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 چکيده
 رشد قابل . توانمنديها و طرفداران بسياري دارد ، به عنوان صنعت بدون دود ، گردشگري در عصر حاضر

سال گذشته نشان دهنده اهميت فراوان اقتصادي و اجتماعي اين  05توجه و چشمگير گردشگري در 

روشهاي پيمايشي )روش زمينه يابي با  در اين تحقيق از ، پديده است جهت دستيابي به اهداف تحقيق

ري گردشگ اثراتاز طريق بررسي و تحليل اکتشافي (و روش توصيفي و تحليلي  ، هدفهاي توصيفي

محقق  در ابتدا با . مورد استفاده شده است  چالوسساحلي پايداري اقتصادي و زيست محيطي شهر در

گردشگري و  اثرات و نقش آن در توسعه   توجه به  اطالعات ثانوي موجود به بررسي چگونگي وضعيت

سپس به تجزيه و تحليل عوامل تأثيرگذار پرداخته . جامعه  مورد مطالعه پرداخته و آنرا توصيف مي کند 

جمع آوري اطالعات در اين تحقيق با  استفاده از  . که بيشتر از روش تحقيق کاربردي استفاده مي شود 

توافق  .سشنامه و مصاحبه با مردم و مسئولين مرتبط صورت گرفته استپر ، کتابخانه اي ،روشهاي ميداني

 .دست اندازي به حريم منابع طبيعي و آلودگي محيط وجود دارددر مورد افزايش  معناداري بين ساکنين

ادراکات وتصورات جامعه ميزبان از اثرات محيطي گردشگري در ناحيه مورد نظر منفي مي باشد به طوري 

پايين آمدن کيفيت محيط  ، رشد گردشگري در ناحيه همراه با  ايجاد آلودگي صوتي ، ساسکه براين ا

دست اندازي به حريم منابع طبيعي  ، افزايش ميزان ساخت و ساز هاي بي رويه و کنترل نشده ، زيست

ه ک به طورکلي شهروندان معتقد بودند .تخريب مناظر و چشم انداز شهر بوده است ، نظير جنگل و دريا

همه اين عوامل بايد توام با برنامه ريزي و مديريت مناسب و صحيح در جهت توسعه و در نهايت توسعه 

 ،چرا که پايداري توسعه در اين منطقه باعث تعادل و توازن شهري در همه ابعاد اقتصادي، پايدار باشد

امكانات و قابليتهاو  بنابراين مي توان با توجه به . فرهنگي و زيست محيطي خواهد شد ، اجتماعي

پتانسيلهاي شهري در اين منطقه و با اعمال برنامه ريزي استراتژيك بر طبق عوامل مذکور و در سايه 

 . مديريت يكپارچه به توسعه بهينه و پايدار در اين شهر دست يافت

 . گردشگري ، چالوس ، پايداري اقتصادي ، توسعه پايدار: واژگان کليدي
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 محمدحسين عموئی

 . کارشناس ارشد شهرداري
 

  نام نويسنده مسئول:

 محمدحسين عموئی

 لی چالوسنقش گردشگري در پایداري زیست محيطی شهر ساح
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 مقدمه

سياري دارد  ، به عنوان صنعت بدون دود  ، در عصر حاضر  گردشگري   رشد قابل توجه و چشمگير گردشگري     . توانمنديها و طرفداران ب

( به 15 ، 1552ط ، ساال گذشاته نشاان دهنده اهميت فراوان اقتصاادي و اجتماعي اين پديده اسات )ساازمان جهاني گردشاگردي        05در 

شگري را      سندگان گرد سياري از نوي سلي     طوريكه ب صادي مي دانند )اربا صربفرد اقت صت منح ستبلر   ، 3 ، 155 ، يك فر  4 ، 2991سينكلر و ا

امروزه صنعت عظيم گردشگري به ويژه گردشگري داخلي جايگاه خاصي در اقتصاد کشورها و نقش فعال و موثري       . (9 ، 2994کوپر وناکووود

ص در کشورهاي رو به توسعه بازي مي کند به طوريكه حجم مبادالت بين   فرهنگي کشورها به خصو   ، اجتماعي ، در ارتقاء ساختار اقتصادي  

درصااد کل مبادالت بين المللي با جريان گردشااگري داخلي آماز مي گردد و در 15المللي گوياي آن اساات که اين صاانعت در جهان بيش از

شي از اين صنعت يكي از منابع عمده در جهت تقويت       اقتصاد ملي و توسعه روزافزون آنها محسوب مي     بعضي از کشورها درآمدهاي ارزي نا

بسياري   ، توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق گردشگري است     ، مهمترين هدف توسعه گردشگري داخلي و خارجي   . (2، 2319، شود )راجي 

