برای آن در نظر گرفت. همین  توانمی

 (.Ibid, 1394: 8)کندیمکن مم ایرشتهینبگردشگری را با استفاده از یک روش  یمطالعه

یک کل سازمان  یدهشکلبه هم پیوسته است که برای  عناصراز  یامجموعهسیستم  15رویکرد سیستمیدر  

. این رویکرد، دیگر رویکردها را نیز برای مقابله اندآمدهدهی شده و در راستای نیل به اهدافی خاص گرد هم 

توان به بررسی محیط رقابتی سازمان، ا استفاده از این رویکرد میکند. بمی یدهسازمانبا مباحث خرد و کالن 

و مشتریان پرداخت. این روش سیستم گردشگری را با دیگر  مؤسساتبازار سازمان و نتایج و روابط آن با دیگر 

 (.Saifuddini et al., 2014: 1393)سازدیمقانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط  هاییستمس

یافته و در  توسعه درآمد برای کشورهای و تولید پردرآمد کارهای و کسب جزء یکی از 16ردشگریاقتصاد گ

ـالی، م منابع بودن محدود حال توسعه است؛ به خـصوص بـرای کـشورهایی که به دلیل تک محصولی بودن یا

 سریع بازگشت سرمایه است و باالترین یاهراهاز  یکی ، گردشگریاقتصاددانان دید از. دارنداقـتصادی ناکارآمد 

 اییهناح ،المللیینباقتصاد را در سطوح  تواندیمخـود  یچیدهپکه با مکانیسم  ضریب انباشت سرمایه را دارد

دستیابی به این مهم و سایر مزایای ناشی از گردشگری،  .و ملی تحت تأثیر قرار دهـد و آن را متحول کند

هت ج ینانهبواقعدیدگاهی  هبـر پای ریزیبرنامه ترمهمآن  و از گردشگری هی توسعبرا ریزیبرنامهنیازمند 

مقصد(  هاییژگیو صـنعت گـردشگری )گردشگران، منطقه همدیریت و تعامل بین عوامل اصلی توسع

 (.Mafi & Saghayi, 1389: 292)است

                                                           
13 . Geographic approach 
14 . Interdisciplinary approaches 
15 . systematic approach 
16 . Tourism Economics 
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تمی از اجزای کـلیت و سـیس متفاوتی است که در چـارچوب یهابخش یرندهدربرگ ، گردشگریهمچنین

گردشگری بـا هـمدیگر،  صنعت بودن و ارتباط اجزای مختلف بنابراین، سیستمی. کندمیمختلف عمل 

 .کندیماین صنعت را در سطوح گوناگون ضروری  برای ریزیبرنامه

کرد نایی با روی، شناخت و آششودیماز اینکه چه رویکردی برای اطالعات گردشگری به کار گرفته  نظرصرف

 هایرویهو جامعه همگی بدین معناست که اهداف و  مؤسساتمدیریتی بسیار اهمیت دارد. تغییر محصوالت و 

 .محیط گردشگری به کار گرفته شوند یتغییریافتهمدیریتی باید در راستای برطرف کردن نیازهای 

 که ودشیمی انـجام شـود، تصمیم گرفته یعنی قبل از اینکه فـعالیت فرایندی خردمندانه است 17ریزیبرنامه

 تصویر روشنی از هدف، ابزار ریزیبرنامه)ابزارهایی( انجام شود. بـنابراین،  منابعی و چه زمانی و با چه چگونه

، ریگردشگ هبـرای دسـتیابی بـه موفقیت در مدیریت و توسع. مناسب برای رسیدن به هدف است یهاروشو 

بسیاری از مناطق گـردشگری در دنـیا در بلندمدت  هسطوح ضروری است. تجرب هی در همگردشگر ریزیبرنامه

 ، فـوایدیمـهم بدون ایجاد مـشکالت تواندیمگردشگری  هبرای توسع یزیربرنامهنشان داده است که روش 

پیچیده شـدن  ل، امروزه، به دلیاصوالً. هانگردی رضایت بخشی را ایجاد کندهمراه بیاورد و بازارهای ج به

نـاخودآگاه،  صورتبه، توسعهدرحالو  یافتهنتوسعهبر کشورهای  هاآنروابـط و تعامالت جهانی و اثرگذاری 

. یکی از این موارد شودیمامور احساس  ههم همناسب جهت توسع هاییاستسو  هابرنامهضـرورت تدوین 

عنوان گردشگری داخلی و خارجی نـامیده  تحت ترتیب گـردشگری اسـت کـه در سطح داخلی و بین المللی به

راهبردی برای دستیابی به توسعه  ریزیبرنامهدر این میان، ضرورت  .است ریزیبرنامهو نیازمند  شودیم

 (.Mousavi et al., 1395: 18)شودمیاحساس 

از  یامجموعهامل منطقی است ش گیرییمتصمیک فرایند  دهنده ، کـه نـشان10راهبردی ریزیبرنامه

و تخصیص  عـملکرد یهاشاخص، توسعهدرحالمانند تعیین اهداف، اهداف  هایییتفعالبرای  هایزیربرنامه

 Motee Langroudi et)باید با توجه به آن هدایت شود هایستمسو  مدتکوتاه یهابرنامهمنابع است و 

al., 2014: 223.) 

. ندکیمکند بـررسی  طی ت که فـرایندهایی را کـه یک سازمان بایدراهبردی در این اس ریزیبرنامهاهمیت 

 اییندهآسپس، مالحظاتی را که بـاید بـرای رسیدن به  .کندمیدر گام نـخست، وضـع مـوجود را بررسی 

ت رنهایو د کندیمرا کـه باید انجام پذیرد، تعیین  ییهابرنامه. در گام سوم، کندیممطلوب لحاظ شود تدوین 

راهبردی قـبل از آنـکه یک تکنیک  ریزیبرنامه. کندمیمـطلوب را مشخص  یندهآسمت چـگونگی حرکت به 

 یهاقاف بینییشپو  نگرییندهآتلقی و باور است که مدیران را به تفکر درازمدت و  نحوه، یک باشد و فن

اگر  ریزیبرنامهنوع  ، اینکـل . درکندمیهـدایت  هایشانیتفعالرا در انـجام دادن  هاآندوردست تـرغیب و 

                                                           
17 . planning 
18 . Strategic planning 
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 واندتیمکـه در صـورت اجرای صحیح و به موقع،  شودیمبه درستی تدوین شود، به انتخاب راهبردهایی منجر 

 هراهبردی برای توسع ریزیبرنامهبه آنچه بـیان شد، ضرورت اتخاذ  توجه بـا .بـه ارمغان آورد را مـوفقیت

 (.Moteelangroudi et al., 2014: 223)شودمییش احساس گردشگری بیش از پ

 معرفی محیط پژوهش

نـقطـه اســتان گیالن واقع شده  ترینیشمالیکـی از شـهرهای مرزی ایران بوده که در  آستاراشهرستان 

 ، از جنـوب بـه شـهرستان تـالش، از غرب به استاناست. این شهرستان از شمال بـه جمهـوری آذربایجـان

شـده اسـت و آخـرین نـقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان  اردبیل و از شرق بـه دریای خزر محدود

، آسـتارای ایـران را از گذردمیاردبیل  -آستاراراه شوسه  کنار چای کـه از آستارا. رود گرددمیمحسوب 

. باشدمیجـهت غـرب به شرق  . شیب کلی این شـهرستان ازسازدمیآسـتارای جمهـوری آذربـایجان جـدا 

کیلومتر اسـت و جهـت حرکـت آب رودخانه از غرب  35 آستاراچایطول رودخـانه  در مـرز ایران و آذربایجان

و  گـیالن و آذربایجـان شرقی بنام گدوگ سـرچشمه گـرفته هایاستانمـرز  هایکوهکه از  باشدمیبه شرق 

کیلـومتر فاصـله تـا  3و نزدیـک بـه  صـله کـوه از دریا در منطقه حـویق. کـمترین فاریزدیمدریای خـزر  به

 ، ایـنجغرافیایی کیلومترمربع است و با توجه بـه نـقشه 332دریاسـت. مسـاحت ایـن شهرستان بالغ بر 

عرض  دقیقه 06درجـه و  30ثـانیه طـول شـرقی جـغرافیایی و در  32و  دقیقه 50درجه و  40شهرسـتان در 

و از  باشدیممتر  00آزاد  دریاهـای سطح شـمالی جـغرافیایی از خط استوا واقع شده است و ارتفاع آن از

