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چکیده
وجــودظرفیتهــایتاریخــیوفرهنگــیووجــودمناطــقبکــراکوتوریســتیدر

نواحــیروســتاییزمینــۀبســیارمطلوبــیرابــرایتوســعۀگردشــگریدرایــنمناطــقفراهــم

میکنــد.درایــراننیــز،بــاتوجــهبــهوجــودمناطــقوســیعروســتاییبــاجاذبههــایطبیعــی

ــن ــایای ــرایتوســعهواحی ــدراهــکاریب ــدد،گردشــگریمیتوان وتاریخیـفرهنگــیمتع

مناطــقدرنظــرگرفتــهشــود.یکــیازمناطقیکــهدارایظرفیــتمناســبدرزمینۀگردشــگری

روســتاییواکوتوریســماســت،ناحیــۀکجــوردراســتانمازنــدراناســت.پژوهــشحاضــر

ــتمحیطیو ــی،زیس ــادی،اجتماع ــایاقتص ــناختزمینهه ــیوش ــابررس ــردارد،ب درنظ

کالبــدیوهمچنیــنوضعیــتکنونــیگردشــگریدرایــنناحیــه،برنامهریــزیمناســبیرابــا

هــدفتوســعۀگردشــگریروســتاییمبتنــیبــراکوتوریســمپایــدارارائــهکنــد.جامعــۀآمــاری

ــردآوری ــدوروشگ ــئوالنومتخصصانان ــگرانومس ــتاییان،گردش ــشروس ــنپژوه درای

اطالعــاتنیــزکتابخانــهایومیدانــیاســت.درایــنمطالعــه،بــااســتفادهازمــدلســوات

)SWOT(،فهرســتیازنقــاطقــوت،نقــاطضعــف،فرصتهــاوتهدیدهــاشناســاییشــدند.

ــودنقــاطقــوت ــاکاهــشنقــاطضعــفوتهدیدهــاوتقویــتوبهب ــرایرفــعی درادامــه،ب

وفرصتهــا،براســاسفراینــدبرنامهریــزیراهبــردی،بیانیــۀچشــماندازتنظیــمشــدو

اهدافــیتعییــنوســپسراهبردهــاوسیاســتهایمناســبیبــرایدســتیابیبــهایــناهــداف

ــور ــردوکالن،بهمنظ ــطحخ ــدام،دردوس ــایاق ــز،برنامهه ــتنی ــدند.درنهای ــنش تدوی

توســعۀگردشــگریروســتاییناحیــۀکجــوربــاتکیــهبــراکوتوریســمپایــدارپیشــنهادشــده

ــرایتوســعۀ ــژهایب ــتوی ــۀکجــورظرفی ــدناحی ــایپژوهــشنشــانمیدهن اســت.یافتهه

گردشــگریروســتاییواکوتوریســمداردوبــابرنامهریــزیمناســبمیتوانــددرآینــده

ــی، ــهدرگردشــگریباشــد.بدینمنظــور،اســتفادهازمشــارکتجامعــۀمحل ــهاینمون ناحی

حمایــتمســئوالنوســازمانهایمرتبــطبــاگردشــگریروســتاییناحیــه،بهبــودامکانــات

ــنســرمایهگذاریبخــشخصوصــیضــروریاســت. ــدیوهمچنی محیطــیوکالب
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مقدمه
ــی ــراتاساس ــثتغیی ــاورزیباع ــایکش ــشفعالیته کاه

ــکالتی ــامش ــرنهتنه ــنام ــت.ای ــدهاس ــتاییش ــقروس درمناط

اقتصــادیپدیــدمــیآورد،هویــتروســتاییراکــهبهشــدتوابســته

بــهکشــاورزیاســتتضعیــفمیکنــد.بنابرایــن،الزماســت

ــای ــشفعالیته ــرانکاه ــرایجب ــدب ــردیجدی ــتوعملک فعالی

ــوص، ــنخص ــود.درای ــهش ــهکارگرفت ــاب ــاورزیدرحومهه کش

گردشــگری اســت. محبــوب راهبــردی گردشــگری توســعۀ

ــیاری ــتوبس ــاناس ــددرجه ــالرش ــتدرح ــریعترینصنع س

ــرایجــذبگردشــگرانرا ــتمناســبب ازمناطــقروســتاییظرفی

ــه ــانیک ــدادکس ــن،تع ــد)Caalders,2002:11(.همچنی دارن

عالقهمندنــدتعطیــالتخــودرادرطبیعــتبکــرمناطــقروســتایی

Dorobantu(ســپریکننــددرسراســرجهــانروبــهافزایــشاســت

ــق ــۀعمی ــهرابط ــهب ــاتوج ــنرو،ب Nistoreanu,2012&(.ازای

ــی ــهطــورکل ســالمتاجتماعــیواقتصــادیمناطــقروســتاییب

ــه ــگریب ــاص،گردش ــورخ ــهط ــاورزانب ــۀکش ــعادتجامع وس

تبدیــل روســتایی توســعۀ سیاســتگذاریهای الینفــک جــزء

شــدهاســت)مهــدویوهمــکاران،11:1396(.ازگونههــایمهــم

ــت ــماس ــتاییواکوتوریس ــگریروس ــگریگردش ــتگردش صنع

کــهبــاتوجــهبــهطبیعــتبکــرایــننواحــی،تأثیــرچشــمگیریدر

جــذبگردشــگرانداخلــیوخارجــیخواهــدداشــت.گردشــگری

و جاذبههــا غیرشــهری یــا کشــاورزی مناطــق در روســتایی
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ــی ــایاساس ــردوویژگیه ــیرادربرمیگی ــیگوناگون فعالیتهای

ــعۀ ــنتوس ــطحپایی ــترده،س ــازگس ــایب ــدازفضاه آنعبارتان

گردشــگریوفرصــتبازدیــدگردشــگرانازمحیــطزیســت

اکوتوریســم .)Irshad, 2010: 5( طبیعــی یــا کشــاورزی

ــناختی ــربومش ــهازنظ ــتک ــگریاس ــیگردش ــزنوع ــدارنی پای

ــخ ــتبومهاپاس ــیزیس ــایفعل ــهنیازه ــیب ــت.یعن ــداراس پای

ــظو ــهحف ــطزیســت،ب ــهمحی ــهزدنب ــدوبهجــایصدم میده

ــک ــدهکم ــادرآین ــاتآنه ــداومحی ــرایت ــیب بســطفرصتهای

میکنــد.انگیــزۀاصلــیدراکوتوریســمپایــدارســفربــهطبیعــت

وبازدیــدازجذابیتهــایطبیعــیناحیــهایخــاصازجملــه

ویژگیهــایکالبــدیوفرهنــگبومــیآناســت)اکبــریوبمانیــان،

ــی ــدطبیع ــهمقاص ــفرب ــمس ــع،اکوتوریس 134:1387(.درواق

بکــربــرایدرکواســتفادهازمحیطهــایطبیعــی،کســبدانــش

ازفرهنگهــایمحلــی دربــارۀحیــاتوحــشولذتبــردن

Lee&(ــت ــداس ــتآنمقاص ــطزیس ــتازمحی ــنحفاظ ضم

ــردی، ــرکتهایجهانگ ــا،ش ــیاریازدولته Jan,2019(.بس

گردشــگران،گروههــایحفاظــتوســایرذینفعــانایــنصنعــت

ــد. ــهکردهان ــدهوتوج ــدش ــمعالقهمن ــایاکوتوریس ــهویژگیه ب

ــت ــریاس ــیبک ــایطبیع ــه،محیطه ــنعالق ــلای ــیازدالی یک

کــهتعــدادفزاینــدهایازگردشــگرانرابــهخــودجــذبمیکننــد.

زیرســاختهای ترویــج برخــالف اکوتوریســم، همچنیــن،

گرانقیمــتگردشــگریانبــوه،بــرزیرســاختهایمحلــیو

کیــدوبــهماهیــتشــکنندۀاکوسیســتمهاوسیســتمهای بومــیتأ

.)Sindiga,1999:112(ــد ــژهمیکن ــهوی ــزتوج ــینی فرهنگ

ــمدارد ــااکوتوریس ــگب ــهایهماهن ــتاییرابط ــگریروس گردش

ومیتــوانگفــتاکوتوریســمگزینــۀمناســبیبــرایتوســعۀ

Degang&(بیشــترگردشــگریروســتاییبهشــمارمــیرود

Xiaoting,2006:47(.بــاتوجــهبــهاینکــهمناطــقروســتایی

ــطح ــونس ــکالتیهمچ ــامش ــدیدندوب ــرش ــارفق گرفت
ً
ــا عموم

ــاختها ــعۀزیرس ــاورزی،توس ــادیغیرکش ــتاقتص ــنفعالی پایی

ودسترســیبــهخدمــاتاساســیمواجهانــد،توســعۀگردشــگری

روســتاییمبتنــیبــراکوتوریســمپایــدارمیتوانــدبــهرفــعبســیاری

Okechetal.,2012:41-(ازایــنمشــکالتکمــککنــد

42(.درنتیجــه،برنامهریــزیتوســعۀگردشــگریروســتاییمبتنــی

بــراکوتوریســمپایــدارمیتوانــدراهبــردیمناســببــرایتوســعۀ

ــد. ــهایباش ــوازنناحی ــعهوت ــعآن،توس ــتاییوبهتب ــدارروس پای

درایــران،اســتفادهازظرفیتهــایگردشــگریوبهخصــوص

گردشــگریروســتاییوبومگــردیتــاحــدزیــادیمغفــولمانــده

ــای ــاجاذبهه ــتاییب ــیووجــودمناطــقروس ــوعاقلیم اســت.تن

تاریخــیوطبیعــیفــراوانازیــکســوواقتصــادتکبعــدی


ً
متکــیبــهنفــت،ازســویدیگــر،توجــهبــهگردشــگریوخصوصا

ایــرانبیشازپیــش گردشــگریروســتاییواکوتوریســمرادر

ــا ــز،ب ــدراننی ــتانمازن ــۀکجــوردراس ــازد.ناحی ضــروریمیس

ــت ــون،دارایظرفی ــایگوناگ ــیوجاذبهه ــقجنگل ــودمناط وج

فراوانــیبــرایتوســعۀگردشــگریروســتاییواکوتوریســمپایــدار

اســت.اهمیــتبرنامهریــزیتوســعۀگردشــگریروســتاییمبتنــی

بــراکوتوریســمپایــداردرایــنناحیــهبهدلیــلمشــکالتیهمچــون

ــه ــتاییانب ــرتروس ــتومهاج ــشجمعی ــادی،کاه ــوداقتص رک

ــینۀ ــدپیش ــردیمانن ــایمنحصربهف ــزرگوظرفیته ــهرهایب ش

تاریخــیســکونتگاههاوجاذبههــایبکــرطبیعــیوفرهنگــی

ضــروریبهنظــرمیرســد.مطالعــۀحاضــرتــالشکــردهاســت،

بــاتوجــهبــههــدفاصلــی»اســتفادهازاکوتوریســمپایــداربــرای

ــد ــنپرســشپاســخده ــهای ــۀکجــور«ب ــتاییناحی توســعۀروس

ــتفادهاز ــااس ــتاییب ــعۀروس ــرایتوس ــیب ــهراهکارهای ــه»چ ک

ــرد؟«. ــوانپیشــنهادک ــۀکجــورمیت ــداردرناحی اکوتوریســمپای

مروری بر ادبیات موضوع
ازدهههــای1950بــهبعــد،توجــهبــهموضــوعگردشــگری

ــتودردهههــای1960و1970،بیشــتر روســتاییگســترشیاف

ــع ــاورزانوجوام ــرایکش ــتاییب ــگریروس ــادگردش ــهاقتص ب

وصاحبنظــران برنامهریــزان تاکنــون و شــد توجــه محلــی

ــه ــنزمین ــزیدرای ــهوبرنامهری ــهمطالع ــفب ــورهایمختل کش

گردشــگری .)3 :1385 مهــدوی، و )افتخــاری پرداختهانــد

روســتاییرویکــردیبــهتوانمندســازیروســتاوروســتاییاناســت

ــی ــتزندگ ــودکیفی ــداروبهب ــتپای ــورداریازمعیش ــرایبرخ ب

ــیاز ــۀیک ــاورزیبهمنزل ــعۀکش ــهتوس ــژهب ــیوی ــانگاه ــاب آنه

فعالیتهــایحیاتــیروســتاورویکــردیجدیــدبــهتوســعۀ

ورشــد بهبــود بــر کــهمیتوانــد،عــالوه اســت روســتایی

اقتصــادی،امــکانحفاظــتمحیــطزیســتروســتاییراهمــراهبــا

ــی ــوماجتماع ــتآدابورس ــیوتقوی ــگبوم ــتازفرهن حمای

محلــیفراهــمآورد)ازکیاوکامــور،110:1392(.واژۀاکوتوریســم

ــرد. ــهکارب ــل1ب ــاررومری ــاتانگلیســینخســتینب ــزدرادبی رانی

بــه توجــه اکوتوریســم اصطــالح بهکارگیــری از وی هــدف

ــق ــگردرمناط ــذبگردش ــتدرج ــشصنع ــرمایهگذاریبخ س

دارایظرفیتهــایطبیعــییــابــهســخندیگــر،»طبیعتگــردی«

ــت ــردیراروای ــگرانطبیعتگ ــماریازپژوهش ــت.ش ــودهاس ب

دیگــریاز»گردشــگریطبیعــی«میداننــدوبرخــینیــز،در

مطالعــاتمــوردی،تعاریــفویــژۀخــودرامطــرحمیکننــد

)نجفآبــادیوهمــکاران،12:1395(.اکوتوریســممیتوانــد

ــهفراهــم ــیوشــناختمناطــقطبیعــیناحی ــرایمعرف ــیب فرصت

آوردوهویتــیبینظیــرراترویــجکنــد،تجربههــایجدیــدو

مهیــجدرجهانگــردیپدیــدآورد،مزیتهــایگردشــگریرا

افزایــشدهــدومشــارکتجوامــعمحلــیراارتقــابخشــد

ــه ــمب ــوماکوتوریس )Fennell&Dowling,2003:14(.مفه

از لذتبــردن کنــار در کــه میدهــد را امــکان ایــن انســان

1.MichaelRomeril
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زیباییهــایطبیعــتبــهبازســازیواحیــایآنچــهدرگذشــته