 (.Hosni Mehr, 1389: 51)باشدمیمتر  4ارتفاع آن  خزر سطح دریای
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 آستارا ایمنطقهموقعیت ملی و  -1نقشه شماره 

 

Source: (Wikimedia Commons) 

زر دریای خــ کـنار از راه جـنوبی آن کـه: ایی بر سر سه راه قرارگرفته اسـتجغرافی نظـر رسـتان ازاین شـه 

، اندخواندهآن را آذربایجـان  هاروسهمـین دریـا بـه آران کـه  بــه بنـدر انزلـی و راه شـمالی آن از کنـاره

 آب تان دارایاین شهرس. رسندمیو بـه اردبیـل  ردگذمیحیـران  گردنـه از کشیده شده است. راه غربـی کـه

 و حداقل و حداکثر مطلـق آن گرادسانتیدرجه  1/02گـرم و مـرطـوب است و متوسط دمای آن به  هوای و

قرار گرفتن  به توجـه نظـر رطوبـت نیـز بـا و از ثبت شده است گرادسانتیدرجه  6/35و  -3ترتیب  به نیـز

درصد و حداقل مطلق و حداکثر  74 بـه یای خـزر از رتـبه باالیی برخوردار است و متوسط این نـرخدر کناره در

، چای آستارا هایرودخانهدر این شهرستان  .تاس درصد بوده ۹4و  54مطلق این شاخص در همین دوره 

کیلومتر  36ودخانه آستاراچای که ر هاآن ترینبزرگ طول مالهـادی، کـانرود، لونـدویل و چلوند وجود دارند که
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و پایین قلعه تاریخی شـیندان قرار دارد و چند نهر و  1۹بین و نه طـول دارد و دارای ارتفاعات شمال غربی

 (.Salahakar & Zayndandakpete, 1394: 39)شودمیبه آن ملحق  02ویرید شعبه دیگر مانند

 آستارانقشه جغرافیایی  -2نقشه شماره 

Source: (maraltours.com) 

کیلومتر است و جهت حرکت آب رودخانه از غرب  35 مرز ایران و آذربـایجان در طـول رودخـانه آستاراچای

و به  گرفته گیالن و آذربایجان شرقی به نام گدوگ سرچشمه هایاستانمرز  هایکوهکـه از  باشدمیبه شرق 

 (.Baranipassian et al., 1395: 91)ریزددریای خزر می

 -0برخورداری از طبیعت مالیم و مساعد  -1از:  اندعبارت بر توسعه شهرستان آستارا مؤثرعوامل داخلی 

ظـرفیت  -4همچون بازارچه سـاحلی  اقتصادی مراکز -3 بـرخورداری از پتـانسیل بـاال در زمینه گردشگری

اول تجارت چمدانی  رتبه -6 آستارا رات درفـعالیت شعبه بانک توسعه صاد -5بـاال در زمـینه کـشاورزی 

آذربایجان و گرجستان و  و جمهوری رتبه اول صادرات در میان گمرکات شمال به کشور روسیه -7کشور 

                                                           
19 . Vanabin 
20 . Virid 
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، جنگل، بازارچه دریا همچون وجود مراکز جاذب سفر -۹شیب مطلوب زمین برای ساخت و سـاز  -0ترکیه ... 

ورود خرده  -1 .مشترک مگرایی دو کشور آذربایجان و ایران با داشتن زبانساحلی و... به عنوان عامل ه

کـشاورزی بـه ویالیی و تفریحی  هایزمین تغییر کاربری -0ناشی از ورود مسافران به این منطقه  هایفرهنگ

الزم نبود تسهیالت  -5 مرزی کاهش شاغالن بخش کشاورزی به دلیل احداث بازارچه -4شیب کم زمین  -3

وجود  -6برای منطقه  اقتصادی و توسعه برای جذب نیروهای متخصص داخلی برای کارآفرینی، ایجاد اشتغال

 zebaneh Et)و بازدارنده مرزی به دلیل نبود ضوابط و قوانین مناسب غیرقانونیپدیده قـاچاق و مـبادالت 

al., 1392: 43.) 

 یافتهاستقاللکشور تازه  چهارهمسایگی با  -1از:  اندعبارت آستارابر توسعه شهرستان  مؤثرعوامل خارجی 

)اتصال دهنده استان  16برخورداری از بزرگراه  -3روز آفتابی و شیب کم  102دریایی مالیم با  -0شوروی 

 -4( و تهران )اتصال دهنده استان گیالن به شهرهای قزوین 4۹گیالن به شهرهای تـبریز، اردبیل و سراب( و 

ناهمگون بودن اقتصاد منطقه  -5ال آستارای ایران به آستارای آذربایجان از طریق راه آهن در آینده نزدیک اتص

منابع رسمی در  یگفتهایران بنا به  مرز ترینامن -6به دلیل دارا بودن مرز آبی و خاکی با کشور آذریایجـان 

 ایران مرزی ینقطهقرار داشتن در  -1مردم  متوسط و باال بودن سطح درآمد عمومی اکثر -7چند سال اخیر 

سبک )تأثیرپذیری فرهنگی  -3ها و منابع طبیعی منطقه اندازچشم به آسیب رساندن -0با جمهوری آذربایجان 

زندگی، نحوه پوشش زنان و...( مردم بومی منطقه از فرهنگ اجتماعی و سبک زندگی مردم کشور آذربایجان 

 (.Arshadi Et al., 1395: 27)با کشور آذربـایجان آسان لیل برقراری ارتباطبه د واردات تسهیل -4

ـلکه در ب گردیطبیعت و تـوسعه تـوریسمنه تنها در زمینه اکو باال یهاپتانسیلاز  برخورداری با آستاراشهر 

فراوان و مواهب  هایلیتقابو با توجه به داشتن  دارد اقتصادی حرف برای گفتن - اجـتماعی هایبخشتمامی 

و رفـع  هاقابلیتآن، توانایی توسعه  هایپتانسیل با مـنسجم و مـنطبق ریزیبرنامهصورت  در طبیعی بسیار

 مینهز و تحقیقات مناسب در هابررسی انجام را داراست. بنابراین باید با خـود و تـهدیدهای پیش روی هاضعف

به دنبال کسب توسعه و درآمد پایدار برای  هاآندر این منطقه و شناسایی  لقوهبا هایفرصت سنجیامکان

 هایامهبرنآن  پرهیز کرد و به جای نگرجزئی هایطرحتهیه  از . برای دسـتیابی به آن هدف بایدزد منطقه دست

درآید. الزمه این امر  اجرا و به مختلفی تعریف هایطرحکالن و منسجم برای منطقه تهیه و بر اساس آن 

و کاستن از اختالفات  آستاراموجود در منطقه  هایفرصت، تهدیدها و هاضعف، قوت نـقاط و بـررسی شناسایی

 (.Basry, 1391: 94)است هاطرحمجری  هایبخشمدیریتی میان 

 آستارا های گردشگریپتانسیل

ای خزر و همچنین نزدیکی به مرکز کشور )نسبت در گلوگاه حیاتی دری شدنواقع به سبب  آستاراشهرستان 

کیلومتر از مرکز گیالن و همچنین به عنوان  1۹2کیلومتر از تهران و  532به دیگر نقاط مرزی کشور( با فاصله 

سال گذشته و قرار داشتن در نقطه مرزی ایران  02ه و بدون تنش ایران در حداقل دنخور تنها مرز امن و دست
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 رزم دو بودن دارا منجمله  فرد به منحصر جغرافیایی موقعیت داشتن تاریخی، قدمت ، انبا جمهوری آذربایج

، طبیعت مالیم و مساعد و دارا بودن پتانسیل 01خزرحوزه دریای  کشورهایبا  توأمان صورتبه خاکی و آبی

طوط به امکانات خبازارهای مرزی، دسترسی آسان  ترینپررونقو  ترینفعال ازباالی گردشگری، دارا بودن یکی 

 هایویژگیاز  ...انتقال گاز و برق، تنها راه ترانزیتی زمینی خلیج فارس با کشورهای آسیای میانه و

 Malekzadeh)باشدمی زیادی استراتژیک و  اقتصادی اهمیت دارای و بردمی سود فردیمنحصربه  و  طبیعی

& Pourrostam, 1385: 124.) 

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی آستارا بندر مزایای جمله از  کلی طور به

 بندر تجاری ایران به بنادر حاشیه دریای خزر تریننزدیک .1

 جنوب -قرار گرفتن در تقاطع مسیر کریدور شمال .0

 عصنای برای کاال حمل شده تمام بهای کاهش آن تناسب به و  کاهش مسافت زمینی و مایل دریایی .3

 کشور غرب

 آستارامسافت زمینی بین مراکز صنعتی غرب کشور و بندر  کیلومتری 022کاهش میانگین  .4

 (.Anonymous, 1337: 51)مایل دریایی مسافت بین بنادر 152کاهش میانگین  .5

                                                           
21. CIS 
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 آستاراموقعیت ملی و استانی  -3نقشه شماره 

Source: (www.sciencedirect.com) 

 هایجاذبه دارای خود، اییجغرافی موقعیت دلیل به گیالن استان در آستارا شهرستان نیز و آستارا شهر

 خارجی تبعه هزار هفتصد و ایرانی گردشگر میلیون یک از بیش 13۹3 سال طول در .است مختلفی گردشگری

تا  02 بین و بوده نخستن شهر از لحاظ اقامت مسافر در سطح استان گیالن دارای رتبه  .اندشده شهر این وارد

هزار مسافر خارجی به شمار  0222ش میلیون مسافر داخلی و ایران با جذب ساالنه ش گردشگر پذیرشهر  32

ال کشور مش ترانزیتی فعال بندر پنجمین و کشور خصوصی بندر نخستین آستارا بندر این، بر عالوه رود.می

 بر ال کهفل در کشور پرچم ترینبزرگ و شهر این مرزی پایانه در گیالن استان در کشور پرچم ترینبزرگ است.

 (.Mir Mohammad Sadeghi, 1374: 157)است دهش افراشته

 دروازه قفقاز، منطقه به ورود دروازه میان ایران و جمهوری آذربایجان، ترین پل ارتباطی راهبردیمهم آستارا

 در کشور فعال مرز سومین چمدانی، تجارتترین صادرات کشور در زمینه گبزر دارای اروپا، به ورود طالیی

 و صادرات نخست رتبه سال سابقه، 022 از بیش با کشور گمرکات ترینقدیمی از یکی اردات،و صادرات زمینه

د آمدر منبع دومین کشور، زمینی مرزهای پرترددترین و ترینامن از کشور، شمال زمینی گمرک ترینبزرگ
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 ,Amir Ahmadian)است کشور در چمدانی صادرات ارزشی سهم بیشترین دارای و گمرکی استان گیالن

1375: 17.) 

 ودنب داراو ارتفاع آن از سطح دریا، نزدیکی این شهر به دره حیران و  آستارابا توجه به موقعیت جغرافیایی 

ان ای استتر از دیگر مناطق پست جلگهمرطوب و معتدل، این شهر اندکی خنک وهوایآباقلیم کوهستانی و 

 یزبانم تابستان و بهار هایفصل در ویژه به  سالههمه آستاراو طبیعت بکر سبب شده است تا  اهو و آب است.

 آن گردشگری طبیعی هایجاذبه از .است قفقاز کشورهای و ایران مختلف شهرهای از بسیاری گردشگران

ه حیران ساحل صدف و ارتفاعات سرسبز و گردن التون، آبشار حیران، کابین تله استیل، تاالب به توانمی

 :Maleki, 1389)کند اشاره کردرا به خود جذب می دشگران زیادیمسافران و گر ساله همهجنگلی آن که 

117.) 

ست که گردشگری ا از مدلی توسعهبر  مبتنی نظران،اصلی و پذیرفته شده توسط اکثر صاحب هایمدلیکی از 

منافع اقتصادی ذی قیمت به جوامع محلی  از محیط زیست و رساندن آن کمک به حراست عمدهیژگی و ود

 یطی،و امکانات مح تـرکیبات کـننده، عـرضه تشکیل شده است: اکـوتوریسم از چهار عنصر اساسی. شدبامـی

سـاختار و سـازمان اکـوتوریسم  .اکوتوریسم خواهد بود سازنده ترکیب این چـهار عـنصر .و اکوتوریست تجربه

یستی های تـورکـه در ایـن فـعالیت و امـکاناتی و تـجهیزات میزبان جوامع محیط زیست طبیعی، برگیرندهدر 

شوند اغلب تسهیالت گردشگری به کار برده می ساختارهایی که در این نوع .باشدمی شوند،به کار برده می

بازدیدکنندگان از منابع  بـاالتر باعث جلب توجه و درک های طبیعی کهجاذبه و هاراهکوره  روستایی، اقامتی

گردشگری  هایجاذبهاز  ایآمیزهبا داشتن  آستارا .شوندشامل می را گردندیخی میبا ارزش طبیعی و تار

بزرگی برای تبدیل شدن به قطب مهم  هایگامکوهستان، تجارت، زیست محیطی و مرزی طی دو دهه گذشته 

، واحد تجاری 022گردشگری کشور برداشته است و با وجود بازارچه مرزی و ساحلی بزرگ شامل یک هزار و 

طبیعت زیبای اطراف دریاچه استیل، باغ پرندگان در  .شودمیایران محسوب  پذیر گردشگرشهر  02یکی از 

، بازارچه مرزی و ساحلی، منطقه زیبای دربند، گردنه آستارا، نوار ساحلی وحشحیاتورودی شهر، پارک 

ی التون، منطقه بهارستان و طبیع هایحوضچه، آبشار التون، هاکاکتوسحیران، باغ چای عباس آباد، بهشت 

و  براهیما سیدآبگرم کوته کومه در کنار بقعه پیر قطب الدین صفوی، قلعه شیندان یا سندان، بقعه امام زاده 

 همهکه  شودمیمحسوب  آستاراشهرستان  هایجاذبهاز جمله  آستارادر هفت کیلومتری جنوب  قاسم سید

ن یکی از سرسبزتری آستاراشهرستان مرزی بندر . کندمیکشورمان مسافران زیادی را راهی این گوشه از  ساله

 522پهن برگ آن تا ارتفاع یک هزار و  هایجنگلو پوشش  شودمیو زیباترین نقاط شمالی کشور محسوب 

ارتفاعات دو هزار متری قله اسپیناس . است آوردهمتر، امکان جذب صدها گروه کوهنورد طبیعت گرد را فراهم 

یالن، گ هایاستانمختلف از کوهنوردان  هایگروهروزهای فصل زمستان نیز پذیرای  ترینسختدر  حتی آستارا

انبوه این منطقه صدها منظره بدیع وجود دارد که در  هایجنگلدر . اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی است
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ان کشانده و همواره یکی همه فصول زیبایی خاص خود را دارد و پای عکاسان بزرگی از کشور را به این شهرست

 (.Zahedi, 1382: 89)شودمیاین خطه محسوب  هایجاذبهاز 

احد چشمه آبگرم جنگلی معروف کوته کومه در نزدیکی شهر لوندویل و نیز آبگرم و ودارای د آستاراشهرستان 

در همه  منطقه هایجاذبه ترینمهمعلی داشی در نزدیکی روستای گیلده گردنه حیران است که از جمله 

طبیعی شناخته شده و مهم شهرستان  هایجاذبهتاالب زیبای استیل که یکی از . رودمیفصول سال به شمار 

به تالش واقع شده، دیگر جاذبه  آستاراو در حاشیه جاده  آستاراو در سه کیلومتری شهر  رودمیبه شمار  آستارا

این تاالب از اهمیت اکوتوریستی . است طنانوهمطبیعی این شهرستان است که در همه ایام سال پذیرای 

های طبیعی آن همچون جنگل، مزارع، کوهستان و کشتزارهای اطراف این اندازچشمو تنوع  باشدمیبرخوردار 

تاالب استیل عالوه بر یک قطب مهم گردشگری . کندمیدریاچه، اهمیت جذب گردشگری آن را دو چندان 

. باشدمیاقتصادی و اجتماعی نیز بسیار مهم  هایجنبهستی و طبیعی و از در این منطقه از نظر کارکردهای زی

بودن آن با هتل  جوارهمهکتار در بین جاده، کوه و  130قرار گرفتن تاالب استیل عباس آباد با وسعت 

ای راین تاالب ساالنه پذی. شودمیهای زیبای این دریاچه نیز قلمداد اندازچشماسپیناس از دیگر  المللیبین

پرندگانی نظیر  اکنونهمبه طوری که  باشدمیسیبری و اروپای شمالی  هایسرزمینهزاران پرنده مهاجر از 

جود درختان شناور توسکا در این محل، موجد زیباترین وپلیکان و قو سیبری در این زیستگاه حضور دارند 

یجاد پناهگاه حیات وحش لوندویل سازمان محیط زیست کشور با ا. مناظر طبیعی در استان گیالن شده است

 هرروزاقدام کرده و  گردیطبیعتکه حدود هزار هکتار وسعت دارد، به ایجاد پارک  آستارادر دو کیلومتری 

گوزن و مارال نگهداری شده در آن از نزدیک دیدن  هایگلههزاران گردشگر از نزدیک با طبیعت همچنین 

آق که میزبان هزاران پرنده مهاجر  المللیبینهمچنین وجود تاالب لوندویل  وحش حیاتدر پناهگاه . کنندمی

در مجاورت همین پناهگاه برای نخستین بار . زیست محیطی این منطقه نیز افزوده است هایارزشاست، بر 

 هایرندهپ تریننایابدر کشور بخش خصوصی به ایجاد نخستین باغ پرندگان شمال کشور اقدام کرده و در آن 

، ایسورمه، آبی هایطاووسو آسیا از قبیل مرغ لهستانی، مینیاتوری، ابریشمی، قرقاول فرانسوی و بلژیکی، اروپا 

 :Molaei Hashjin, 1379)شودمیهمچنین یک میمون آفریقائی در آن نگهداری  وسفید، طوطی سخنگ

144.) 