.)Dorobantu&Nistoreanu,2012(بپــردازد نابــودشــده

درواقــع،اکوتوریســمروســتاییبــهنوعــیگرایــشمهــمتوســعهای

تبدیــلوهماننــدموتــورمحرکــۀقدرتمنــدیموجــبتجدیــد

در .)Xiang&Yin,2020(اســت حیــاتروســتاییشــده

مجمــوع،میتــوانگفــتاکوتوریســمروســتاییازشــیوههایی

اســتکــهمیتوانــدآثــارمثبــتاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیو

ــژهدر ــد،بهوی ــتهباش ــیداش ــیدرپ ــتمحیطیمهم ــیزیس حت

ــیو ــد)وثوق ــایگردشــگریباالییان ــهدارایظرفیته ــیک مناطق

در ،)2006( ژیائوتنــگ و دگانــگ .)52 :1396 همــکاران،

ــوردی ــۀم ــانی:مطالع ــاقوبهروزرس ــوان»انطب ــاعن ــهایب مقال

معیارهــای و مفاهیــم بــه روســتایی«، اکوتوریســم توســعۀ

گردشــگریروســتاییواکوتوریســمپرداختــهوروســتاینانکــیدر

ــتاییدر ــایتگردشــگریروس ــنس ــۀاولی ــدورابهمنزل شــهرچنگ

ــکالتو ــقمش ــهعم ــه،ب ــنمقال ــد.درای ــیکردهان ــنبررس چی

ــدهو ــژهایش ــهوی ــتاییتوج ــمروس ــعۀاکوتوریس ــایتوس معیاره

ســعیشــدهاســتاصــولتوســعۀاکوتوریســمروســتایی،بهمنظــور

درکقوانیــنتوســعۀاکوتوریســمروســتاییازلحــاظنظــریو

در نســتوریانو)2012(، و بررســیشــوند.دوروبانتــو عملــی

اکوتوریســم: و روســتایی »گردشــگری عنــوان بــا مقالــهای

ــع ــدارجوام ــعۀپای ــایتوس ــیدرجهتگیریه ــایاصل اولویته

محلــیروســتاییدررومانــی«،بــاهــدفبررســیرابطۀگردشــگری

ــظ ــزومحف ــدارول ــعۀپای ــهتوس ــازب ــم،نی ــتاییواکوتوریس روس

ــندورا ــنای ــیبی ــنتعادل ــریچنی ــیوامکانپذی ســنتهایمحل

ــدمجموعــهایازویژگیهــایطبیعــی ــد.ایــنفراین تحلیــلمیکنن

ــل ــیآنوتعام ــگری،پیچیدگ ــایگردش ــالآن،فعالیته ــهدنب وب

ــط ــوعرواب ــزانوتن ــادی،می ــایاقتص ــایربخشه ــطوس ــامحی ب

و وانــگ میکنــد. مشــخص را آنهــا از حاصــل اجتماعــی

در »درگیریهــا عنــوان بــا مقالــهای در ،)2019( یاتســوموتو

توســعۀگردشــگریدرمناطــقروســتاییچیــن«،بــهبررســیپدیــدۀ

ــن ــد.ای ــنمیپردازن ــتاییچی ــگریروس ــعۀگردش ــهدرتوس منازع

ــت ــلبمالکی ــهراس ــیموردمنازع ــئلۀاصل ــتمس ــههش مطالع

ــوقو ــروش،حق ــدوف ــنخری ــط،قوانی ــدبلی ــعدرآم ــن،توزی زمی

ــه، ــاختخان ــه،س ــبخان ــگری،تخری ــتگردش ــنمدیری قوانی

محدودیــتورودوانتخــابروســتامیدانــد.رونــدتکامــلمنازعــه

نشــانمیدهــدایــنمســائلپویــاومتصلانــدنــهایســتاوجــدااز

هــم.فورجــهوهمــکاران)2020(،درمقالــهایبــاعنــوان»عوامــل

و حفاظتشــده مناطــق در اکوتوریســم توســعۀ تعیینکننــدۀ

اطــرافآن:پــارکملــیCampoMa'anدرکامــرون«،بــهارزیابی

عوامــلتوســعۀاکوتوریســمپایــداردرداخــلواطــرافپــارکملــی

کامــرونپرداختــهاســت.دادههــاازطریــقنظرســنجیومصاحبــه

ــت. ــدهاس ــعآوریش ــانجم ــاکنانوکارشناس ــرازس ــا124نف ب

یافتههــانشــاندادکــهتنــوعزیســتیغنــی،توســعۀضعیــف

ــکارچیان ــاوزش ــاوتج ــورگوریله ــودنحض ــا،طبیعیب جادهه

ــد ــف،فرصــتوتهدی ــاطضع ــوت،نق ــیق ــاطاصل ــبنق بهترتی

بــرایتوســعۀاکوتوریســمپایــداردرایــنمنطقهانــد.ایــنپژوهــش

لــزوماتخــاذواجــرایطرحــیبــرایتوســعهومدیریــتاکوتوریســم

ــداری ــرونگه ــی،تعمی ــیوخصوص ــارکتعموم ــقمش ازطری

ــیم ــازوکارتقس ــالحس ــارکواص ــلپ ــیرهایداخ ــاومس جادهه

ــرایتوســعۀاکوتوریســمدر ــرب ــیاجتنابناپذی ــعراراهبردهای مناف

منطقــهمیدانــدکــهدرنهایــتموجــبدســتیابیبــههــدفتوســعۀ

پایــدارمیشــوند.کانــراوهمــکاران)2021(،درمقالــهایبــا

ــم: ــاتاکوتوریس ــیادبی ــناختیوبررس ــلکتابش ــوان»تحلی عن

بهســویتوســعۀپایــدار«،بهمنظــورجمــعآوریادبیــاتموجــوداز

مجمــوع878مقالــۀمنتشرشــدهازشــشنشــریۀمعتبــرجهــانبیــن

ارائــه کتابشــناختی تحلیلــی ،2019 و 1990 ســالهای

ــیندر ــاتپیش ــتنادیازمطالع ــلاس ــاتحلی ــپسب ــد.س میدهن

خصــوصاکوتوریســم،چهــارزمینــۀاصلــیایــنمفهــومراحفاظت

ازمحیــطزیســت،منافــعســاکنان،ردپــایاکولوژیــک)اثــرکربــن(

ــل ــاتحلی ــه،ب ــد.درادام ــیکردهان ــگرانمعرف ــایگردش ورفتاره

در قابلتوجهــی بینــش عنوانشــده، حــوزۀ چهــار محتــوای

خصــوصپژوهشهــایپیشــیندرایــنحــوزهارائــهومســیر

پژوهشهــایآینــدهرانشــانمیدهنــد.دربیــنمطالعــاتداخلــی

ــا ــۀرکنالدیــنافتخــاریوقــادری)1381(ب ــهمقال ــوانب ــزمیت نی

ــوان»نقــشگردشــگریروســتاییدرتوســعۀروســتایی)نقــدو عن

آن، اشــارهکــردکــهدر نظریــهای(« تحلیــلچهارچوبهــای

در روســتایی گردشــگری ادبیــات در موجــود دیدگاههــای

ــدمطالعــهومقایســه ــنطرحهــارااجــراکردهان کشــورهاییکــهای

شــدهومفهــومتوســعۀروســتاییوگردشــگریروســتاییبررســی

ــزاری ــۀاب شــدهوســپسســهنگــرشگردشــگریروســتاییبهمثاب

ــتی ــۀسیاس ــتاییبهمثاب ــگریروس ــتایی،گردش ــعۀروس ــرایتوس ب

بــرایبازســاختســکونتگاههایروســتاییوگردشــگریروســتایی

ــرایتوســعۀپایــداروحفاظــتازمنابــعطبیعــی ــزاریب ــۀاب بهمثاب

روســتاییبررســیومقایســهشــدهاســت.رضوانــیومــرادی

)1391(،درمقالــهایبــاعنــوان»امکانســنجیتوســعۀگردشــگری

بــارویکــردسیســتمیدرروســتاهایحاشــیۀکویــرمیقــاناراک«،با

اســاسسیســتم توســعۀگردشــگریب امکانســنجی هــدف

ــوۀ ــایبالق ــهرادارایجاذبهه ــتاهایمنطق ــکیلدهندۀآن،روس تش

ــرایتوســعۀگردشــگری ــیمناســبب داخلــیوفرصتهــایبیرون

و برنامهریــزی بــا کــه کردهانــد بیــان درنتیجــه و دانســتهاند

ــهتبلیغــاتو ــتیکپارچــۀفعالیتهــایگردشــگریازجمل مدیری

بازاریابــیوتوســعهوتجهیــززیرســاختهاوخدمــاتگردشــگری،

ــتاهای ــطحروس ــگریدرس ــعۀگردش ــرایتوس ــاب ــوانتقاض میت

ــیو ــوتدرون ــاطق ــشدادوازنق ــانراافزای ــرمیق ــیۀکوی حاش

فرصتهــایبیرونــیبــرایتوســعۀگردشــگریاســتفادهکــرد.

پیشــواوصنایعیــان)1394(،درمقالــهایبــاعنــوان»بررســی
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ــدف ــاه ــتایی«،ب ــدارروس ــعۀپای ــرتوس ــمب ــراتاکوتوریس تأثی

بررســیاکوتوریســموپیامدهــایآنبــرجامعــۀمحلــیوبــاتوجــه

بکــر بهویــژهمناطــق ایــران قابلیتهــایگردشــگریدر بــه

روســتاییوشــناختظرفیتهــایآنمناطــق،دریافتنــدکــه

ــهری ــقش ــهمناط ــتاییانب ــرتروس ــکاریومهاج ــوانازبی میت

ــراتتوســعۀاکوتوریســمدر ــه،تأثی ــنمقال ــریکــرد.درای جلوگی

در تهدیدهــا و فرصتهــا ضعفهــا، قوتهــا، ایجــاد

روســتاهایهــدفگردشــگریدرنقــاطمختلــفایــرانبــا

اســتفادهازروشتحقیــقتوصیفــیوازطریــقمطالعــاتاســنادی

بررســیشــد.نتایــجمطالعــاتحاکــیازاهمیــتاکوتوریســمو

ــتاهای ــیروس ــیوفرهنگ ــعۀاقتصادیـاجتماع ــرآندرتوس تأثی

ــهآنزمینهســازتوســعۀ ــودهوتوجــهبیشــترب هــدفگردشــگریب

روســتاییاســت.سجاســیقیــداریوهمــکاران)1395(،در

کیــد کتابــیبــاعنــوانتوســعۀپایــدارکارآفرینــیگردشــگریبــاتأ

توســعۀ علمــی پایههــای تبییــن بــا روســتایی، مناطــق بــر

ــرای ــهایراب ــریخالقان ــترهایفک ــگری،بس ــیگردش کارآفرین

فراهــم گردشــگری کســبوکارهای صاحبــان و کارآفرینــان

ــدار ــعۀپای ــگری،توس ــمگردش ــاب،مفاهی ــنکت ــد.درای میکنن

گردشــگریواکوتوریســموهمچنیــنتوســعۀگردشــگریبــا

کیــدبــرمناطــقروســتاییتبییــنشــدهاســت.علیرغــم تأ

تالشهــاومطالعــاتعلمــیانجامشــده،میتــوانگفــتتوســعۀ

گردشــگریروســتاییواکوتوریســمدرایــراندارایانســجامو

ــدار ــتپای ــتومدیری ــدهنیس ــمومدیریتش ــزیمنظ برنامهری

ــونو ــکمیلی ــتنی ــاداش ــرانب ــم،ای ــدارد.دربحــثاکوتوریس ن

200هــزارتپــهو50هــزاراثــرتاریخــیومنابــعمتنــوعجــزء10

کشــوراولدارایجاذبههــایگردشــگریو5کشــوردارایتنــوعو

جذابیــتاکوتوریســمدنیاســت.بــاوجــودیکــهمناطــقطبیعــی

کشــور

گردشــگران جــذب بــرای ارزشــمند جاذبههایــی میتواننــد

ــرایاســتفادهاز ــزیب ــد،برنامهری ــیوخارجــیبهشــمارآین داخل

ایــنشــرایطهنــوزدرابتــدایراهاســتواقــداماساســیومهمــی

ــت ــدهاس ــامنش ــیانج ــایطبیع ــرداریازجاذبهه ــرایبهرهب ب

و توســعه بهمنظــور لــذا، .)1394 صنایعیــان، و )پیشــوا

ــعۀ ــتآندرتوس ــتواهمی ــنصنع ــریازای ــرداریحداکث بهرهب

روســتاییبــهبرنامهریــزیمــدونوبهینــهنیــازاســت.درتحقیــق

حاضــر،ســعیشــدهاســتنمونــهایازبرنامهریــزیبــرایتوســعۀ

ــم ــراکوتوریس ــهب ــاتکی ــورب ــۀکج ــتاییناحی ــگریروس گردش

پایــداروبــاتوجــهبــهمالحظــاتمبتنــیبــرپایــداریارائــهشــود.

بــاتوجــهبــهزمینــۀموضوعــیتحقیــقیعنــیگردشــگری،شــیوع

ــتهای ــاتوبرداش ــردآوریاطالع ــانگ ــادرزم ــروسکرون وی

ــارخ ــۀدادهه ــدتهی ــیدررون ــیباعــثشــدمحدودیتهای میدان

اماکــن و بومگــردی و اقامتــی تمــاممراکــز تعطیلــی دهــد.

ایــن از نمونههایــی ناحیــه در گردشــگر نبــود و توریســتی

محدودیتهــاومشــکالتبــودهاســت.همچنیــن،دوریمســیرو

ازدیگــرمحدودیتهــای نیــز ناحیــه پراکندگــیروســتاهای

پژوهــشحاضــربــودهاســت.درادامــه،پــسازبررســیادبیــات

ــه ــقپرداخت ــیتحقی ــاخصهایمبنای ــوبش ــهچهارچ ــری،ب نظ

تحقیــق ایــن در انتخــابشــاخصهایموردنظــر میشــود.