ی و دیدن انگیزشگفتنی جذاب، و در نزدیکی بازارچه مرزی و ساحلی، مکا آستاراعالوه بر این در داخل شهر 

  .آستارایی ایجاد شده است ذوقخوش وجود دارد که توسط یک شهروند  هاکاکتوسبه نام بهشت 

هزار  ، یکشودمیکه تنها محل تخصصی پرورش و تکثیر کاکتوس ایران محسوب  فردمنحصربهدر این محل 

و جنوبی به این مکان منتقل شده، نگهداری گونه کاکتوس کمیاب که اغلب از قاره آمریکای شمالی  022و 

جالب کاکتوس این مجموعه، تکثیر شده و به مسافران و گردشگران نیز فروخته  هایگونهبرخی از این . شودمی

پیش تنها یک روستای نیمه متروک  هاسالبه اردبیل که تا  آستاراگردنه زیبای حیران در میانه جاده . شودمی

شت، اکنون به یک حوزه گردشگری مبدل شده و یکی از شش طرح بزرگ محور گردشگری حیران در آن قرار دا
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تله کابین حیران در ارتفاعات مشرف به گردنه زیبا و مسحور کننده . گیالن در این منطقه اجرا شده است

 سورتمه ریلی شمال کشور و یک پیست بزرگ کارتینگ، ترینبزرگحیران احداث شده، هم اکنون به همراه 

رستوران و اقامتگاه موقتی فعال است، محل جذابی برای صعود به ارتفاعات جنگل فندقلو اردبیل محسوب 

شگری با ایجاد پارک گرد آستاراو مراتع کشور نیز در ارتفاعی پائین تر و نزدیکی شهر  هاجنگلسازمان . شودمی

از امکانات زیبای  ایمجموعهدرخت، بی بی یانلو با وسعت هزار هکتار است و در آن با کاشت صدها هزار 

 ازیسسالمسه طرح  آستارادر محدوده شهرستان . و گردشگری را برای مسافران ایجاد کرده است گردیطبیعت

گرم سال پذیرای  هایماهایجاد شده که در  آستاراساحل صدف، لوندویل و ساحل سفیر امید  هایبه نامدریا 

سفیر امید در داخل  سازیسالمو طرح  آستارادر هفت کیلومتری شهر صدف  سازیسالمطرح . مسافران است

لوندویل نیز در بخش لوندویل  سازیسالمایجاد شده و طرح  آستاراو در نزدیکی بازارچه معروف  آستاراشهر 

با توجه به شرایط موجود گردشگری بخش های دولتی و خصوصی . مجهز به خدمات نوین با محیطی امن است

ایجاد هتل  هاآناقامتی برداشته است که از جمله  هایمکانبزرگی برای ایجاد  هایگامه گذشته طی یک ده

 ,.Mirhosseini Et al)بزرگ در نقاط مختلف شهر مرزی آستاراست پذیرمهماناسپیناس و چند هتل و 

1394: 116.) 

 آستارامنظر شهری 

 یک و کالبدی - انسانی «ذهنی -عینی »ده ویژگی اصلی مفهوم منظر شهری آن است که به عنوان یک پدی

 جربهت طریق از تنها که است پدیداری شهری، منظر دیگر عبارت به ؛گرددمی مطرح فضایی - اجتماعی ساختار

ضایی و سه بعدی کالبد فراتر ف مفهوم از مفهوم این. شودمی آشکار محیط و انسان میان تعامل در و انسانی

مکان دانست. اگر گفته  پارادایمفضا به  پارادایمد معنا یک تحول چارچوبی از رفته و با لحاظ گردیدن، بع

ظیفه معماری متجسد ورا که مکان فضایی است که معنایی بدان افزده شده باشد 00کریستین نوربرگ شولتز

 ونمودن معناست بپذیریم، در این صورت وظیفه طراحانی را که در صدد خلق منظر شهری باشند، باید جستج

و  کالبدی هایقالبدر  هاآنکشف معانی تاریخی، طبیعی، فرهنگی در محیط شهری و عینیت بخشیدن به 

 ایهمؤلفه: از یک سو به رودمیدو بعدی به شمار  ایمقولهدر مجموع موضوع منظر شهری . بصری تعریف نمود

ی فضا شامل ابعاد تاریخی، و از سوی دیگر به شرایط ذهن پردازدمیمحسوس )و عمدتاٌ بصری( سازنده فضا 

 (.Khaliji, 1389: 72)کندنظر می هاآنای، هویتی و امثال خاطره

شود. منظور به کار برده می 04معموالً مترادف با منظر شهر 03در متون علم طراحی شهری اصطالح سیمای شهر

شود و در در سطوح افقی و عمودی شهر دیده می آنچهاز منظر شهر )یا منظر شهری( عبارت است از تمام 

 برداریعکسگونه واکنش ذهنی و به عبارت دیگر همچون  مرحله نخست درک محیط شهری و بدون هیچ

                                                           
22 . Christian Norberg-Schulz 
23. city scape 
24. townscape 
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( باشدمیتفکیک از مرحله اول  غیرقابلدر مرحله دوم )که البته همزمان و  آنکهحال. باشدمیصرف ذهن 

شود ن، با احساسات و عواطف و افکاری ناشی از مشاهده قرین میتصویر نقش بسته از محیط شهری در ذه

تجربه عینی و ذهنی فضاهای شهری  گذارینامداده شده است. در  05که به این مرحله عنوان تصور ذهنی شهر

آید عنوان اصطالحات دیگری نیز وجود دارد. بعضی از متخصصان به صرف مشاهده آنچه در شهر به چشم می

 -منظر ذهنی»و « منظر ذهنی شهر»داده و مرحله تصور ذهنی را به دو بخش شامل « هرمنظر عینی ش»

 (.Saifuddini Et al., 1393: 52)کنندتقسیم می« ارزیابانه شهر

 شده ورمشه «سفالین هایبام شهر» به آستارا شهر و بود رایج بسیار آستارا در سقف سفال تولید گذشته در

 کردیم عمل بادشکن صورت به شدید باد وزش هنگام و بود گرما برابر در خوبی عایق تابستان در سفال .بود

 قدمت با منطقه تاریخی هایامامزاده از برخی ساختمان در حتی. بود ترآسان آن روبیبرف هم زمستان در و

 فالس لیدتو هایکارگاه پیش، سال چند تا کهاین وجود با .است شده استفاده سفال از نیز سال 422 از بیش

 خبری هاکارگاه آن از دیگر امروزه بود، مطرح مردم درآمد منبع ترینمهم عنوان به آستارا در سقف

 (.Hadizadeh Et al., 1394: 69)نیست

ترین از پربارانمتر بارش سالیانه میلی 022در غرب استان گیالن با هزار و  آستاراشهرستان مرزی بندر 

. رطوبت باشدمیبا توجه به موقعیت آن، دارای آب و هوای مرطوب و معتدل  اراآستشهر . شهرهای کشور است

درصد متغیر است. میزان بارندگی در سطح منطقه بر اساس یک برآورد  05تا  75نسبی در این منطقه بین 

 0/1702 آستارامیلی متر در سال گزارش گردیده که حداکثر بارندگی سالیانه در ایستگاه  1022بیست ساله 