ــگران( ــایرپژوهش ــیس ــایپژوهش ــاییافتهه ــرمبن ــی)ب تلفیق

ــاخصهای ــازیش ــدول1،مستندس ــت.درج ــدهاس ــامش انج

ــیو ــرجهان ــونمعتب ــرمت ــروریب ــقم ــشازطری ــدفپژوه ه

براســاسپیشــنهادهایپژوهشــگرانوســازمانهایگوناگــون

تحقیــق شــاخصهای اعتبارســنجی اســت. شــده انجــام

ــر ــرگانومتخصصــان)شــامل10نف ــیازخب ــیلۀنظرخواه بهوس

ازاســتاداندانشــگاهومدیــرانومتخصصــاندســتگاههایمرتبــط

باگردشگریروستاییناحیۀکجور(تهیهشدهاست.

جدول 1: مستندسازی شاخص های تحقیق
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*******جذابیتگردشگری

********فرایندبرنامهریزی

**********حفاظتازمیراث

********مناطقحفاظتشدۀمحل

******امکاناتوزیرساختها

********مشارکتومدیریتمحلی

**********تأمینحقوقوامنیت

**********سطحرفاهاجتماعی

*******اطالعرسانیوتبلیغات

*******تنوعاقتصادی

*******درآمدوعایدی

*******آموزشوتربیت

********مصرفانرژی

******مدیریتموادزائد

گاهیزیستمحیطی ******آ

*******منابعسرزمین

***********رضایتذینفعان

الگوهای
اجتماعیوفرهنگی

******

ــاخصها، ــاعش ــی،اجم ــایجهان ــاخصهادرتجربهه ــرارش ــیتک ــاسفراوان ــقوبراس ــدافتحقی ــهاه ــتیابیب ــوردس بهمنظ

ــاویژگیهــاوشــرایط ــاقشــاخصهاب ــنســازگاریوانطب ــاراطالعــات،درنظــرگرفت ــهدادههــا،اعتب ــری،دسترســیب ــتاندازهگی قابلی

ــرگانومتخصصــان،درجــدول2، ــیازخب ــتنظرخواه ــایکدیگــرودرنهای ــقبرخــیشــاخصهاب ــکانتلفی ــه،ام ــۀموردمطالع ناحی

ــقشــدهاســت. ــاهــرشــاخصاســتخراجوتدقی ــاســنجههایمتناســبب ــیهمــراهب شــاخصهاینهای
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جدول 2: شاخص ها و سنجه های نهایی پژوهش

سنجهشاخصردیف

جذابیتگردشگری1
1-1.تعدادجاذبههایطبیعی،فرهنگی،باستانیوتاریخیبرایپذیرشگردشگران.

1-2.میزانجذابیتزمینههایموجودگردشگری.

فرایندبرنامهریزیتوسعۀگردشگری2
2-1.تعدادروستاهاییکهدربرنامههایتوسعۀگردشگریناحیهبهآنهاتوجهشدهاست.

2-2.میزانتأثیرگذاریسرمایهگذاریبخشخصوصیدرتوسعۀگردشگریناحیه.

اشتغالودرآمد3

3-1.تعدادفرصتهایشغلیایجادشدهازطریقگردشگری.
3-2.درصدافرادمحلیشاغلدرصنعتگردشگری.

3-3.میزانتأثیرفصلیبودنگردشگریدردرآمدخانوارها.
3-4.میزاندرآمدخانوارهاازفروشزمینبهگردشگران.

رضایتذینفعان4
4-1.میزانرضایتجامعۀمحلیازحضورگردشگراندرناحیه.

4-2.میزانرضایتگردشگرانازبرخوردجامعۀمیزبان.
4-3.میزانرضایتمندیمدیرانمحلیازتوسعۀگردشگری.

5-1.میزانمشارکتساکنانمحلیدربرنامهریزیهایبخشگردشگری.مشارکتمحلی5

6
امکاناتوزیرساختهایمرتبطبا

گردشگری

6-1.وضعیتزیرساختهایمحیطیوکالبدی.
6-2.وضعیتتأسیساتوتجهیزاتتفریحیوورزشی.

6-3.امکاندسترسیمناسببهروستاهاوجاذبههایگردشگری.
6-4.وضعیتزیرساختهایارتباطیوجادهای.

6-5.وجودفضاهایاقامتیوبومگردی.
6-6.وجودمراکزفروشوبازارهایمحلی.
6-7.وجودخدماتحملونقلعمومی.

6-8.میزانکیفیتاسکان،غذا،حملونقلوسایرخدماتمرتبطباگردشگری.

اطالعرسانیوتبلیغات7

7-1.تعدادنشریاتمحلیمنتشرشدهدرخصوصگردشگریروستاییناحیه.
7-2.تعدادجشنوارههاوسمینارهایبرگزارشدهدرخصوصگردشگریروستاییدرناحیه.

7-3.تعدادشبکههایاطالعرسانیرایانهای.
7-4.میزانتبلیغاتواطالعرسانیدررسانههایجمعیمنطقهاییاملی.

گاهیزیستمحیطی8 تقویتآ

8-1.میزانتوجهساکنانمحلیوگردشگرانبهحفاظتازمحیطزیستروستا.
8-2.درصدمدیرانگردشگریدارایآموزشزیستمحیطی.

8-3.درصدافرادمحلیدرگیردرگردشگریباآموزشوتعلیمزیستمحیطی.
گاهیزیستمحیطیمردممحلیوگردشگران. 8-4.تعدادجلساتوبرنامههاباهدفافزایشآ

حفاظتازمیراثطبیعیوفرهنگی9
9-1.میزانتوجهمدیرانمحلیوگردشگرانبهحفاظتازجاذبههایطبیعیوفرهنگی.

9-2.تعدادافرادمحلیکهدرفعالیتهایحفاظتیفعالاند.
9-3.تعداداقداماتانجامشدهبهمنظورحفاظتازمیراثطبیعیوتاریخیـفرهنگی.

میزانگردشگری10
10-1.تعدادگردشگرانبازدیدکنندهازسایت)ساالنه/ماههایاوج(.

10-2.وجودسامانۀمناسبثبتگردشگران.

تأمینحقوقوامنیت11
11-1.میزانهمکارینظامیوامنیتیبرایتأمینحقوقوامنیتساکنانمحلیوگردشگران.

11-2.میزانوقوعجرایمعلیهمردممحلیوگردشگراندرناحیه.

12
تقویتالگوهایاجتماعیو

فرهنگی

12-1.میزانتوجهبهحفظواحیایآدابورسومسنتیجامعۀمحلی.
12-2.میزانتوجهبهبرگزاریمراسمسنتیومشارکتدرآنها.

12-3.وجودصنایعدستی،مراسمسنتی،موسیقیواغذیۀمربوطبهفرهنگمحلی.
12-4.میزانتغییراتعمومیدرسبکزندگیمحلیتحتتأثیرورودگردشگران.

منابعسرزمین13

13-1.میزانتخریبمنابعطبیعیدرنتیجۀتوسعۀساختوسازهایمربوطبهگردشگری.
13-2.میزانتأثیرگردشگریدرآلودگیهایزیستمحیطیناشیازپخشزبالهونشتفاضالب.

13-3.میزانتأثیرگردشگریدرآسیبرسانیبهگونههایگیاهیوجانوری.
13-4.میزانتأثیرگردشگریدرآسیبرسانیبهمناظرزیبایروستایی.
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روش تحقیق
ایــنتحقیــق،ازنظــرهــدف،کاربــردی روششناســی

ــاس ــدهوبراس ــامش ــیانج ــاروشتوصیفیـتحلیل ــهب ــتک اس

ــت ــیاس ــیوکیف ــوعکّم ــیازن ــیترکیب ــا،تحقیق ــتدادهه ماهی

کــهدرآن،هــدفاصلــیاســتفادهازاکوتوریســمپایــداربــاهــدف

توســعۀروســتاییناحیــۀکجــوراســت.بهمنظــورگــردآوری

وکتابخانــهایوروشهــای اســنادی ازروشهــای اطالعــات

ــامــردم،گردشــگرانومســئوالن میدانــیپرســشنامهومصاحبــهب

دســتگاههاونهادهــایمرتبــطبــاگردشــگریروســتاییبهــرهگرفتــه

ــن ــرایتبیی ــهای،درگامنخســت،ب شــدهاســت.درروشکتابخان

ــشاز ــوابقپژوه ــریوس ــینظ ــنمبان ــوعوتدوی ــاتموض ادبی

مطالعــاتنظــریبهــرهگرفتــهشــدکــهبــارجــوعبــهکتابخانههــاو

ــاالت ــا،مق ــی،پایاننامهه ــیوخارج ــایداخل مجــالت،کتابه

ــس ــه،پ ــد.درادام ــامش ــشانج ــۀاولپژوه ــا،مرحل وآمارنامهه

ازاعتبارســنجیشــاخصهایاستخراجشــدهازادبیــاتنظــری

تحقیــق،ازطریــقنظرخواهــیاز10نفــرازاســتاداندانشــگاه

بــاگردشــگری ومدیــرانومتخصصــاندســتگاههایمرتبــط

ــا ــگری،محدودیته ــایگردش ــور،جاذبهه ــۀکج ــتاییناحی روس

وامکانــاتزیربنایــیموجــودشناســاییشــدند.درروشمیدانــی،

ــردم ــایم ــه،دیدگاهه ــشنامهومصاحب ــزارپرس ــتفادهازاب ــااس ب

محلــی،گردشــگرانومســئوالنومتخصصــانجداگانــهودرغالب

ــتآوردن ــرایبهدس ــدند.ب ــعآوریش ــشنامهجم ــوعپرس ــهن س

ــای ــتفادهشــدوآلف ــاخاس ــایکرونب ــیپرســشنامهها،ازآلف پایای

درصــد، 77 محلــی، مــردم پرســشنامۀ بــرای بهدســتآمده

بــرایپرســشنامۀگردشــگران،94درصــدوبــرایپرســشنامۀ

مســئوالنومتخصصــان،93درصــدبــودهاســتکــهمیــزانآلفــای

و بــاال حــد در پرســشنامهها از هریــک بــرای بهدســتآمده

ــتادانومشــاوران ــهاس ــهب ــامراجع ــن،ب ــولاســت.همچنی قابلقب

ــد. ــنش ــزتأمی ــشنامههانی ــارپرس ــه،اعتب ــنزمین ــیدرای علم

ــرت ــفلیک ــدهازطی ــایتدوینش ــهگویهه ــخگوییب ــرایپاس ب

ــن5-1 ــهایبی ــلدردامن ــکازعوام ــنجشهری ــد.س ــتفادهش اس

درجهبنــدیشــدهکــهبهترتیــببــهمعنــایداشــتناهمیــتخیلــی

کــم،کــم،متوســط،زیــادوخیلــیزیــاِدآنعامــلدربرنامهریــزی

ــداردر ــمپای ــراکوتوریس ــیب ــتاییمبتن ــگریروس ــعۀگردش توس

)SPSS(ــیِاسِاس ــزارِاسپ ــت.ازنرماف ــهاس ــۀموردمطالع ناحی

ــرای ــزارARCGISب ــاونرماف ــلدادهه ــرایورودوتجزیهوتحلی ب

ــد ــعآوریاطالعاتان ــایجم ــهابزاره ــههاک ــلنقش ــهوتحلی تهی

ــۀ ــلاطالعــاتوارائ اســتفادهشــدهاســت.بهمنظــورتجزیهوتحلی

ــمدر ــراکوتوریس ــیب ــتاییمبتن ــگریروس ــعۀگردش ــردتوس راهب

ــه ــرهگرفت ــوات)SWOT(به ــیس ــورازروشتحلیل ــۀکج ناحی

شــدوبهمنظــورســاختمــدلتحلیلــی،فهرســتیازنقــاط

ــد.در ــاییش ــاشناس ــاوتهدیده ــف،فرصته ــاطضع ــوت،نق ق

ادامــه،میانگیــنرتبــهایعوامــلجــدولتحلیــلســوات،بــاتوجــه

ــان ــئوالنومتخصص ــگرانومس ــی،گردش ــۀمحل ــرجامع ــهنظ ب

براســاسمجمــوعوزنهــایبهدســتآمدهمحاســبهشــدوعوامــل

ــاکاهــشنقــاطضعــفو ــعی ــرایرف رتبهبنــدیشــدند.ســپس،ب

ــیلۀ ــابهوس ــوتوفرصته ــاطق ــودنق ــتوبهب ــاوتقوی تهدیده

روســتایی گردشــگری توســعۀ راهبــردی برنامهریــزی فراینــد

ــۀ ــنبیانی ــۀکجــورازتدوی ــداردرناحی ــمپای ــراکوتوریس ــیب مبتن

ــناهــداف،راهبردهــاوسیاســتهارســیدهو ــهتدوی چشــماندازب

درنهایــتبرنامههــایاقــدامدردوســطحخــردوکالنبــرایناحیــۀ

ــدند. ــنهادش ــهپیش موردمطالع

معرفی محدودۀ مطالعاتی )ناحیۀ کجور(
ــع ــۀکجــوریکــیازبخشهــایشهرســتاننوشــهرواق ناحی

ــدو ــوهدماون ــندوک ــهبی ــنناحی ــت.ای ــدراناس ــتانمازن دراس

تاریخی، مختلف ادوار در کجــور، ناحیــۀ دارد. قــرار علمکــوه

آخریــن در کــه است بوده متعددی پادشاهان خاستگاهحکومت

گمانهزنیهــاقدمــتایــنناحیــهرابیــشازهفتهــزارســال

بــرآوردکردهانــد.ایــنناحیــهبخشــیازمنطقــۀحفاظتشــدۀ

البــرزمرکــزیاســت.مســاحتتقریبــیبخــشکجــور1195

کیلومتــرمربــعاســت.ایــنبخــشییالقــیوکوهســتانیدارای69

ــماری ــاسسرش ــت.براس ــهریاس ــۀش ــتاییو۲نقط ــۀروس نقط

مرکــزآمــارایــرانجمعیــتبخــشکجــور،درســال1395،

ــن ــوارراشــاملمیشــود.ازای ــودهکــه7327خان ــرب 20897نف

میــزانجمعیــت،14627نفــرکــه5211خانــوارراشــاملمیشــود

ــده ــارارائهش ــرآم ــاب ــد.بن ــیمیکنن ــتاییزندگ ــیروس درنواح

ــهدر ــنناحی ــتای ــدجمعی ــدود70درص ــهح ــتک ــوانگف میت

روســتاهاســاکناند.ناحیــۀکجــور،بــاارتفــاعبیــن250تــا۱۸۰۰

متــر،ناحیــهایکوهســتانیبهشــمارمــیرودکــهتلفیــقکوهســتان

بــاجنگلهــایانبــوههیرکانــی،وضعیــتطبیعــیونحــوۀاســتقرار

ســکونتگاههارادرایــنمنطقــهمتنــوعوجــذابکــردهاســت.