میلی متر در مناطق ساحل خزر  0222میلی متر و دامنه تغییرات بارندگی سالیانه در محدوده مورد نظر بین 

، گرادسانتیدرجه  3/17معادل  1371میلی متر در ارتفاعات نوسان دارد. متوسط درجه حرارت در سال  722 تا

بوده است. متوسط روزهای یخبندان  دگراسانتیدرجه  0/6درجه و معدل حداقل دما  1/06معدل حداکثر دما 

های آن که سقف خانه .در سال برآورد گردیده است روز 11در سواحل دریای خزر طی یک دوره بیست ساله 

 هایاز دیرباز در برابر نزوالت جوی پوشیده از سفال بوده، در مسیر نوسازی و توسعه عوض شده و شهر بام

 و لجنگ نشینیهم محل و گیالن بهشتی طبیعت آستانه آستارا. سفالی ایران در حال تغییر هویت است

 و نکه معماری شیوه و شودمی شناخته سفالینش هایبام با فرهنگی، و ادبی پیشینه بر عالوه و دریاست

 02776 ومزارع، باغات  هکتار 4661دارای  آستارا. است گردشگر جذب دالیل از آن هایخانه سفالی هایسقف

روستای  00روستای کوهستانی،  42،ایجلگهروستای  5هکتار سایر اراضی؛  02 ومراتع هکتار جنگل و 

روستای پرورش  32، پروریدامروستای  44تعداد روستاها،  این ازروستای ساحلی است که  11و  ایکوهپایه

 رب آستاراروستای پرورش کرم ابریشم، فعالیت عمده کشاورزی دارند. اقتصاد بیشتر اهالی  0زنبور عسل و 

                                                           
25. City Image 
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هکتار بالغ  6413کشاورزی آن به  هایزمینو کشت برنج استوار است. سطح  کشاورزی

 (.Ramezanipour Et al., 1389: 79)شودمی

 آستاراامنیت و گردشگری  

ترین صنعت خدماتی و از ترین صنعت جهان است گستردهترین و پررونقکه بزرگاین عالوهگردشگری 

 هایها و شرکتهای این صنعت، سازمانشود. در گستره فعالیتزا نیز محسوب میالترین صنایع اشتغمهم

کننده مواد غذایی های عرضهها و شرکتونقل، اقامت و پذیرایی، فروشگاههای گوناگون حملبسیاری در بخش

 هایؤلفهمت به توسعه این صنع حالباایندهند. بندی این صنعت را تشکیل مینوعی استخوانحضور دارند و به

ر ترین اصل دترین و زیربناییعنوان مهماست. امروزه امنیت به هاآنترین متعددی نیاز دارد که امنیت از مهم

رود. امنیت و گردشگری دو مقوله وابسته به می شمار بهتدوین استراتژی توسعه گردشگری در سطح جهان 

توانند رتباط تنگاتنگ قرار دارند و در تعامل دو جانبه، هم میالمللی در ایکدیگرند که در مناسبات داخلی و بین

 (.Salimi Sobhan, 1393: 128)کاهشی تأثیرافزایشی بر یکدیگر داشته باشند و هم  تأثیر

 زند. آنچه کهبه عبارتی میزان امنیت یک منطقه است که رونق یا رکود گردشگری در آن منطقه را رقم می

های وابسته به این صنعت همچون سیستم امنیت در تمامی حوزه تأمینود، شامنیت گردشگری نامیده می

ونقل، بوروکراسی در تشریفات روادید، امنیت اجتماعی و سیاسی مقصد، بیمه و نحوه فعالیت اصناف حمل

و مقصد و سایر خدمات موجود  مبدأنقل قلب صنعت گردشگری و خط اتصال میان  و است. در این میان حمل

 جایی تاآید؛ نوع تجربه و کیفیتی است که از سفر به دست می کنندهو امنیت این سیستم، تعیین راییکااست. 

 ونقل هوایی در آنویژه حملونقل بههای وسیع حملیافته که شبکهدر مناطقی توسعه عمدتاًکه گردشگری 

اند، دهامنیت آنان فعال بو تأمینبا  توأمونقل مسافران وجود داشته و با نظامی قانونمند در راستای تسهیل حمل

 ونقل هوایی است و درترین موضوع در مبحث حملبیشتر توسعه یافته است. در این میان، امنیت پروازی مهم

این راستا هواپیماهای مسافربری باید از همه نظر از استانداردهای الزم برخوردار باشند تا به این ترتیب ریسک 

 (.Moeidefar &Tekhwaei, 1394: 146)ای بزرگ به حداقل برسدسوانح هوایی و رویداده

ترین نقاط مرزی مرزهای مشترک طویلی با یکدیگر دارند که از شمالی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان

 و هاپایانه مرز سوی دو در که کرد اشاره سوار بیله وآباد مغان( ارسپ) مغان دشت ،آستارا  به مرز توانمی

یکی از مناطق مرزی ایران و  .کنندمی نظارت کشور دو شهروندان امنیت و تجارت بر مرزی یهاپاسگاه

است. این شهر یک منطقه گردشگری بسیار راهبردی بوده که در شمال کشور و  آستاراجمهوری آذربایجان 

 رانای شمال در و است کاسپین دریای غربی ساحل در مرزی و بندری شهری آستارا. دارد قرار گیالندر استان 

 به غرب از و است آذربایجان جمهوری و ایران بین مرزی منطقه یک عنوان به شهر این. است شده واقع

 (.Sherzad & Zain al-Abedin, 1395: 119)شودمی منتهی تالش به جنوب از و اردبیل  استان
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 مرز ایران و آذربایجان -4نقشه شماره 

Source: (hotels-europe.com) 

 اًتقریب اردبیلی آستارا راه اصلی بخش. سازدمی جدا آذربایجان جمهوری آستارا از را ایران آستارا ،آستاراچای

 قرار مهم راهیسه یک سر بر ارتباطی نظر از شهر این. است شده کشیده مرزی خط و رود همین موازات به

 ربیغ راه وباک و آذربایجان جمهوری آستارا به آن شمالی راه رشت، و انزلی بندر به آن جنوبی راه ؛است گرفته

از آنجایی که ایران به دلیل داشتن  .شودمی منتهی تبریز و اردبیل به گذرد،می حیران گردنه از که نیز آن

مختلف تاریخ، اغلب از سوی شمال  هایدوران گذرهمواره در  06واستراتژیکئوپلیتیک و ژئموقعیت ممتاز ژ

ه به و با توج باشدمیبا کشور آذربایجان  مرزهماز نظر زمینی و دریایی  تهدید شده است و نیز استان گیالن

با تهدید  را ایراند منافع ملی جمهوری اسالمی توانمیدر این کشور که  ایمنطقهفرا  هایقدرتتحرکات 

 ست.ا ایویژهدارای اهمیت  آستارامواجه سازد؛ بنابراین تحلیل نقش آمایش سرزمین در توسعه و امنیت مرزی 

فرهنگی و تهدیدات  هایتفاوتمیان عواملی چون دوری از مرکز و انزوای جغرافیایی، تبادالت مرزی،  در این

 (.Ezzati & Hasani, 1393: 191)اندشده شناختهبر آمایش این منطقه  مؤثرخارجی از عوامل 

                                                           
26 . Geopolitics and geostrategic 
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 در مجاورت کشور آذربایجان آستاراموقعیت مرزی  -5نقشه شماره 

Source: (Maphill) 

 متخاصم ایران هایدولت با قرارداد عقد و همکاری برای فراوانی تمایل گذشته هایسالدر  آذربایجان دولت

 سوی از .بگذارد باز آذربایجان در را کشور دو این دست است کرده سعی و داشته (آمریکا و اسراییل جمله از)

 هاآن از حمایت و طلبجدایی فعاالن و انایر حکومت معارضان از بخشی پذیرفتن با آذربایجان جمهوری دیگر

 دولت گذشته هایسال در. ندارد ایران اسالمی جمهوری دولت با سازگاری سر که است داده نشان عمال

 باکو شمال در هاپایگاه این از یکی .کند احداث این کشور در راداری پایگاه دو تا داد اجازه آمریکا به آذربایجان

 آذربایجان جنوب در شود،می استفاده ایران از جاسوسی و نظامی تحرکات برای کنترل که دیگری و است واقع

 (.Gholizdeh & Kfashjmshyd, 1393: 172)دارد قرار آستارا مرز نزدیکی در و

 اسالمی، ایران شمردن دشمن و ایران اسالمی جمهوری ضد بر آذری هایرسانه سیعو معمول غیر تبلیغات

 دارند دستییشپ قصد اقدام این با آنان .شودمی آذربایجان جمهوری مردم نیایرا ضد حس تقویت موجب

آن  جنوبی اراضی و نامیدندیم آران را ارس رود شمالی هایینسرزم وسطی، قرون و باستان دوران در که زیرا

 بار اولین برای و نمودند استقالل اعالم 1۹10 مه 07 در مساوات حزب سران .شدیم نامیده آذربایجان

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

22 

 

 یافت غییرت آذربایجان جعلی جمهوری نام به ،شدیم نامیده شروان و آران آلبانیا، تاریخ طول در که یامنطقه

 گرفت قرار اعتراض مورد بهار الشعرای ملک جمله از روشنفکران و نویسندگان سوی از شدت به اقدام این که

 & Koolaee)باشدنمی هاآن نفع به صهعر این به نهادن پای آذری مدارانیاستس برای دلیل همین به

osoli, 1391: 75.) 