ــراه ــرفهم ــارشب ــاب ــردوب ــیارس ــهبس ــنناحی ــتانهایای زمس

ــیدر ــزانبارندگ ــت.می ــدلاس ــتانهاییمعت ــتودارایتابس اس

ایــنناحیــهبســیارزیــاداســتوهمیــنامــرموجــبتنــوعپوشــش

گیاهــیشــدهاســت.ازمهمتریــنفعالیتهــایاقتصــادیدر

ــور ــرورشزنب ــاورزی،دامداری،پ ــهکش ــوانب ــورمیت ــۀکج ناحی

ــرد. ــارهک ــیاش ــانداروی ــیوگلوگیاه ــرورشماه ــل،پ عس
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نقشۀ 1: موقعیت بخش کجور در شهرستان نوشهر

معرفی جاذبه های گردشگری ناحیۀ کجور
جاذبههــایگردشــگریناحیــۀکجــور،بهدلیــلقدمــتتاریخــیطوالنــیوتداخــلدریــاوکوهســتانبســیارمتنوعانــد.

ــت ــدودرفهرس ــمارمیرون ــانبهش ــایجه ــوعجنگله ــنن ــهازقدیمیتری ــیک ــایهیرکان ــیازجنگله ــشمهم ــن،بخ همچنی

ــای ــعوازجاذبهه ــایتکجــورواق ــار،درس ــزارو۸۹۱هکت ــادل۱۴ه ــاحتیمع ــامس ــیدهاند،ب ــترس ــکوبهثب ــییونس ــراثجهان می

ــهبهشــمارمــیرود.درنقشــۀ3،موقعیــتجاذبههــایطبیعــیوتاریخیـفرهنگــیبخــشکجــورنشــانداده ــنناحی طبیعــیمهــمای

شــدهاســت.
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      تصویر 2: دریاچۀ خضر نبی    تصویر 1: درخت چنار کهن     

  تصویر 4: مقبرۀ درویش  رستم و شهراگیم ساسانی     تصویر 3: امامزاده طاهر و مطهر  

       نقشۀ 2: موقعیت جاذبه های طبیعی و تاریخی ـ فرهنگی بخش کجور

ــوردر ــۀکج ــایناحی ــاوقابلیته ــی،ظرفیته ــیوطبیع ــراوانتاریخیـفرهنگ ــایف ــودجاذبهه ــهوج ــهب ــاتوج ب

ــد. ــشرخمینمای ــشازپی ــۀتوســعۀگردشــگریروســتاییواکوتوریســمبی زمین
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جامعۀ آماری
ــه ــتک ــیاس ــاملگروههای ــرش ــاریموردنظ ــۀآم جامع

بــهســهدســتهتقســیممیشــوند:1(ســاکنانروســتایی،2(

گردشــگرانداخــلوخــارجاســتانو3(مســئوالنومتخصصــان

ــن ــتایی.اولی ــگریروس ــاگردش ــطب ــایمرتب ــتگاههاونهاده دس

ــتاییان ــهشــد،روس ــهگفت ــورک ــاری،همانط ــۀآم ــروهازجامع گ

دارای روســتای 66 بــه توجــه بــا کــه ناحیهانــد در ســاکن

ــا ــکآنه ــهتکت ــهب ــکانمراجع ــهام ــهک ــنناحی ــکنهدرای س

ــه ــراینمون ــتاب ــدروس ــتچن ــروریاس ــد،ض ــوارمیکن رادش

ــا ــتاهایب ــداروس ــا،ابت ــابنمونهه ــرایانتخ ــوند.ب ــابش انتخ

ــن50 ــوار،بی ــا50خان ــن25ت ــوار،بی ــر25خان ــتزی جمعی

تــا100خانــواروباالتــراز100خانــواردرچهــارجــدولمجــزا

ــب ــی،متناس ــازهیجمعیت ــرب ــپسازه ــدند.س ــیمبندیش تقس

ــه ــاتوجــهب ــازه،نمونههــاب ــاتعــدادروســتاهایموجــوددرآنب ب

ــوند: ــابمیش ــرانتخ ــلزی عوام

ــتاهایی ــهروس ــمب ــا،ه ــد،درانتخــابنمونهه 1.ســعیش

توجــهشــودکــهدربرنامههــایتوســعۀگردشــگریروســتایی

ــگری ــدگردش ــیرومقص ــۀروســتاهایمس ــهبهمنزل منطق

مطرحانــدوهــمبــهروســتاهاییکــه،بــاوجــودجاذبههــای

ــتگردشــگریخاصــیدرآنهــا طبیعــیوفرهنگــی،فعالی

ــود. ــالنمیش دنب

انتخــاب در تحقیــق شــاخصهای از بهرهگیــری .2

ــۀ ــدامنمای ــهروســتاهایمنتخــبهرک ــابهطــوریک نمونهه

تعــدادیازایــنشــاخصهاباشــند.

ــی ــتطبیع ــا،وضعی ــابنمونهه ــد،درانتخ ــعیش 3.س

نیــزمدنظــرقــرارگیــردونمونههــا اســتقرارروســتاها

از اعــم موجــود طبیعــی وضعیتهــای همــهی از

کوهســتانیـدرهای،جنگلیـکوهســتانیودشــتیانتخــاب

ــوند. ش

ــهایباشــد ــینمونههــابهگون ــعجغرافیای 4.ســعیشــدتوزی

کــهکلمحــدودۀموردمطالعــهراپوشــشدهــد.

5.درانتخــابنهایــینمونههــا،ازمســئوالننهادهــای

نیــز کجــور ناحیــۀ روســتایی گردشــگری بــا مرتبــط

شــد. نظرخواهــی

درنهایــت،11روســتایحســنآباد،حیــرت،عالیــدره،

آســتانکرود،کینــج،نیمــور،نیچکــوه،کندلــوس،صالحــان،

ــوع ــدند.ازمجم ــابش ــهانتخ ــراینمون ــکب ــاهناجروخاچ ش

3720نفــرجمعیــتســاکندرنقــاطروســتاییمنتخــب،حجــم

ــعآن ــهتوزی ــدک ــنش ــرتعیی ــران،348نف ــهروشکوک ــه،ب نمون

بــهنســبتشــمارجمعیــتســاکندرهرکــدامازنقــاطروســتایی

ــگران ــاملگردش ــروهش ــنگ ــت.دومی ــدهاس ــامش ــبانج منتخ

ــاص ــرایطخ ــلش ــه،بهدلی ــتک ــتاناس ــارجازاس ــلوخ داخ

پیشآمــدهناشــیازشــیوعویــروسکرونــا،پرســشازایــن

ــتهرا ــومیندس ــت.س ــدهاس ــامش ــازیانج ــیوۀمج ــهش ــروهب گ

ــا ــطب ــایمرتب ــتگاههاونهاده ــاندس ــئوالنوکارشناس ــزمس نی

گردشــگریروســتاییتشــکیلمیدهنــدکــه،بــاتوجــهبــهمیــزان

ــتایی ــگریروس ــۀگردش ــادرزمین ــننهاده ــارکتای ــوعمش ون

ــل ــورنی ــازبهمنظ ــاتموردنی ــناطالع ــوروهمچنی ــشکج بخ

ــا ــاآنه ــعوب ــشنامهتوزی ــاپرس ــنآنه ــق،بی ــدافتحقی ــهاه ب

ــد)روش هدفمن
ً
ــال ــریکام ــهشــدهاســت.روشنمونهگی مصاحب

ــۀ ــشنامهومصاحب ــعپرس ــسازتوزی ــه،پ ــودک ــی(ب ــهبرف گلول

ــه ــمنمون ــدند.حج ــعآوریش ــاتجم ــاختاریافته،اطالع نیمهس

نیــز،بــاتوجــهبهاشــباعنظــریســؤاالتموردبررســی،درگردشــگران

ــودهاســت. ــرب ــرودرمســئوالنومتخصصــان21نف 55نف

یافته های پژوهش
ــی ــاتتوصیف ــاملاطالع ــرش ــشحاض ــایپژوه یافتهه

استخراجشــدهازپرســشنامهوســنجششــاخصهایتحقیــق

بــاکمــکدادههــایجمعآوریشــدهازطریــقمشــاهده،مصاحبــه

ــکاز ــیهری ــاتتوصیف ــدا،اطالع ــت.درابت ــشنامهاس وپرس

ــنیو ــی،س ــایجنس ــاملویژگیه ــاریش ــۀآم ــایجامع گروهه

ــالتدرجــدول3آوردهشــدهاســت. ــزانتحصی می

جدول 3: مشخصات توصیفی جامعۀ نمونه

جامعۀنمونه

میزانتحصیالتویژگیهایسنیویژگیهایجنسی

تعداد
کل

زنمرد
زیر30
سال

30تا40
سال

40تا50
سال

باالی
50
سال

زیر
دیپلم

دیپلم
فوق
دیپلم

لیسانس
فوقلیسانس
وباالتر

روستاییان
348
نفر

68
درصد

32
درصد

21درصد48درصد16درصد
15
درصد

29
درصد

43
درصد

6
درصد

4درصد18درصد

گردشگران
55
نفر

55
درصد

45
درصد

32درصد47درصد16درصد
5
درصد

3
درصد

27
درصد

8
درصد

43
درصد

19درصد

مسئوالنو
متخصصان

21
نفر

71
درصد

29
درصد

______33درصد57درصد10درصد
14
درصد

29
درصد

57درصد
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درادامــه،بهمنظــوربرنامهریــزیتوســعۀگردشــگریروســتایی

مبتنــیبــراکوتوریســمپایــداردرناحیــۀکجــوروبــاتوجــهبــهنظــر

جامعــۀمحلــی،گردشــگرانومســئوالنومتخصصــانوازطریــق

ــاط ــوت،نق ــاطق ــهوپرســشنامه،نق ــاهده،مصاحب ــایمش ابزاره

ضعــف،فرصتهــاوتهدیدهــایموجــوددرناحیــۀکجــوردر

ــن، خصــوصتوســعۀگردشــگریشناســاییشــدهاســت.همچنی

ــه ــهب ــاتوج ــوات،ب ــلس ــدولتحلی ــلج ــهایعوام ــنرتب میانگی

ــتاییان،گردشــگرانومســئوالنومتخصصــانبراســاس ــرروس نظ

ــدی ــلرتبهبن ــبهوعوام ــتآمده،محاس ــایبهدس ــوعوزنه مجم

شــدند.

جدول 4: فهرست نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها

نقاطقوت نقاطضعف

-توجهویژۀجامعۀمحلیبهحفاظتازمحیطزیست
-اهمیتحفاظتازجاذبههایطبیعیوفرهنگیناحیهبرایگردشگران

-توجهگردشگرانبهحفظمحیطزیستناحیه
-وجودآداب،رسوموفرهنگبومیومحلیبهمنزلۀجاذبههایگردشگریبرای

گردشگران
-اعتقادجامعۀمحلیبهحفظواحیایآدابورسومسنتی

-وجودمعماریبومیخاصدرروستاهایناحیه
-وجودکارگاههایتولیدصنایعدستیدرناحیه

-وجودجذابیتهایگردشگریمتنوع
-وجودچشماندازهایزیباومنحصربهفرد

-داشتنمحیطآراموبیسروصدادرمناطقاکوتوریستی
-قدمتتاریخیناحیهووجودبناهایتاریخی

-وجودجاذبههایمذهبیدرناحیهمانندآرامگاهامامزادههاوبرگزاریمراسمهای
عزاداری

-مخالفتجامعۀمحلیبافروشزمینبهافرادغیربومی
-امکاندسترسیآسانبهروستاهاوجاذبههایگردشگری

-وجودمناطقحفاظتشدهباحیاتوحشیمتنوع
-رضایتجامعۀمحلیازحضورگردشگراندرناحیه

-رضایتگردشگرانازبرخوردجامعۀمیزبان
-میزاناندکوقوعجرایمعلیهمردممحلیوگردشگران

-امکانتخمینتقریبیتعدادتوریستهایبازدیدکنندهازناحیۀکجور)ساالنه/
ماههایاوج(

-فصلیبودنگردشگریدرناحیه
-کیفیتنامناسباسکان،غذا،حملونقلوسایرخدماتارائهشدهبه

گردشگران
-نبودنتبلیغاتواطالعرسانیکافیدربارهیمعرفیجاذبههایگردشگری

ناحیه
-مشارکتضعیفساکنانمحلیدربرنامهریزیهایگردشگریروستایی

-تأثیراندکگردشگریدراشتغالزاییودرآمدجامعۀمحلی
-ضعفهمکاریهاینظامیوامنیتیبهمنظورتأمینحقوقوامنیتساکنان

محلیوگردشگران
-سودآوریاندکگردشگریروستاییبرایناحیه

-وضعیتنامناسبزیرساختهایمحیطیوکالبدی
-وضعیتنامناسبزیرساختهایجادهایوارتباطی

-کمبودتأسیساتوتجهیزاتتفریحیوورزشی
-مهاجرتروستاییاندرفصلسردبهدلیلکمبودامکاناترفاهیهمچون

نداشتنگاز
-استفادهازمصالحغیربومیدرتوسعههایجدید

-خدماتحملونقلعمومیضعیف
-کمبودفضاهایاقامتیوبومگردی

-توجهکممدیرانمحلیبهحفاظتازجاذبههایطبیعیوفرهنگیناحیه
-کمبودنیروهاییگانحفاظتازجاذبههایطبیعیوتاریخیـفرهنگی

-نبودبازارچههایمحلیدرروستاها
گاهیزیستمحیطیمردممحلیوگردشگران -نبودبرنامهایبرایافزایشآ

-نارضایتیمسئوالنازروندتوسعۀگردشگریناحیه
-نبودمدیرانگردشگریبادانشزیستمحیطی

-استفادۀکمازافرادمحلیدرفعالیتهایحفاظتی

فرصتها تهدیدها

-قرارگیریمیانمسیرگردشگریپرترددتهرانـچالوس
-تصمیمگیریدولتبهمنظورتوسعۀگردشگریروستاییوتعیینروستاهای

هدفگردشگری
-امکانافزایشاشتغالودرآمدجامعۀمحلیباورودگردشگرانبهناحیه

-امکانافزایشانگیزۀبخشخصوصیوجامعۀمحلیبهسرمایهگذاریدر
گردشگریناحیه

-فرصتوجودبناهاونواحیارزشمندثبتشدهوحفاظتشده
-فرصتتوجهویژۀجامعۀمحلیومسئوالنبهبرگزاریمراسمسنتیومشارکت

درآنها
-افزایشفعالیتهایفرهنگییاجشنوارههاووقایعمرسومدرناحیهباگذرزمان

-امکانتهیهواجرایبرنامههاییبهمنظورآموزشزیستمحیطیمدیرانو
جامعۀمحلی

-فرصتارتقایسطحفرهنگیناحیهوتبادالتاجتماعیبینگردشگرانو
ساکنانبومی

-فرصتکمکگردشگریبهحفاظتازکاالهایفرهنگی
-ایجادوافزایشانگیزهبرایمسافرتبهناحیهواقامتچندروزهباتبلیغات

مناسب
-امکانبهرهبرداریازفرصتهایگردشگریزمستانه
-امکانافزایشکشتوتولیدانواعگیاهاندارویی

-خطرمحرومیتبخشخصوصیوجامعۀمحلیازاعطایمجوزووامهای
بلندمدتدرزمینۀگردشگری

-خطرتبدیلاراضیزراعیوباغهابهویالسازیومسکونیتحتتأثیرتوسعۀ
گردشگریدرناحیه

-خطرتخریبمنابعطبیعیدرنتیجۀتوسعۀساختوسازهایمربوطبه
گردشگری

-خطررعایتنشدناصولاکوتوریسمتوسطگردشگرانوآلودگیمحیط
-خطرتأثیرگردشگریدرآسیبرسانیبهگونههایگیاهیوجانوریناحیه

-خطرتأثیرگردشگریدرافزایشآلودگیهایزیستمحیطیناشیازپخش
زبالهونشتفاضالب

-خطرتأثیرگردشگریدرآسیبرسانیبهمناظرزیبایروستایی
-خطرتغییراتعمومیدرسبکزندگیمحلیتحتتأثیرورودگردشگرانبه

ناحیه
-خطرزیادشدنتخلفاتاجتماعی

-خطرپذیرشگردشگربیشازظرفیتمحیط
-خطرتخریبجاذبههایتاریخیبهدستگردشگران

-خطرحفاریهایغیرمجازباندهایقاچاقچیانآثارتاریخی
-خطرافزایشترافیکدرشبکۀدسترسیبهروستاهایناحیه
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بــاتوجــهبــهرتبهبنــدیعوامــلجــدولتحلیــلســوات،مهمتریــن

نقــاطقــوتازنظــرروســتاییان،بهترتیــبپراهمیتبــودن،عوامــل

توجــهویــژۀجامعــۀمحلــیبــهحفاظــتازمحیــطزیســت

ــراد ــهاف ــنب ــروشزمی ــاف ــیب ــۀمحل ــتجامع ــه؛مخالف منطق

ــایآدابو ــظواحی ــهحف ــیب ــۀمحل ــادجامع ــی؛اعتق غیربوم

ــی ــردممحل ــهم ــمعلی ــوعجرای ــدکوق ــزانان ــنتیومی ــومس رس

ــود ــلوج ــان،عوام ــئوالنومتخصص ــرمس ــگران،ازنظ وگردش

ــا ــماندازهایزیب ــودچش ــوع؛وج ــگریمتن ــایگردش جذابیته

ــق ــروصدادرمناط ــطآراموبیس ــتنمحی ــرد؛داش ومنحصربهف

اکوتوریســتیوقدمــتتاریخــیمنطقــهووجــودبناهــایتاریخــی

ــای ــتازجاذبهه ــتحفاظ ــلاهمی ــگران،عوام ــرگردش وازنظ

طبیعــیوفرهنگــیمنطقــهبــرایگردشــگران؛توجــهگردشــگرانبه

حفــظمحیــطزیســتمنطقــهموردبازدیــد؛وجــودجذابیتهــای

ــاومنحصربهفــرد گردشــگریمتنــوعووجــودچشــماندازهایزیب

ــب ــاطضعــفازنظــرروســتاییان،بهترتی ــننق اســت.ازمهمتری

ــتاها ــیدرروس ــایمحل ــودبازارچهه ــلنب ــودن،عوام پراهمیتب

نبــود دســتی؛ صنایــع و ســنتی محصــوالت عرضــۀ بــرای

ــیو گاهــیزیســتمحیطیمــردممحل ــرایافزایــشآ ــهایب برنام

ــزاتتفریحــیوورزشــی ــودتأسیســاتوتجهی گردشــگران؛کمب

ومهاجــرتروســتاییاندرفصــلســردبهعلــتکمبــودامکانــات

رفاهــیهمچــوننداشــتنگاز،ازنظــرمســئوالنومتخصصــان،

ــب ــتنامناس ــه؛کیفی ــگریدرمنطق ــودنگردش ــلفصلیب عوام

بــه ارائهشــده اســکان،غــذا،حملونقــلوســایرخدمــات

گردشــگران؛نبــودنتبلیغــاتواطالعرســانیکافــیدربــارهی

معرفــیجاذبههــایگردشــگریمنطقــهونبــودمدیــرانگردشــگری

بــادانــشزیســتمحیطیوازنظــرگردشــگران،عوامــلوضعیــت

نامناســبزیرســاختهایمحیطــیوکالبــدی؛کمبــودتأسیســات

ــکان، ــباس ــتنامناس ــی؛کیفی ــیوورزش ــزاتتفریح وتجهی

ــگران؛ ــهگردش ــدهب ــاتارائهش ــایرخدم ــلوس ــذا،حملونق غ

و ارتباطــی و جــادهای زیرســاختهای نامناســب وضعیــت

مهمتریــن از اســت. بومگــردی و اقامتــی فضاهــای کمبــود

بهترتیــب روســتاییان، نظــر از شناساییشــده فرصتهــای

ــیو ــۀمحل ــژۀجامع ــهوی ــتتوج ــلفرص ــودن،عوام پراهمیتب

مســئوالنبــهبرگــزاریمراســمســنتیومشــارکتدرآنهــا؛امــکان

ــتمحیطی ــوزشزیس ــورآم ــیبهمنظ ــرایبرنامههای ــهواج تهی

مدیــرانوجامعــۀمحلــی؛فرصــتارتقــایســطحفرهنگــی

منطقــهوتبــادالتاجتماعــیبیــنگردشــگرانوســاکنانبومــیو

فرصــتکمــکگردشــگریبــهحفاظــتازکاالهــایفرهنگــیدر

منطقــه،ازنظــرمســئوالنومتخصصــان،عوامــلامــکانافزایــش

ــرمایهگذاری ــهس ــیب ــۀمحل ــیوجامع ــشخصوص ــزۀبخ انگی

درگردشــگریمنطقــه؛امــکانافزایــشاشــتغالودرآمــدجامعــۀ

ــژۀ ــهوی ــتتوج ــه؛فرص ــهمنطق ــگرانب ــاورودگردش ــیب محل

جامعــۀمحلــیومســئوالنبــهبرگــزاریمراســمســنتیومشــارکت

ــوزش ــورآم ــیبهمنظ ــهواجــرایبرنامههای ــکانتهی ــا؛ام درآنه

زیســتمحیطیمدیــرانوجامعــۀمحلــیوفرصــتوجــودبناهــاو

نواحــیارزشــمندثبتشــدهوحفاظتشــدهوازنظــرگردشــگران،

عوامــلایجــادوافزایــشانگیــزهبــرایمســافرتبــهمنطقــهواقامت

ــاتبلیغــاتمناســب،فرصــتارتقــایســطحفرهنگــی چنــدروزهب

ــنگردشــگرانوســاکنانبومــیو ــادالتاجتماعــیبی ــهوتب منطق

ــرداریمناســبازفرصتهــایگردشــگریزمســتانه ــکانبهرهب ام

اســت.ازمهمتریــنتهدیدهــایشناساییشــدهنیــز،بهترتیــب

پراهمیتبــودن،ازنظــرروســتاییان،عوامــلخطــرمحرومیــت

ــیازاعطــایمجــوزووامهــای بخــشخصوصــیوجامعــۀمحل

ــیو ــلاراضــیزراع ــرتبدی ــۀگردشــگری؛خط ــدتدرزمین بلندم

باغهــابــهویالســازیومســکونیتحــتتأثیــرتوســعۀگردشــگری

درمنطقــه؛خطــرتأثیــرگردشــگریدرآسیبرســانیبــهگونههــای

ــش ــگریدرافزای ــرگردش ــرتأثی ــهوخط ــوریمنطق ــیوجان گیاه

آلودگیهــایزیســتمحیطیناشــیازپخــشزبالــهونشــت

فاضــالبوازنظــرمســئوالنومتخصصــان،عوامــلخطــر

ــی ــگرانوآلودگ ــطگردش ــمتوس ــولاکوتوریس ــدناص رعایتنش

ــازی ــهویالس ــاب ــیوباغه ــیزراع ــلاراض ــرتبدی ــط؛خط محی

ــر ــه؛خط ــگریدرمنطق ــعۀگردش ــرتوس ــتتأثی ــکونیتح ومس

ــرورود ــتتأثی ــیتح ــیمحل ــبکزندگ ــیدرس ــراتعموم تغیی

ــه ــایتاریخــیب ــبجاذبهه ــهوخطــرتخری ــهمنطق گردشــگرانب

دســتگردشــگراناســت.

 تدویــن ســند راهبــردی توســعۀ گردشــگری 
ناحیــۀ  پایــدار  اکوتوریســم  بــر  مبتنــی  روســتایی 

کجــور
شــناخت و انجامشــده مطالعــات و بررســیها بــا

ــور ــا،بهمنظ ــاوتهدیده ــف،فرصته ــاطضع ــوت،نق ــاطق نق

برنامهریــزیتوســعۀگردشــگریروســتاییمبتنــیبــراکوتوریســم

پایــدارناحیــۀکجــور،ابتــدابیانیــۀچشــماندازوســپس،بــا

ــرایتوســعۀگردشــگری ــایمناســبب ــداف،راهبرده ــناه تدوی

ــا ــهراهبرده ــتیابیب ــه،سیاســتهایدس ــودودرادام ــهمیش ارائ

واهــدافبررســیمیشــوند.

بیانیۀ چشم انداز
راهبــردی برنامهریــزی در چشــمانداز بیانیــۀ تدویــن

ضــروریاســت.برایســونمعتقــداســت:»چشــماندازتوصیــف

روشــنوفشــردهایاســتازســیماییکــهمنطقــهدرآینــدهوپــس

ــد« ــدامیکن ــوهاشپی ــایبالق ــۀتوانه ــدنکلی ــتدرآم ازبهفعلی

گردشــگری توســعۀ چشــمانداز بیانیــۀ .)1384 )گلــکار،

ــراســت: ــرحزی ــهش ــۀکجــورب ــتاییناحی روس

نمونــۀ ناحیــۀ ،1410 ســال افــق در کجــور، »ناحیــۀ

گردشــگریاســتکــهدارایامکانــاتوزیرســاختهایمناســب
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بــودهودرســطحمنطقــهایوفرامنطقــهایشــناختهشــدهاســت.این

ناحیــه،ازنظــرحفــظجاذبههــاوتوجــهبــهمســائلزیســتمحیطی

ورعایــتاصــولاکوتوریســمپایــدار،درســطحباالیــیقــراردارد،

ــرایتوســعۀگردشــگریدرمناطــق ــیب ــهآنراالگوی ــیک ــاجای ت

ــا ــه،ب روســتاییدیگــرمینامنــد.توســعۀگردشــگریدرایــنناحی

ــی، ــشخصوص ــرمایهگذاریبخ ــیوس ــۀمحل ــارکتجامع مش

ــکونتگاههای ــایس ــتغالزاییواحی ــادی،اش ــداقتص ــبرش موج

روســتاییودرعینحــالارتباطــاتاجتماعــیوفرهنگــیقــوی

ــیوگردشــگرانشــدهاســت«. ــنمــردممحل بی

تدوین اهداف، راهبردها و سیاست ها
درایــنبخــش،بــاتوجــهبهبررســیشــاخصهایتحقیــق،اهداف

وســپسروشدســتیابیبــهاهــداف،راهبردهــاوسیاســتهایمناســبدر

خصــوصتوســعۀگردشــگریروســتاییناحیــۀکجورتدوینشــدهاســت.

جدول 5: تدوین اهداف، راهبردها و سیاست های توسعۀ گردشگری روستایی ناحیۀ کجور

سیاستراهبردهدف

استفادهازجاذبههاو
قابلیتهایگردشگری

ناحیه

معرفیجاذبههاوقابلیتهایگردشگری
ناحیه

شناساییوتوسعۀجاذبـههـاوامکانـاتبـرایرقابتباسایرمناطق.

استفادهازروشهایمتنوعونوینبرایمعرفیجاذبههایطبیعی،تاریخی،معماری،
خصوصیاتبارزفرهنگیوآدابورسومناحیه.

افزایشانگیزهبرایمسافرتبهمنطقهواقامتچندروزهباتبلیغاتمناسب.

بهرهگیریازتورهایگردشگری.

استفادهازظرفیتهایطبیعیواکولوژیک
ناحیۀکجور

بهرهگیریازچشماندازهایزیباومنحصربهفرددربرنامۀتوسعۀگردشگری.

استفادهازفرصتهایگردشگریزمستانهوکاستنتأثیراتمنفیفصلیبودن
گردشگری.

استفادهازظرفیتهایتاریخیوفرهنگی
ناحیۀکجور

بهرهگیریازجاذبۀسایتهایتاریخیناحیهبرایبازدیدگردشگران.

بهرهگیریازاماکن،امامزادههاومراسممذهبیدربرنامۀتوسعۀگردشگری.

بهرهگیریازجاذبۀمعماریبومیوکارگاههایتولیدصنایعدستی.

توسعۀروستاییبرپایۀ
گردشگری

بهرهگیریازتوجهدولتبهتوسعۀگردشگری
روستایی

افزایشتوجهدولتدرتخصیصاعتبارووامهایبلندمدتبهبخشخصوصیوجامعۀ
محلیبرایتوسعۀگردشگریروستاییازطریقسازمانهایمربوطه.