 که است بزرگ آذربایجان از کوچک جزئی فقط آذربایجان فعلی کشور که است مدعی آذربایجان جمهوری

 گرفتهیم قرار هاروس و ایران تهاجم مورد همواره تاریخ طول در و گرددیبرم صفویه زمان به آن ییشینهپ

 و بوده اصفهان سپس و قزوین اردبیل، صفوی حکومت خاستگاه که شودمی مطرح صورتی در ادعا این .است

 مردم گوناگون یهاتوده حمایت از و کردندیم یدتأک قومیت از فراتر تشیع مذهب بر هاآن ،ترمهم همه از

 و شاریهاف زمان تا که بودند جنگ در سال 322 نزدیک عثمانی حکومت با صفویان .بودند برخوردار ایران

 Abbasi)باشدیم عالی حد در ترکیه و آذربایجان جمهوری امروزی روابط آنکهحال داشت، ادامه قاجاریه

and Mousavi, 1392: 61.) 

 را ایران علیه یضداطالعات عملیات کشور این در اسرائیل و آمریکا اطالعاتی هاییسسرو گسترده حضور

 در موساد هاییسسرو از که اندکرده اعتراف یاهسته شهدای ترور عامالن که طورهمان ،دهدیم افزایش

 و سوءقصدها سایبری، حمالت که احتمال این همچنین. گرفتندیم دستور آذربایجان جمهوری خاک

 ایران یاهسته یهابرنامه انهدام یتدرنها و ثباتییب ایجاد منظور به شدهیبندطبقه نظامی هاییطراح

 (.Motalebi Et al., 1395: 167)نیست ذهن از دور بگیرد صورت ایجانآذرب جمهوری خاک از اسالمی،

 جوانان بین در آذریسم پان و یسمترکپان گسترده تبلیغاتبه  توانمیدیگر تهدیدات امنیتی در این منطقه  از

 از برقراری مراسماتی و بزرگ آذربایجان کشور تشکیل برای طلبانهیهتجز اهداف منظور به ایرانی یهاگروه و

 اسرائیل تسلیحات فروش آذربایجان، جمهوری مقامات رسمی اعالم طبقاشاره کرد.  الدین خرم بابک جمله

 که است شرایطی در این و است گذشته دالر میلیون ششصد و میلیارد یک مرز از آذربایجان جمهوری به

 مطرح مجدد یریگتسوخ و آمدن فرود منظور به آذربایجان جمهوری خاک از اسرائیل استفاده موضوع

 .(Alizadeh, 1393: 19)است

 برد علمی و پژوهشیهو را گیرییجهنت

ریزی اکوتوریسم و منظر شهری به منظور ارائه الگویی راهبردی و هدف این مقاله تجزیه و تحلیل و برنامه

لی و های اقتصادی، توریست داخشهری بندری، مرزی، یکی از قطب آستارا است. آستاراامنیتی در شهر 

 و النگی استانترین نقطه المللی در سواحل غربی دریای خزر، مرکز شهرستانی به همین نام در شمالیبین

از  آستارا. دارد قرار تالش منطقه مرکز در جغرافیایی نظر از و آذربایجان جمهوری و ایران مرزی نقطه آخرین

ه استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش شرق به دریای خزر، از شمال به آستارای آذربایجان، از غرب ب
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سازد. بخش . آستاراچای، آستارای ایران را از آستارای آذربایجان جدا میاست شدهدر استان گیالن محدود 

 عالوه آستارا. در منطقه شده استاردبیل تقریباً به موازات این رود و خط مرزی کشیده -آستارااصلی راه شوسه 

ده ش کاسته آن اهمیت از زیاد هایمهاجرت اثر در ولی بود رایج نیز تالشی زبان یجانی،آذربا ترکی زبان بر

 نزلیا بندر به خزر دریا کنار از آن جنوبی راه: گرفته است قرار راه سه سر بر جغرافیایی نظر از شهر این. است

غربی آن که از حیران . راه شده استی آن از کناره همین دریا به جمهوری آذربایجان کشیده شمال راه و

ه ای را داراست، بکنندهاز لحاظ اقتصادی، در استان و کشور نقش تعیین آستارارسد. گذرد، به اردبیل میمی

اردات رتبه نخست وپذیر ایران، سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات گر شهر گردش 32که یکی از طوری

ترین و پرترددترین مرزهای زمینی کشور، دومین از امنترین گمرک زمینی شمال کشور، صادرات و بزرگ

، این برباشد. عالوه و دارای بیشترین سهم ارزشی صادرات چمدانی در کشور می منبع درآمد استان گیالن

نخستین بندر خصوصی کشور و پنجمین بندر فعال ترانزیتی شمال کشور است. در حال حاضر  آستارا بندر

 .شده استبرافراشته  آستارااستان گیالن، در پایانه مرزی  پرچم کشور در ترینبزرگ

گردشگر  شهر 32 تا 02 بین و بوده نخست رتبه دارای گیالن استان سطح در مسافر اقامت لحاظ از شهر این

 بر عالوه. رودمی شمار به خارجی مسافر هزار 022 و داخلی مسافر میلیون شش ساالنه جذب با ایران پذیر

 ترینبزرگ .است کشور شمال ترانزیتی فعال بندر پنجمین و کشور خصوصی بندر نخستین تاراآس بندر این،

 مانچایترک عهدنامه موجب به آستارا. شده است شهر برافراشته این مرزی پایانه در گیالن استان در کشور پرچم

 هرش از قسمتی شد؛ تقسیم قسمت دو به گردید، منعقد روسیه و ایران دولت میان میالدی 1000 سال در که

 کشور دو میان مرز عنوان به رودخانه این و گردید واگذار روسیه دولت به است، واقع آستاراچای شمال در که

 .شد شناخته

 طبیعی هاییدهپد و اندازها چشم ،هاجاذبه منطقه؛ یک اکوتوریسم رشد و اکوتوریست جذب اصلی مبنای

 ، غارها،هاجنگل ،هاتاالب ،هاآن پیرامون طبیعت و هارودخانه زایر،ج ،هایاچهدر و دریاها شامل ؛ کهباشدیم

 حفاظت شامل خود نفس در که اکوتوریسم مورد این به توجه با .است غیره و شناختیینزم یهاجاذبه ،هاکوه

 شهرستان پایدار توسعه برای جایگزین صنعت دتوانمی است اقتصادی مزایای و محلی جوامع ،زیستیطمح از

 یهاجنگل خزر، دریاچه سواحل چون منطقه این در باارزش طبیعی یهازیرساخت وجود دلیل به آستارا

 یهاتاالب و هامانداب آبشارها، طبیعی، یهاچشمه ،هایاچهدر ،هارودخانه تالش، هایکوه خزری، یا هیرکانی

اکوتوریستی  هایجاذبهاز  یبرخ .شدبا غیره و کیوی یهاباغ و یزارهاشال روستایی، و ییالقی مناطق ساحلی،

 از: اندعبارتاین شهرستان 

قرار دارد. اگر به این منطقه  آستاراهای زیبا طبیعتی است که در منطقه حیران گردنه حیران یکی از جاذبه

 حد اند. زیبایی بیش ازسفری داشته باشید متوجه خواهید شد که چرا این نام را برای این منطقه انتخاب کرده

 ای که مثل یک مار تنومند به یک کوه بزرگ پیچیده شدهکند. جادهاین طبیعت هر تماشاگری را حیران می
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بینیم که سوار بر روی این مار در آن ارتفاع بلند در حرکت را می هاینماشتا ارتفاع بسیار زیادی باال رفته و 