پویاییاقتصادروستاییازطریقگردشگری

آموزشروستاییانوتقویتنگرشآنانبهسودآوریگردشگریوحلمعضلبیکاری
توسطگردشگریدردرازمدتبابرگزاریجلساتمتعدد.

بهرهگیریازنیرویکاربومی،تقویتانگیزهوافزایشتولیدمحلیدربخشکشاورزی،
دامداری،کشتگیاهانداروییوصنایعدستی.

استفادهازحمایتهایسازمانهایمربوطهازگردشگریروستاییبهمنزلۀاولویتیبرای
جلوگیریازمهاجرتروستاییانازطریقایجاداشتغال.

ایجادتشکیالتبرایتسهیلوتسریعاعطایمجوزطرحهایگردشگری.

جلوگیریازبورسبازیزمینوامالکدر
روستاهایناحیه

تدوینضوابطومقرراتبهمنظورجلوگیریازافزایشقیمتوبورسبازیزمیندر
روستاهایناحیهباسیاستهایازپیشتعیینشده.

حفظمیراثطبیعیو
تاریخیـفرهنگیناحیه

تخمینتعدادگردشگرانبهمنظورکاهشفشاربهمکانهاوجاذبههاوجلوگیریازتوجهبهظرفیتمحیط
تخریبآنها.

تعیینحدمطلوبتراکمجمعیتدرروستاهاومکانهایگردشگری.

استفادهازتوانتشکیالتی،آموزشهاو
قوانینومقرراتبرایحفاظتازمحیط
زیستوجاذبههایتاریخیوفرهنگیناحیه

اعمالمدیریتمحیطزیست،حفاظتوساماندهیمنابعطبیعیموجود.

افزایشفعالیتهایحفاظتی،بهکارگیرینیروهایبومیومحلیواهتمامبیشترمدیران
بهحفاظتازجاذبههایطبیعیوتاریخیناحیه.

تدوینقوانینومقرراتبرایجلوگیریازورودوبرخوردباگردشگرانیکهبهاصول
اکوتوریسموقوانینزیستمحیطیبیتوجهاند.

تدوینمقرراتوضوابطجدیدبرایحفظآثارتاریخیوجلوگیریازحفاریهای
غیرمجازباندهایقاچاقچیانآثارتاریخی.
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سیاستراهبردهدف

توسعۀامکاناتو
زیرساختهایمرتبطبا

گردشگری

تنوعبخشیبهامکانات،تجهیزات،خدمات
وبرنامههایگردشگریمنطقهبرایجذب

گردشگران

بهرهگیریازنهادها،قوانینومقراتحمایتیبهمنظورایجادزیرساختهایبهداشتی،
تفریحیوورزشیدرروستاها.

بهبودوتوسعۀشرایطکالبدیوایمنسازیراههایدسترسیبهروستاهاوجاذبههاو
ارتقایکیفیتراههایدرونروستاها.

ساماندهیخدماتحملونقلعمومیمناسببرایاستفادۀگردشگرانوجامعۀمحلی
بهمنظورجلوگیریازترافیکمنطقهوآلودگیهوا.

فراهمآوردنامکاناتوتسهیالتجذبگردشگردرروستاهااعمازامکاناتاقامتی،
بازارچههایمحلی،غذاخوری،حملونقلونظارتدقیقبرکیفیتخدمات

وعملکردآنها.

تقویتالگوهای
اجتماعیوفرهنگی

ارتقایفرهنگبومیناحیهوجلوگیریاز
فراموشیآنوهمچنینافزایشتعلقخاطر

بهروستاها

افزایشفعالیتهایفرهنگیومراسمسنتیوبومیدرناحیه.

افزایشارتباطاتاجتماعیوفرهنگیبینجامعۀمحلیوگردشگرانازطریق
فعالیتهایمرتبطباگردشگری.

تدوینسیاستهاییبرایجلوگیریازورودوتأثیرفرهنگبیگانهدرفرهنگبومیو
تأثیرآندرسبکزندگیمحلی.

تأمینامنیتجامعۀمحلیوگردشگران
افزایشهمکاریهاینظامیوامنیتیبرایجلوگیریازبروزوافزایشتخلفاتاجتماعی

وسایرتخلفاتدرناحیه.

استفادهازمشارکت
ذینفعان

بازنگریدرنوعوچگونگیاستفادهاز
مشارکتجامعۀمحلیوبخشخصوصی

درگسترشوتوسعۀگردشگری

استفادهازمشارکتجامعۀمحلیدرتوسعۀزیرساختها،تجهیزاتوتسهیالت
گردشگریوکسبدرآمدازاینطریق.

استفادهازمشارکتبخشخصوصیبهمنظورزمینهسازیوایجادفرصتهایاشتغالو
درآمددرزمینههاییکهجامعۀمحلینمیتوانندمشارکتیاسرمایهگذاریکنند.

برنامه های اقدام
سیاســتها، و راهبردهــا اهــداف، تدویــن از پــس

ــی ــدامبهمنظــورتوســعۀگردشــگریروســتاییمبتن برنامههــایاق

ــن ــۀکجــورپیشــنهادمیشــود.ای ــداردرناحی ــراکوتوریســمپای ب

ــادردوبخــشپیشــنهادمیشــوند.بخــشاولدرســطح برنامهه

ــدوبخــشدومدرســطحخــرد ــهتأثیرگذارن کالنکــهدرکلناحی

ــش ــردوبخ ــت.دره ــدهاس ــنهادش ــوتپیش ــتاهایپایل وروس

برنامههــا،شــاملپیشــنهادهایموضوعــیوموضعیانــد.

ـ برنامه های پیشنهادی موضوعی در سطح کالن
برنامههــایپیشــنهادیموضوعــیدرســطحکالنناظــربــه

کلمنطقــهبــودهوبــهشــرحزیــراســت:

ــۀکجــوربهمنظــور ــۀبرنامــۀجامــعگردشــگریناحی 1.تهی

ــی ــیوخدمات ــی،فرهنگ ــاتطبیع ــاوامکان ــاییظرفیته شناس

ــع ــرایرف ــعب ــدامبهموق ــاواق ــدینیازه ــناولویتبن وهمچنی

ــه. ــعتوســعۀگردشــگریدرناحی ســریعموان

2.برنامهریــزیتورهــایطبیعتگــردی،ورزشــیماننــد

بــرای زمینهســازی حتــی و دوچرخهســواری و کوهنــوردی

تورهــایورزشــیزمســتانهنظیــراســکیبهمنظــورافزایــشانگیــزه

ــۀکجــور. ــهناحی ــرایمســافرتب ب

ــنایی ــرایآش ــانهها،ب ــقرس ــتردهازطری ــاتگس 3.تبلیغ

تاریخــی، و طبیعــی جاذبههــای بــا گردشــگران بیشــتر

خصوصیــاتبــارزفرهنگــی،معمــاریوآدابورســومروســتایی

ناحیــۀکجــوروشــرکتفعاالنــهدرجشــنوارههاوســمینارها.

4.ایجــادســایتیاینترنتــیبهمنظــورارائــۀاطالعــاتجامــع

قابلیتهــایاکوتوریســتی،معرفــیروســتاهاو درخصــوص

ــی ــردیومعرف ــایبومگ ــگری،رزرواقامتگاهه ــایگردش جاذبهه

تورهــایگردشــگریفعــالدرناحیــۀکجــور.

5.اعــالمزمــانومــکاندقیــقبرگــزاریجشــنوارهها،

ــق ــنســنتیوبومــیدرروســتاهایمختلــفازطری مراســموآیی

و ملــی و منطقــهای اطالعرســانی شــبکههای و نشــریات

ــیاعالمشــده. ــایگردشــگریدرمقاطــعزمان ــزیتوره برنامهری

ــۀ ــتیبهمنزل ــعدس ــدصنای ــایتولی ــتازکارگاهه 6.حمای

جاذبــهایفرهنگــیوعامــلاشــتغالزاییمهــمدرناحیــهبــا

اعطــایوامومهیاکــردنبــازارفــروشوعرضــۀایــنمحصــوالت

ــهای. ــهایوفرامنطق ــطحمنطق درس

ــیو ــۀمحل ــودجامع ــطازخ ــانمحی ــتقرارنگهبان 7.اس
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تشــکیلبســیجهاینگهدارنــدهبــرایتقویــتنظــارتجوامــعمحلــی

ــۀکجــور. ــرحفــظوپایــشجاذبههــایطبیعــیوتاریخــیناحی ب

آمــوزش بهمنظــور دورههایــی و برنامههــا برگــزاری .8

مدیــران. زیســتمحیطی

ــگران ــهگردش ــتمحیطیب ــتزیس ــایحفاظ 9.آموزشه

فعــاالن و محیطبانــان حضــور طریــق از محلــی مــردم و

توزیــع محلــی، جامعــۀ و گردشــگران بیــن زیســتمحیطی

بروشــور،نصــبتابلــو.

بهمنظــور برنامههــایآموزشــیوترویجــی 10.اجــرای

گاهــیاجتماعــاتروســتایی تربیــتراهنمایــانمحلــیوافزایــشآ

ازپیامدهــایتوســعۀصنعــتگردشــگریدرمحــلوفراهمســازی

ــاگردشــگرانورودی. بســترتعامــلب

و ظرفیتشناســی مطالعاتــی طــرح تدویــن .11

ــن ــهوتعیی ــتاهایموردمطالع ــیروس ــعطبیع ــنجیمناب ظرفیتس

آنهــا. جمعیتپذیــری تــوان

گردشــگران ثبــت بــرای دقیــق ســامانهای وجــود .12

ــات ــتخدم ــیکیفی ــی،ارزیاب ــایمحل ــنبرنامهه ــورتدوی بهمنظ

محیطــی. آســیبهای کاهــش و

ــتاییان ــهروس ــوزووامب ــایمج ــهیلاعط ــریعوتس 13.تس

ــای ــرایکاربریه ــایقدیمــیروســتاهاب ــایخانهه بهمنظــوراحی

اقامتــیوتوســعۀبازارچههــایمحلــیازطریــقتمهیــداتمؤسســۀ

گردشــگریروســتاییناحیــۀکجــور.

ــتفادۀ ــدفاس ــاه ــژهب ــرراتوی ــنومق ــنقوانی 14.تدوی

از جلوگیــری و گردشــگری فراوردههــای و جاذبههــا از بهینــه

ــع. ــنمناب ــنای ــنرفت ــیوازبی ــب،آلودگ تخری

ــای ــیدربرنامهه ــۀمحل ــارکتجامع ــریازمش 15.بهرهگی

بــه قدیمــی خانههــای تبدیــل نظیــر بومگــردی توســعۀ

تولیــدات محلــی، بلــد راهنماهــای بومگــردی، اقامتگاههــای

صنایــعدســتی،پخــتغذاهــایمحلــی.

ــئوالن ــورمس ــاحض ــتهاب ــاتونشس ــزاریجلس 16.برگ

ــدف ــاه ــهب ــتاهایمنطق ــفیدانروس ــارانوریشس ــی،دهی محل

ــهســرمایهگذاری ــابخــشخصوصــیب ــیی ــۀمحل ــبجامع ترغی

ــرمایهگذاران. ــوتازس ــگریودع ــشگردش دربخ

17.گازرسانیبهروستاهایناحیۀکجور.

ــای ــیاپراتوره ــایمخابرات ــتدکله ــتقراروتقوی 18.اس

تلفــنهمــراهبهخصــوصایرانســلدرموقعیتهــایمناســب.

ساختوســاز محدودیــت بــا پهنههایــی تعییــن .19

روســتایی. چشــماندازهای تخریــب از جلوگیــری بهمنظــور

ـ برنامه های پیشنهادی موضعی در سطح کالن
ــرح ــهش ــطحکالنب ــیدرس ــنهادیموضع ــایپیش برنامهه

زیــراســت:

ــتایی ــگریروس ــۀگردش ــام»مؤسس ــهن ــریب ــاددفات 1.ایج

ــیو ــۀمحل ــارکتجامع ــبمش ــدافجل ــااه ــور«ب ــۀکج ناحی

ــزاری ــرایبرگ ــانیب ــزیواطالعرس ــی،برنامهری ــشخصوص بخ

ــات ــاومؤسس ــاتوره ــیب ــنتی،هماهنگ ــمس ــنوارههاومراس جش

مســافرتیوگردشــگریونظــارتمســتمربــرتمامــیفعالیتهــاو

حرکتهــایگردشــگری.

ــازگار ــتوس ــتوارزانقیم ــایموق ــداثکمپینگه 2.اح

ــطزیســتدرمناطــقاکوتوریســتی. ــامحی ب

ــه ــیب ــیردسترس ــازیمس ــازیوبهس ــالح،ایمنس 3.اص

ــفالت، ــمآس ــاترمی ــهب ــگریمنطق ــایگردش ــتاهاوجاذبهه روس

ــیو ــمراهنمای ــیرونصــبعالئ ــل،خطکشــیمس نصــبگاردری

ــی. رانندگ

4.ایجــادایســتگاههایحملونقــلعمومــیواتوبوسهــای

گردشــگریبــرایســرویسدهیبــهگردشــگرانوجامعــۀمحلــی.

ــرای ــتگردشــگریب ــسامنی ــتقرارکیوســکهایپلی 5.اس

تأمیــنامنیــتوجلوگیــریازورودافــرادمزاحــموشــرور.

6.مشــخصکردنپهنههایــیبهمنظــورافزایــشکشــتو

ــازی ــعۀاقتصــادیوبرندس ــورتوس ــیبهمنظ ــانداروی ــدگیاه تولی

ناحیــۀکجــور.

ـ برنامه های پیشنهادی موضوعی در سطح خرد
درایــنبخــش،برنامههــایاقــدامموضوعــیدرســطح

خــردوروســتاهایپایلــوتپیشــنهادشــدهاســتکــهبــهشــرحزیــر

اســت:

ــاه ــتاهایصالحــان،ش ــودآبدرروس ــعمشــکلکمب 1.رف

ــب ــانص ــتانب ــوصدرتابس ــتانکرودبهخص ــرتوآس ــر،حی ناج

ــتاها. ــنروس ــامیدنیدرای ــعآبآش منب

ــاز ــمساختوس ــتحری ــوررعای ــطبهمنظ ــنضواب 2.تدوی

ــای ــببناه ــتاهاوتخری ــیروس ــایتاریخ ــاورتجاذبهه درمج

ــتای ــندرروس ــارکه ــتچن ــمالیدرخ ــعش ــدهدرضل ساختهش

کینــج،ســاختمانجدیدالتأســیسکنــاربقعــۀســلطانمحمــدکیــا

درروســتایصالحــانواصــالحجــادۀآسفالتشــدهایکــهاز

ــۀآفلــهســیدرروســتایخاچــکعبــورمیکنــد. ضلــعغربــیتپ

3.تدابیــرویــژهبــرایجمــعآوریومدیریــتتولیــدو

ــا ــهوبهکارگیــریسیســتمآبوفاضــالبمتناســبب انباشــتزبال

گردشــگرپذیر. روســتاهای در پیشبینیشــده ظرفیــت

ــات ــاتواطالع ــاوریارتباط ــاتفّن ــرخدم ــاددفات 4.ایج

روســتاییICT(1(درروســتاهاونصــبدســتگاهخودپــردازدرایــن

دفاتــربــرایارائــۀخدمــاتالکترونیکــیوبانکــیبــهروســتاییانو

گردشــگران.

ــاحضــور ــیمناســبب ــزبهداشــتیودرمان 5.ایجــادمراک

ــان، ــج،صالح ــدره،کین ــتاهایعالی ــهدرروس ــکوداروخان پزش

ــور. ــوسونیم کندل

1.InformationaandCommunicationTechnoogy)ICT(
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ـ برنامه های پیشنهادی موضعی در سطح خرد
ــیدرســطح ــدامموضع ــایاق ــزبرنامهه ــنبخــشنی درای

ــراســت: ــهشــرحزی ــنبرنامههــاب خــردپیشــنهادشــدهکــهای

1.بهســازیمســیردرونروســتاهایحســنآبــاد،نیچکــوه،

خاچــک،حیــرت،اتاقســراوصالحــان.

ــع ــیصنای ــهوهفتگ ــیروزان ــایمحل ــادبازارچهه 2.ایج

دســتی،گیاهــاندارویــیوســایرتولیــداتروســتایی،کشــاورزی

ورود فصــول در فرهنگــی کاالهــای غرفههــای همچنیــن و

گردشــگراندرروســتاهایعالیــدره،حیــرت،خاچــک،صالحــان،

ــد. ــوسبهمنظــورکســبدرآم ــل،نیچکــوه،حســنآبادوکندل نیت

ــهرواز ــادهروودوچرخ ــیپی ــیردسترس ــردنمس 3.مهیاک

روســتاینیمــورتــادریاچــۀخضــرنبــیبــافراهمکــردنامکانــات

اولیــۀرفاهــینظیــرســرویسبهداشــتیونصــبعالئــمدرمســیر

ووجــودراهنماهــایمحلــیبــرایهدایــتگردشــگران.

ــه، ــاترفاهــیشــاملفروشــگاه،نمازخان 4.ایجــادامکان

رســتوران،ســرویسبهداشــتی،کیوســکراهنمــایگردشــگر

درروســتاهایعالیــدره،حیــرت،کینــج،نیچکــوه،خاچــک،

صالحــان،شــاهناجر،کندلــوس،نیمــوروحســنآباد.

ــتاهای ــیدرروس ــردیتبدیل ــایبومگ ــاداقامتگاهه 5.ایج

عالیــدره،حیــرت،نیچکــوه،اتاقســرا،کینــج،خاچــکوهمچنیــن

ــایموجــود. ــتعملکــرداقامتگاهه تقوی

پیشنهادی  گردشگری  برنامه ریزی مسیرهای 
در ناحیۀ کجور

بــا پیشــنهادی، برنامهریــزیمســیرهایگردشــگری در

ــت ــق،اولوی ــایتحقی ــهومحدودیته ــعتناحی ــهوس ــهب توج

ــذب ــتج ــهدارایظرفی ــتک ــتاهاییاس ــاروس ــزیب برنامهری

ــن، ــند.همچنی ــگریباش ــاصگردش ــایخ ــگروجاذبهه گردش

ــاب ــزدرانتخ ــتدارنی ــتاهایاولوی ــبیروس ــیرینس ــههممس ب

ــه ــاتوج ــت.ب ــدهاس ــهش ــنهادیتوج ــگریپیش ــایگردش پهنهه

بــهمــواردمطرحشــده،چهــارمســیرگردشــگریدرناحیــۀ

کجــورتعییــنو،بــرایهریــکازروســتاهایایــنچهــارمســیر،

برنامههایــیپیشــنهادشــدهاســت.

ـ مسیر گردشگری شمارۀ 1
ــگران ــیدوروزۀگردش ــکال ــتی ــاملاقام ــهش ــنبرنام ای

ــدره،گندیســکالولشــکنار ــرت،عالی ــدازروســتاهایحی وبازدی

ــا ــادهایب ــورازج ــیروعب ــیمس ــسازط ــگران،پ اســت.گردش

مناظــربســیارزیبــا،بــهروســتایحیــرتمنــدیرسوگردشــگران

ازجاذبههــایایــنروســتاماننــدتپــۀباســتانیقلعــهحیــرتدیــدن

میکننــدوچنــدســاعترادرکمپینــگپیشبینیشــدهدرجنــگل

ــی، ــدازیبازارچــهایمحل ــاراهان ــوان،ب ــد.میت پرشــنمیگذرانن

محصوالتــیاعــمازنــانولبنیــاتمحلــیرابــهگردشــگران

عرضــهکــرد.بــرایراهانــدازیمرکــزراهنمــایگردشــگرواقامتــگاه

ــزیشــدهاســت. ــنروســتابرنامهری ــزدرای ــینی بومگــردیتبدیل

ــتو ــدازباف ــدره،گردشــگرانمیتوانن ــهروســتایعالی ــاورودب ب

نقشۀ 3: مسیرهای گردشگری پیشنهادی ناحیۀ کجور
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مناظــرزیبــایروســتابازدیــدکنندودرروســتاقــدمبزننــد.همچنین

گردشــگرانمیتواننــدازکارگاههــایتولیــدصنایــعدســتیدرایــن

روســتا،کــهشــاملکارگاهســفالگریوخراطــیاســت،دیــدنکــرده

وصنایــعدســتیموردعالقــۀخــودراخریــداریکننــد.درروســتای

ــی ــردیتبدیل ــگاهبومگ ــدازیاقامت ــرایراهان ــوانب ــدره،میت عالی

برنامهریــزیکــردتــاامــکاناســتراحتواقامــتگردشــگران

درایــنروســتافراهــمشــود.درمجــاورتروســتایعالیــدره،

روســتاهایلشــکناروگندیســکال،کــهدرحــدود3کیلومتــریهــم

ــک ــاکم ــد،ب ــگرانمیتوانن ــد.گردش ــرارگرفتهان ــد،ق ــراردارن ق

ــتای ــرودرروس ــیالروگ ــمۀآبمعدن ــی،ازچش ــایمحل راهنم

گندیســکالوآســتانۀمبارکــۀامامــزادهدرویــشدرروســتایلشــکنار

ــیر ــکالمس ــکناروگندیس ــتایلش ــندوروس ــد.بی ــدنکنن ــزدی نی

ویــژۀدوچرخــهروپیشبینــیشــدهتــاگردشــگرانبتواننــدمســافت

ــادوچرخــهطــیکننــد.امکانــاترفاهــی بیــنایــندوروســتاراب

ــای ــکراهنم ــتراحتگاه،کیوس ــتی،اس ــرویسبهداش ــرس الزمنظی

گردشــگربــرایاقامــتچندســاعتۀگردشــگراندرکمپینــگچشــمۀ

ــت. ــدهاس ــزیش ــروبرنامهری ــیالروگ آبمعدن

نقشۀ 4: برنامه های مسیر گردشگری پیشنهادی شمارۀ 1

ـ مسیر گردشگری شمارۀ 2
ــگران ــیدوروزۀگردش ــکال ــتی ــاملاقام ــهش ــنبرنام ای

ــود. ــورمیش ــتانکرودونیم ــتاهایآس ــدازروس ــهوبازدی درناحی

مجتمــع در میتواننــد، گردشــگران آســتانکرود، روســتای در

ــق، ــگ،آالچی ــرکمپین ــینظی ــاامکانات ــهب تفریحــیدیوچشــمهک

ســرویسبهداشــتیویــکرســتورانتجهیــزمیشــود،چنــد

ــنمجتمــع ــاتای ــتامکان ــودکیفی ــابهب ــد.ب ســاعتیاقامــتکنن

تفریحــیوســاماندهیآنبــاکمــکمــردممحلــیوبخــش

ــۀشناختهشــدهدر ــنجاذب ــدازای خصوصــی،گردشــگرانمیتوانن

ــد. ــیراببرن ــیاطــرافآنبهــرۀکاف ــایجنگل ــهومناظــرزیب منطق

امامــزاده آســتانمقــدس از همچنیــن،گردشــگرانمیتواننــد

ــعشــده ــهدرکوچــهگلســارروســتایآســتانکرودواق ــن،ک چهلت

اســت،نیــزدیــدنکننــد.ســاختنکیوســکراهنمــایگردشــگربــا

حضــورراهنماهــایمحلــیدرروســتایآســتانکرودپیشــنهادشــده

اســت.درادامــه،گردشــگرانبهســمتروســتاینیمــورحرکــتو

ــدکــرد.درمســیرروســتای ــنروســتاســپریخواهن شــبرادرای

ــا ــتت ــدهاس ــرگاهش ــادنظ ــیایج ــا،پیشبین ــورودرگردنهه نیم

ــات ــادهدرارتفاع ــرفوقالع ــایمناظ ــیازتماش ــگراندقایق گردش
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ایــنمســیرلــذتببرنــد.بــاورودبــهروســتاینیمــور،گردشــگران

فرصــتمناســبیبــرایقــدمزدندرمعابــرسنگفرششــدۀروســتا

ــد.در ــتاییدارن ــایروس ــرزیب ــیومناظ ــاریبوم ــدنمعم ودی

وســطروســتاچشــمهایقــرارداردکــهبــرایاســتفادۀگردشــگران

ســاماندهیشــدهاســت.بــرایایجــادمرکــزراهنمــایگردشــگر

بــاحضــورراهنمایــانمحلــی،بازارچــۀعرضــۀمحصــوالت

ــتای ــزدرروس ــینی ــتیدرمان ــزبهداش ــنمرک ــیوهمچنی محل

نیمــوربرنامهریــزیشــدهاســت.درادامــه،بــرایرفتــنبــه

ــت، ــرروستاس ــایبینظی ــهازجاذبهه ــی،ک ــرنب ــۀخض دریاچ

ــگاهبومگــردیحــراوتســپری ــدگردشــگرانشــبرادراقامت بای

ــی8 ــتنازآن6ال ــهوبرگش ــندریاچ ــنای ــراپیادهرفت ــد؛زی کنن

ــی ــدهمحل ــدازراهنماهــایآموزشدی ــرد.بای ــانمیب ســاعتزم

بــرایهدایــتگردشــگرانبهســمتایــندریاچــهاســتفادهشــود.

مســیرویــژهومناســبپیــادهروودوچرخــهروبهســمتایــن

دریاچــۀزیبــانیــزپیشبینــیشــدهاســت.همچنیــن،بــاقــراردادن

ــد ــهمیتوان ــندریاچ ــهای ــیب ــیر،دسترس ــادرمس ــمراهنم عالئ

بــرایطبیعتگــردانوگردشــگرانتســهیلشــود.دروســط

جنــگلو40متــردربــاالیتپــه،دریاچــۀبیضیشــکلیبــهقطــر

150متــردیــدهمیشــود.بــافراهمکــردنامکانــاترفاهــیو

ــی ــتدرنزدیک ــطزیس ــامحی ــازگارب ــتوس ــایموق کمپینگه

ــن ــارای ــاعتیرادرکن ــدس ــدچن ــگرانمیتوانن ــه،گردش دریاچ

ــد. ــاســپریکنن دریاچــۀزیب

نقشۀ 5: برنامه های مسیر گردشگری پیشنهادی شمارۀ 2
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ـ مسیر گردشگری شمارۀ 3
ــگران ــیدوروزۀگردش ــکال ــتی ــاملاقام ــهش ــنبرنام ای

درناحیــهوبازدیــدازروســتاهایکینــج،اســالمآباد،اتاقســرا،

زانــوس،کندلــوسونیچکــوهمیشــود.بــاورودبــهروســتای

از کوچههــا، در قــدمزدن بــا میتواننــد، گردشــگران کینــج،

دیــدنبناهــایقدیمــیومعمــاریبومــیایــنروســتالــذتببرنــد.