د آن را شویم که بایبا پیچ تندی روبرو می شود هر چند دقیقه کوتاههستند. وقتی که این مسیر زیبا طی می

بینیم و غذاخوری و پذیرایی زیادی را می یهاسالنو  هارستورانرویم در طول مسیر دور زد. وقتی باالتر می

که در زیر روی جاده پر پیچ و خم  هاییینماشکوتاه در کنار پرتگاه برای دیدن طبیعت زیبا و  یهااستراحت

این گردنه زیبا وجود تله کابین و سورتمه تفریحی بهترین خاطره را برای هر مسافری  در شوند.دیده می

 .سازدیم

قرار دارد. این تاالب  آستاراو در حاشیه جاده رشت به  آستاراکیلومتری شهر  7تاالب استیل تاالبی است که در 

 رود.به شمار می آستارایکی از مناطق نمونه گردشگری و توریستی این شهر 

اندازهای طبیعی همچون کوهستان، اهمیت اکو توریستی این تاالب از جهت نزدیکی به جاده، تنوع چشم

 های سبزتاالب، پوشیده از جنگل و پوشش یضلع غربشود. جنگل و مزارع و کشتزارهای اطراف دوچندان می

ه آورده است ک به وجودرا  یتوجهجالبگیاهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسکای شناور منظره بسیار 

 شود.های مهم تلقی میدر بهار و تابستان استراحتگاه مسافران بوده و از نظر گردشگری یکی از جاذبه

 1510ت بی یانلو به وسعواقع در روستای بی آستارابی یانلو یکی از مناطق نمونه گردشگری پارک جنگلی بی

 رو دکه در ضلع جنوب غربی  شودیان بند محسوب میهیرکانی غربی و جنگل هلی م یهاجنگلهکتار، جزء 

باشد که های طبیعی زیبا و خاصی میواقع شده است. پارک مذکور دارای جاذبه آستاراکیلومتری  5فاصله 

های پوشیده از جنگل و جنگلی و جانوری آن، وجود چندین دره با دامنه هاییشگاهروعالوه بر تنوع فراوان 

ایجاد کرده، در هر زمانی  یتوجهمنحصر به فرد و جالب  اندازچشمسیمای ویژه و بدیع و چندین قله به عنوان 

 نماید.از سال مشتاقان زیادی را به خود جلب می

 تالش — آستاراراه ارتباطی  بر سرو  آستاراکیلومتری جنوب مرکز شهر  7این ساحل در  آستاراساحل صدف 

در فصل تابستان ساحل صدف به  سالههمهشهرستان فاصله دارد.  قرار گرفته و حدود یک ربع ساعت با مرکز

 باشند.همراه طرح شناگاه سفیر امید، از مقاصد مهم مسافران ورودی به این شهر می

شود. شهرت این روستا به روستایی وجود دارد که عباس آباد نامیده می آستاراکیلومتری جنوب غربی  0در 

الی آن فارسی بلد نیستند و به ویژه این روستا در کمرشکن کوه اسپیناس از دلیل این است که هیچ یک از اه

 ، حریم شهر به اطرافو سازهاساخت تالش قرار دارد. به دلیل توسعه فیزیکی شهر و افزایش  هایکوههای رشته

ای الیزارهمانده است. این روستا سرشاز شاین روستا نیز کشیده شده اما مرکز آن همچنان بکر و زیبا باقی

های ترین قسمتاز دیدنی یکی شود.ترین برنج نواحی این روستا کشت میحاصلخیز است و یکی از مرغوب

 ها سال سابقه دارد.آباد، باغی به همین نام است که تنها مرکز کشت چای در کل شهرستان است و دهعباس

، مرکز تحقیقات وزارت جهاد است یدهدگرآباد این باغ که در دوره مظفرالدین شاه تأسیس چای عباس باغ

 باشد که هم اکنون در زمینه تولید انبوه نیز محصول فندق فعالیت دارد.کشاورزی می
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نوع کاکتوس از کشورهای  0022در خیابان فارابی تأسیس یافته که شامل  1356در سال  هابهشت کاکتوس

باشد. پیرترین کاکتوس خاورمیانه در این مجموعه برزیل، مکزیک، پرو، بولیوی، آرژانتین و آمریکای جنوبی می

 شود.نگهداری می

اصلی  ادهج. این چشمه به دلیل نزدیکی به گرفته استچشمه آبگرم علی داشی در روستای سرسبز گیلده قرار 

 هاییستتورپذیرای عدّه کثیری از  سالههمهو گردنه حیران از رونق زیادی برخوردار بوده و  آستارااز طرف 

له ده گی به نام علی داشی در باالی درّه محلیباشد. این چشمه در پای یک پرتگاه سنگی در نواحی اطراف می

. خواص درمانی آب گرم علی داشی بسیار معروف است و دردهایی همچون درد مفاصل شده استواقع 

ها را درمان ین ناراحتیتقویت اعصاب را شامل شده و بسیاری از ا کمردرد و)روماتیسم( چشم درد، دل درد، 

درمانی، به دلیل واقع شدن در یک محیط ییالقی و خوش منظر و خوش آب و هوا  یتخاصکند. عالوه بر می

 از ویژگی توریستی و تفریحی خاصّی برخوردار است.

اری ترین مراکز تجشود یکی از مهمبساط گفته می آستاراکه در میان مردمان بومی  آستارابازار بزرگ ساحلی 

 اشد. بازاربمی آستاراترین بازارهای ایران و از مقاصد مسافران ورودی به استان گیالن، شمال ایران، از معروف

 .خوردیممشهور است که با قدم زدن در این بازار گردشگران خارجی و ایرانی به چشم ای آستارا به اندازه

دو  در حدودکه قدمتی  آذربایجان و ایران است های تاریخی و مرتفع در مرز جمهوریشیندان قاالسی قلعه

به  آستارامتر بر فراز کوه شیندان، در جاده  1052باشد. دژ و قلعه تاریخی در ارتفاع را دارا می هزار ساله

رسد، . قدمت آن به قبل از اسالم میشده استمرز واقع  یسوآناردبیل، منطقه حیران، باالی روستای ونبین و 

 .بوده است ییهاآتشکدهنور که در آنجا به معنای محل 

، شهری است با پشتوانه عمیق فرهنگی که در استان گیالن یکی از باسوادترین مناطق شهری ایران آستارا

ت نیز حاکی از آن اس آستارااین شهر بسیار اندک است. سابقه تاریخی در  سوادانیبشود و تعداد محسوب می

 122گذاری مدرسه حکیم نظامی در بیش از اند. پایهمند بودهو فرهنگ عالقه که مردم این شهر همواره به علم

خود حکایتی از این عمق فرهنگ و ادب در این شهر است. این مدرسه در سال  آستاراسال پیش در شهر 

اده د، این مدرسه در این مدت بیش از یک قرن فرهیختگان زیادی را پرورش شده استگذاشته  یانبن 1007

ی هاشعر معاصر ایران در سال گذاریانبناز جمله افتخارات دیگر این مدرسه این است و نیما یوشیج،  .است

 یهاساختمان ترینیمیقدنیز از  یمدن یدشه. مدرسه کرده استدر این دبیرستان تدریس  1322ابتدایی 

ریداری ساختمان آن رسد اما پس از خبه بیش یک قرن می یمدن یدشهاست قدمت ساختمان مدرسه  آستارا

ه. ش  131۹دانش آموزان از سال  یتو تربکار خود را در جهت تعلیم  یمدن یدشهمدرسه  آستارااز مرزبانی 

 آغاز کرد.