ــدهایرا ــربینن ــهه ــیک ــوروقدیم ــیقط ــوددرخت ــن،وج همچنی

ایــن در بینظیــر گردشــگری جاذبههــای از میکنــد مبهــوت

روســتاومنطقــۀکجــوراســت.گردشــگرانپــسازبازدیــداز

ــن ــد.بی ــدش ــالمآبادخواهن ــتایاس ــازمروس ــجع ــتایکین روس

ــده ــیش ــهروپیشبین ــژۀدوچرخ ــیروی ــادمس ــتاایج ــندوروس ای

ــردی ــگاهبومگ اســت.درروســتایاســالمآباد،گردشــگرانازاقامت

ماســودیــدنوســاعتیدرفضــایســنتیایــناقامتــگاهاســتراحت

ــای ــهوآشه ــواعاغذی ــاان ــگاهب ــناقامت ــن،ای ــد.همچنی میکنن

ــگرانو ــرهازگردش ــایوغی ــی،چ ــاتمحل ــانولبنی ــی،ن محل

ــه ــاورودب ــد.ســپسگردشــگرانب ــیمیکن ــانخــودپذیرای مهمان

ــهراگیم ــتموش ــشرس ــرۀدروی ــدازمقب ــرامیتوانن ــتایاتاقس روس

ساســانیدیــدنکننــدوازچشــمانداززیبــایمنطقــهدرکنــار

ــد.درادامــۀ ــه،لــذتببرن ــرارگرفت ــره،کــهرویبلنــدیق ــنمقب ای

ــوس ــتایزان ــربروس ــاچدرغ ــاراوپ ــهآبش ــگرانب ــیر،گردش مس

ــاچ ــاراوپ ــیآبش ــگدرنزدیک ــدازیکمپین ــرایراهان ــند.ب میرس

در اســت. شــده برنامهریــزی گردشــگران اقامــت بهمنظــور

روســتایکندلــوس،مجموعــهفرهنگــیکندلــوسشــاملرســتوران،

پــارک،فروشــگاه،مــوزۀمردمشناســی،مهمانکــده،ســرویس

ــی ــۀگردشــگریبرنامهریزیشــده،مکان ــرهمجموع بهداشــتیوغی

ــمار ــگرانبهش ــتگردش ــتراحتواقام ــد،اس ــرایبازدی مناســبب

مــیرود.گردشــگراندرادامــهمیتواننــدازمــوزۀگیاهــاندارویــی

ــرقی ــمتش ــلدرقس ــلوفاض ــزادهفض ــگاهامام ــوس،آرام کندل

کندلــوسوحمــامتاریخــیکندلــوسنیــزدیــدنکننــدوباقــدمزدن

درکوچههــایپیچدرپیــچوســنگفرشایــنروســتاازدیــدن

ــی ــاریبوم ــایمعم ــاالگوه ــقب ــهمطاب ــی،ک ــایقدیم خانهه

ــی ــاپیشبین ــه،ب ــد.درادام ــذتببرن ــهبازســازیشــدهاند،ل منطق

ــژۀدوچرخــهرو،گردشــگرانبهســمتروســتاینیچکــوه مســیروی

ــد ــگرانمیتوانن ــوهگردش ــتاینیچک ــوند.درروس ــپارمیش رهس

ازکارگاههــاینمدمالــیوصنایــعدســتیایــنروســتانظیــربافــت

جورابهــایپشــمی،چادرشــبوجاجیــمبازدیــدوخریــدکننــد.

ــه ــاتوجــهب چشــمانداززیبــایکوهســتانوجنــگلایــنروســتا،ب

ــاد ــت.ایج ــیاس ــمنوازودیدن ــیارچش ــتانی،بس ــتکوهس موقعی

ــز ــگاهواســتراحتگاهبومگــردیومرکــزراهنمــایگردشــگرنی اقامت

ــت. ــدهاس ــیش ــتاپیشبین ــنروس درای

نقشۀ 6: برنامه های مسیر گردشگری پیشنهادی شمارۀ 3
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ـ مسیر گردشگری شمارۀ 4
ــگران ــیدوروزۀگردش ــکال ــتی ــاملاقام ــهش ــنبرنام ای

ــدازروســتاهایخاچــک،هزارخــال،صالحــان ــهوبازدی درناحی

ــهروســتای وشــاهناجــرمیشــود.گردشــگران،درآســتانۀورودب

در آفلهســی تاریخــی تپــۀ از میتواننــد خاچــک، تاریخــی

ــار ــهدرآنآث ــی،ک ــادۀارتباط ــرقیج ــعش ــتاوضل ــمالروس ش

ــهدوراناشــکانیبهدســتآمــده، ــوطب ــزمرب یــککــورۀذوبفل

ــیدگی ــهرس ــازب ــتانی ــردرونروس ــتمعاب ــد.وضعی ــدنکنن دی

وســاماندهیداردوهمچنیــنبخــشقابلتوجهــیازبافــت

ســنتیروســتادرحــالتخریــباســتوبایــدمرمــتونوســازی

ــۀعرضــۀ ــوانبازارچ ــتا،میت ــنروس ــیای ــداناصل ــود.درمی ش

محصــوالتمحلــیوصنایــعدســتیراهانــدازیکــرد.گردشــگران

ــزدر ــینی ــایعباس ــازیآق ــدازکارگاهسازس ــنمیتوانن همچنی

ــد.درمســیرروســتایخاچــکبهســمت ــدنکنن ــتادی ــنروس ای

ــراردارد.در ــالق ــکهزارخ ــتایکوچ ــان،روس ــتایصالح روس

ــای ــی،بن ــیراصل ــیۀمس ــتاودرحاش ــنروس ــیای ــمتغرب قس

تاریخــیامامــزادهطاهــرومطهــرواقــعشــدهاســت.گردشــگران

ــی ــایتاریخ ــنبن ــدازای ــیرمیتوانن ــیۀمس ــفدرحاش ــاتوق ب

ــت ــتومرم ــهحفاظ ــد.ب ــدنکنن ــهدی ــرددرمنطق منحصربهف

ایــنبنــایتاریخــیبایــدبیشــترتوجــهشــود.بــاورودبــهروســتای

ــدن ــرازدی ــدمزدندرمعاب ــاق ــدب صالحــان،گردشــگرانمیتوانن

بافــتومعمــاریبومــیروســتالــذتببرنــد.همچنیــن،ازبقعــۀ

ــنروســتا ــی(درای ــرصالحان ــا)دبی تاریخــیســلطانمحمــدکی

ــرزا ــرایمی ــردیس ــگاهبومگ ــتا،اقامت ــنروس ــد.درای ــدنکنن دی

پذیــرایاقامــتواســتراحتگردشــگراناســت.بــرایراهانــدازی

بــازارعرضــۀصنایــعدســتیومحصــوالتمحلــینیــزمیتوانــد

درحاشــیۀمیــداناصلــیروســتابرنامهریــزیشــود.گردشــگران،

پــسازگــذرازروســتایصالحــانوبــاطــیمســیریکوتــاه،بــه

ــتا ــندوروس ــنای ــیربی ــند.درمس ــرمیرس ــاهناج ــتایش روس

ــود ــت.وج ــدهاس ــیش ــهروپیشبین ــژۀدوچرخ ــیروی ــز،مس نی

بــارگاهامامــزادهابراهیــمروســتایشــاهناجــررابــهیکــیاز

روســتاهایبــاظرفیــتگردشــگریمذهبــیدرمنطقــهتبدیــلکرده

اســت.هرســالهجشــنوارهگالبگیــریگلمحمــدینیــزدرمزرعۀ

ــا ــوانب ــهمیت ــودک ــزارمیش ــربرگ ــاهناج ــتایش ــالرروس س

ــدوشــرکتدرمراســم ــرایبازدی ــررب ــانمق اطالعرســانیدرزم

ــرد. ــزیک ــگرانبرنامهری ــریگردش گالبگی

نقشۀ 7: برنامه های مسیر گردشگری پیشنهادی شمارۀ 4
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نتیجه گیری 
ــتآمده ــجبهدس ــدهونتای ــاتانجامش ــهمطالع ــهب ــاتوج ب

ازارزیابــیشــاخصهایتحقیــقوشناســاییوتحلیــلنقــاط

ــۀ ــاطضعــف،فرصتهــاوتهدیدهــایموجــوددرناحی ــوت،نق ق

کجــوربــرایتوســعۀگردشــگریروســتاییمبتنــیبــراکوتوریســم

ــاوجــودمناطــقروســتایی ــه،ب ــنناحی ــوانگفــتای ــدار،میت پای

اکوتوریســتی قابلیتهــای و تاریخــی ویژگیهــای و گســترده

خــاصخــود،ظرفیــتویــژهایبــرایتوســعۀگردشــگریروســتایی

دارد.بــرایــناســاس،بهمنظــوراســتفادهازایــنظرفیتهــا

و زیســتمحیطی مالحظــات و محدودیتهــا رعایــت بــا و

تعییــنشــشهــدفکــهعبارتانــدازاســتفادهازجذابیتهــا

وقابلیتهــایگردشــگریناحیــه،توســعۀروســتاییبــرپایــۀ

ــه، ــیناحی ــیوتاریخیـفرهنگ ــراثطبیع ــظمی ــگری،حف گردش

توســعۀامکانــاتوزیرســاختهایمرتبــطبــاگردشــگری،تقویــت

الگوهــایاجتماعــیوفرهنگــیواســتفادهازمشــارکتذینفعــان،

راهبردهایــیتدویــنشــدندتــاگردشــگریروســتاییرابــاتکیــهبــر

ــن ــد.ازمهمتری ــۀکجــورتوســعهدهن ــداردرناحی اکوتوریســمپای

راهبردهــایرســیدنبــهاهــدافتوســعۀگردشــگریدرناحیــۀ

ــی ــایگردشــگری،پویای ــاوقابلیته ــهجاذبهه ــوانب کجــورمیت

اقتصــادروســتاییازطریــقگردشــگری،توجــهبــهظرفیــتمحیــط،

تنوعبخشــیبــهامکانــات،تجهیــزات،خدمــاتوبرنامههــای

ــی ــگبوم ــایفرهن ــگرانوارتق ــذبگردش ــرایج ــگریب گردش

ــرد.در ــارهک ــتاهااش ــهروس ــرب ــقخاط ــشتعل ــنافزای وهمچنی

ــرایهریــکازراهبردهــا،سیاســتهایمناســبرســیدن ادامــه،ب

ــنشــد.ســپس،برنامههــاوراهکارهــای ــهاهــدافمذکــورتدوی ب

ــداردردوســطح ــتفادهازاکوتوریســمپای ــااس ــتاییب توســعۀروس

ــن ــنای ــهازمهمتری ــدک ــهش ــتاییارائ ــاطروس ــهونق کلناحی

راهکارهــادرســطحکلناحیــهمیتــوانبــهمــواردزیــراشــارهکــرد:

ــنوارهها، ــرکتدرجش ــانههاوش ــقرس ــتردهازطری ــاتگس تبلیغ

ــع ــدصنای ــایتولی ــتازکارگاهه ــمینارها،حمای ــگاههاوس نمایش

ــمدر ــتغالزاییمه ــلاش ــیوعام ــۀفرهنگ ــۀجاذب ــتیبهمنزل دس

ــگرانو ــهگردش ــتمحیطیب ــتزیس ــایحفاظ ــه،آموزشه ناحی

ــی،اجــرایبرنامههــایآموزشــیوترویجــیبهمنظــور ــردممحل م

گاهــیاجتماعــاتروســتایی تربیــتراهنمایــانمحلــیوافزایــشآ

ــق ــامانۀدقی ــودس ــگری،وج ــتگردش ــعۀصنع ــایتوس ازپیامده

بــرایثبــتگردشــگرانبهمنظــورتدویــنبرنامههــایمحلــی،

ارزیابــیکیفیــتخدمــاتوکاهــشآســیبهایمحیطــی،اســتفاده

ازمشــارکتجامعــۀمحلــیدربرنامههــایتوســعۀبومگــردی،

ــای ــتدکله ــتقراروتقوی ــه،اس ــتاهایناحی ــهروس ــانیب گازرس

اپراتورهــایتلفــنهمــراه،اصــالح،ایمنســازیو مخابراتــی

ــایگردشــگری ــهروســتاهاوجاذبهه بهســازیمســیردسترســیب

ومشــخصکردنپهنههایــیبهمنظــورافزایــشکشــتوتولیــد

ــۀ ــاهــدفتوســعۀاقتصــادیوبرندســازیناحی گیاهــاندارویــیب

کجــور.درســطحروســتاهانیــز،میتــوانبــهراهکارهایــیهمچــون

ــی ــایمحل ــدازیبازارچهه ــتاها،راهان ــیردرونروس ــازیمس بهس

روزانــهوهفتگــیصنایــعدســتی،گیاهــاندارویــیوســایرتولیدات

روســتایی،کشــاورزی،ســاختنمراکــزبهداشــتی،فراهمکــردن

ــاترفاهــیواقامتــیوزیرســاختهایتفریحــیوورزشــی امکان

ــنهاد ــزپیش ــگرینی ــیرگردش ــارمس ــت،چه ــرد.درنهای ــارهک اش

ــی ــنمســیرها،برنامههای ــرایهرکــدامازروســتاهایای شــدکــه،ب

ــاتو ــهامکان ــاتوجــهب ــت،ب ــوانگف ــوعمیت ــهشــد.درمجم ارائ

محدودیتهــایناحیــهورعایــتاصــولاکوتوریســمپایــدار،اگــر

برنامهریــزیمناســبیبــرایتوســعۀگردشــگریروســتاییدرناحیــۀ

کجــوردرنظــرگرفتــهشــود،ایــنناحیــهمیتوانــددرآینــدهناحیــۀ

ــی ــوۀآنبهخوب ــایبالق ــناختهوازظرفیته ــگریش ــۀگردش نمون

ــتفادهازمشــارکت ــنهــدف،اس ــهای ــلب ــراینی اســتفادهشــود.ب

جامعــۀمحلــی،حمایــتمســئوالنوســازمانهایمرتبــطبــا

گردشــگریروســتاییناحیــه،بهبــودامکانــاتمحیطــیوکالبــدی

وهمچنیــنســرمایهگذاریبخــشخصوصــیضــروریاســت.بــا

ــای ــۀکجــور،فعالیته ــایاکوتوریســتیناحی ــهظرفیته توجــهب

ــه ــتاییب ــقروس ــیمناط ــروریوچیرگ ــاورزیودامپ ــتردۀکش گس

مناطــقشــهری،ایــنناحیــهمیتوانــدتوجــهســایرپژوهشــگرانرا

نیــزبــرایانجــامپژوهشهــایآتــیبــهخــودجلــبکنــد.ازجملــه

ــای ــامپژوهشه ــرایانج ــدب ــهمیتوان ــهدرادام ــیک موضوعات

ــک ــواناکولوژی ــیت ــردارزیاب ــرارگی ــگرانق ــرپژوهش ــیمدنظ آت

منابــع ظرفیتســنجی و ظرفیتشناســی مطالعــات و منطقــه

ــری ــوانجمعیتپذی ــنت ــهوتعیی ــتاهایموردمطالع ــیروس طبیع

ــادی، ــفاقتص ــادمختل ــهابع ــهب ــاتوج ــی،ب ــت.ازطرف آنهاس

و روســتایی گردشــگری توســعۀ زیســتمحیطی، و اجتماعــی

اکوتوریســمدرناحیــۀکجــور،درپژوهشهــایآتــیمیتــوان

ــه ــرمطالع ــرومفصلت ــه،دقیقت ــادراجداگان ــنابع ــکازای هری

ــا ــاد،درکلی ــنابع ــکازای ــیهری ــیوارزیاب ــابررس ــردوب ک

قســمتیازناحیــۀموردمطالعــه،برنامهریزیهــایریزبینانهتــرو

تخصصیتــریانجــامداد.
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