. شبستان، کاروان سرا، بازار و... شده استتالش واقع  - آستاراکیلومتری  5امامزاده ابراهیم و قاسم سیبلی در 

آید. هر ساله باشد که از مجهزترین مراکز مذهبی گیالن به حساب میمیخاص این امامزاده  هاییژگیواز 
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ه. ش با همکاری سازمان اوقاف و  1306روند. در سال به آنجا می نذوراتهزاران زائر برای زیارت و پرداخت 

 باشد.مردمی در حال بازسازی می یهاکمک

به اردبیل کشیده شد که به طرق  آستارا ای شوسه ازدر هشتمین سال سلطنت مظفرالدین شاه قاجار جاده

ترین قسمت این جاده در باالی پل زیبای بهارستان است که از چندین پیچ تند مظفری معروف گشت. دیدنی

کنند. یک کیلومتر و خطرناک تشکیل گردیده و آن زمان پاسگاهی را برای حفاظت از این مکان احداث می

 شود.جوشد که برای نوشیدن آب صف طوالنی تشکیل مییای از دل کوه مباالتر از آنجا چشمه

ا رسد که تیمور لنگ در آنجکه در ارتفاعات اسپیناس قرار گرفته به دوران سالجقه می بقایای قلعه تک آغاج

 .بوده است آستارامرکز نور افکن مرزبانی  130۹ تا 1306. در سال برده استاتراق کرده و به سنجر آباد قشون 

به دلیل هم مرز بودن با آذربایجان  آستاراکیلومتر مربع وسعت دارد. شهر  7٫5نونی شهر لوندویل محدوده قا

زیادی تشکیل شده است و هر شهر آن حائز اهمیت  یهابخشنقش مهمی در اقتصاد کشور دارد این شهر از 

یادی را ز د گردشگرانفراست در این میان لوندویل به دلیل داشتن طبیعت بکر و زیبا و ییالقات منحصر به 

 راآستامهم  یشهرهابه خود جذب کرده است. آبشار التون لوندویل این شهر را یک شهر توریستی کرده و از 

 .شودمیشمرده 

ای هیرکانی است. حدود های جلگهای منحصر به فرد از باقیمانده جنگلنمونه پناهگاه حیات وحش لوندویل

 توان از نی،های مهم گیاهی می. از گونهشده استهای مشجر تشکیل الببندان و تامنطقه از برکه، آب 1/3

های ، انار وحشی، توسکای قشالقی، ازگیل، لرگ، لیلکی، تمشک و غیره نام برد. این پناهگاه شامل زیستگاهییلو

 هاآن ینترمهمکه  شده استگونه جانوری در منطقه شناسایی  105متنوع آبی و خشکی برای جانوران است. 

 ...از روباه معمولی، گراز، سمور آبی، سیاه کاکل، پری شاه رخ، درن فک و اندعبارت

متری التون  125ها به سوی تنهاترین آبگرم طبیعی جنگلی کشور و آبشار روستای کوته کومه، ناخودآگاه ذهن

یبا روستای ز ینا شود.گردد، منعطف میکه با توجه به سرریز عمودی آن بلندترین آبشار کشور محسوب می

خانه روستایی  02کیلومتری شهر لوندویل واقع شده است. روستایی است کوچک با حدود  ۹در استان گیالن 

آشنایی  ترکی و فارسی یازبانهگویند. به روستا عمدتاً در محل به زبان تالشی سخن می مردم با مردمانی تالشی.

ر مکان گیالن است. دیگ آبشار استانود آبشار التون بلندترین وج یلبه دلشهرت این روستا  عمده کاملی دارند.

 است کوچک که در خود روستا واقع شده است. یآبگرم مشهور این روستا آبگرم کوته کومه است.

کنیم. پس از کوته کومه و راه آبشار التون به بقایای این آسیاب در روستای کوچکی به همین نام برخورد می

 باشد.های اتاق آن موجود میبرده ولی سنگ قسمت چرخ آن را سیل
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، شهر لوندویل روستای کوته کومه جای آستاراکیلومتری جنوب شهرستان  15آبشار التون در استان گیالن، 

ترین آبشار گیالن و ایران به متر است که به لحاظ بلندی، مرتفع 125. ارتفاع تقریبی آبشار التون گرفته است

 آید.حساب می

متر ارتفاع دارد و سرریز آب آن نسبت  65متری آن قرار دارد که  12ر آبشار اصلی، آبشاری دیگر در عالوه ب

به آبشار اصلی بیشتر و پر عرض تر است. در باال دست آبشار بزرگ التون، سه حوض بزرگ طبیعی با سه آبشار 

 .است فرد منطقه التونو منحصربه نظیریبهای متری وجود دارد که از زیبایی 12

سر به فلک کشیده و  هایکوههای طبیعی نظیر و برخورداری آن از جاذبه آستاراموقعیت خاص جغرافیائی 

ک سرسبز و دیدنی مانند پار یهاجنگلهای حاصلخیز و تماشایی مانند جلگه باغ سیروس، زیبای تالش، جلگه

و چلوند، تاالب استیل که از  آستاراد های پرآب ماننپارک حیات وحش لوندویل، رودخانه ویانل بییبجنگلی 

ذخایر اکولوژیکی استان و حتی کشور در مورد حیات وحش بوده و با منظره بسیار زیبایی که دارد، ساالنه 

ین ، بهشت کاکتوسان )پیرترباشدیمالمللی برخوردار پناهگاه پرندگان مهاجر بسیاری است که از اهمیت بین

دنی متنوع با خواص درمانی گوناگون مانند آب معدنی کوته کومه و علی داشی مع یهاآبکاکتوس خاورمیانه(، 

 در هر آستاراهای مختلف شهرستان و نیز آب و هوای بسیار مطبوع و پاکیزه موجب گردیده که در گوشه در

ن با ایبنابر؛ یک از روزهای سال چهار فصل، بهار، تابستان، پاییز و زمستان به طور همزمان وجود داشته باشد

 یهانهگو، عالوه بر جذب توریست، امکان توسعه گردشگری همه آستاراتوجه به شرایط جغرافیایی شهرستان 

وجود  اآستاردر  گونهیناکه سایت  گردییابانباکوتوریسم در این شهرستان موجود بوده و تنها اکوتوریسم 

ردشگری گ هاییتقابلاشاره نموده و  آستارای اکوتوریست هاییلپتانس ینترمهمندارد، ممکن نیست. در زیر به 

 .بیشتر و بهتر به تفکیک آمده است یافتگیتوسعههر یک و نیز راهکارهای مختصری برای 

یکی و استراتژ ییژهودریاچه جهان )کاسپین( از موقعیت  ینتربزرگبا قرار گرفتن در ساحل  آستاراشهرستان 

لف موقعیت ممتازی در کشور پیدا نموده است. این شهرستان با دارا برخوردار بوده از ابعاد مخت یتیکیژئوپل

متری از ساحل آن دریا امتیازات فراوانی را  022کیلومتر نوار ساحلی با دریای کاسپین و فاصله  12بودن 

دو  اراآستدر توسعه گردشگری استفاده برد. در سواحل شهرستان  هایلپتانساز این  توانمیصاحب است که 

دریا فعال است، یکی با نام صدف در ساحل داداش آباد روستای سیبلی  یسازسالمه شنا به شکل طرح منطق

نزدیکی  سفیر اُمید که در سازیسالمبا نام منطقه  آستارابخش لوندویل و دیگری در بلوار سفیر امید مرکز شهر 

و نیز جهانگردان فراوانی از کشورهای  قرار داشته و گردشگران زیادی از سراسر کشور آستارابازار بزرگ ساحلی 

 منطقه آسیای میانه و قفقاز به ویژه جمهوری آذربایجان را پذیراست.

رای ب ریزیبرنامهدر  مهمیقش بسیار آستارا نشهرستان  گردشگری هایپتانسیلمتغیر امنیت در کنار اما 

عتی با وس آستاراتان مرزی بندر شهرس و خواهد داشت. همان طوری که گفته شد داشتهگردشگری این منطقه 

و از شمال به شهرستان آستارای جمهوری  کیلومتر مربع در شمال غربی استان گیالن واقع 433 حدود
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تالش و شهرستان نمین استان اردبیل و از  هایکوهآذربایجان، از جنوب به شهرستان تالش گیالن، از غرب به 

 منطقه. شودمیاین این شهرستان شهرستانی مرزی محسوب بنابر ؛باشدمیشرق به دریای کاسپین محدود 

 داشته خود در همواره را ثباتییب و بحران بالقوه هایینهزم که است جهان استراتژیک مناطق جمله از قفقاز

 بین روابط روی زیادی یراتتأث و داد سوق قدرت از جدیدی تعریف سمت به را منطقه آمریکا حضور. است

 فراوانی تمایل گذشته یهاسال در آذربایجان دولت .گذاشت آذربایجان جمهوری و رانای اسالمی جمهوری

 است کرده سعی و داشته (آمریکا و یلئاسرا جمله از) ایران متخاصم یهادولت با قرارداد عقد و همکاری برای

 از بخشی تنپذیرف با آذربایجان جمهوری دیگر سوی از .بگذارد باز آذربایجان در را کشور دو این دست

 دولت با سازگاری سر که است داده نشان عمال هاآن از حمایت و طلبییجدا فعاالن و ایران حکومت معارضان

 .ندارد ایران اسالمی جمهوری
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