صاد جهاني ايجاد درآمد و ا       شگري در اقت شگري توجه دارند زيرا مهمترين تاثير گرد شورها کم و بيش به گرد شي     از ک ست )من شتغال زايي ا

يكي از منابع مهم درآمد و در عين حال از عوامل موثر در تبادالت فرهنگي بين  ، امروزه صااانعت گردشاااگري در دنيا  . (42 ، 2335، زاده

  ، دهديك و فشر از اينرو بسياري از کشورها در رقابتي نز   . جايگاه ويژه اي دارد ، کشورها است و به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان    

ميالدي  1555به طوريكه بنا بر آمار بانك جهاني در سال  . در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين المللي هستند 

ور مستقيم  ميليالرد دالر به ط 410ميليون نفر بوده و از اين جريان گردشگري مبلغي حدود   152تعداد گردشگران در سرتاسر جهان بالغ بر    

نمي باشد ولي مي تواند موجبات توسعه اقتصادي در     گردشگري با اينكه بدون شك تنها راه توسعه   . وارد چرخه اقتصادي جهان شده است    

 در اين زمينه لزوم توجه به توسعه گردشگري در همه ابعاد و به طور  . برخي از کشورها و مناطق در حال توسعه و توسعه نيافته را فراهم آورد   

شد        ستگذاريهاي جامع ميبا سيا شگري پايدار در گرو برنامه ريزي و  سنجش     . کلي گرد شته مطالعات متعددي در زمينه  طي چند دهه گذ

 ;Getz, 1977; Rothman, 1978ديدگاهها و ادراکات ساااکنين نساابت به اثرات گردشااگري در جامعه ميزبان انجام شااده اساات)    

Brogham and Butler,  1981; Liu and Var, al, 2002; Jurowski and Gursoy, 2004) .   ستا شگري به  در اين را گرد

سعه پايدار    صنايع تو صت بزرگ فرهنگي  ، عنوان يكي از مهمترين  شهرهاي ايران بوجود مي      ، فر شهرها از جمله  صادي براي  اجتماعي و اقت

سامدرن در جامعه حال حاضر شهري ايران بسيار با اهميت      اجتماعي و اقتصادي عصر پ   ، فرهنگي ، اين صنعت در ساختارهايِ فضايي   . آورد

ساس چنين ويژگي    ست؛ بر ا ضاهاي باز جمعي و ايجاد مراکز فرامتي و تفريحي مدرن يكي از اهداف مهم برنامه ريزان     ، ا سترش ف امروزه گ

کمي و کيفي با حداکثر بازده يكي از  توسعه گردشگري شهري با ارتقاي ابعاد . مديريت کالنشهرهاي جامعه در حوزه گردشگري شهري است    

  ، وجود جاذبه هاي متنوع در شااهرها چون اماکن تاريخي . مهترين فعاليت هاي عمده مديريت اجرايي شااهرها در عصاار حاضاار مي باشااد  

هم شااكل گيري جزء پارامترهاي م . . مراکز خريد و بازراها و ، تسااهيالت مهمان نوازي ، مراکز فرهنگي امكانات ورزشااي ، فضاااهاي ساابز 

شد     شهري مي با شگري  شهري     . گرد شگري  سعه فعاليتهاي عمران گرد شهر    ، تأکيد بر تو سازي بافت هاي تاريخي  ضاهاي     ، نو سازي ف باز

شهري مي کند          سعه پايدار  شاياني به تو سب کمك  سهيالت منا شگري     . تفريحي در اين حوزه با ارائه ت سعه پايدار گرد رقابت در جهت تو

شهروندان در رفع اين نيازها       ، ه ارائه نيازهاي جهانگردانشهري با توجه ب  صي و  صو شارکت بخش هاي خ همچنين ايجاد  ، در کنار تقويت م

 وجود تبليغات داخلي . بسترهاي آمايشي مختلف در اين حوزه بايد مورد اهميت و برنامه ريزي مديريت اجرايي گردشگري شهري قرار گيرد     

تربيت نيروي متخصص در جامعه   ، پوياييگردشگري شهري   ، فرهنگسراها  ، بسط مراکز فرهنگي ، شهري  و خارجي در حوزه شناخت توريسم  

ارائه   ،تغيير نگرش مسئوالن و شهروندان نسبت به جذب گردشگران شهري       . ما مي تواند در توسعه پايدار توريسم شهري بسيار موثر باشد      

سب با اين ميهمانان  ضالت و  ، رفتارهاي منا شگران    کنترل مع شكالت گرد شگر و    ، م سه فرايند ارائه اطالعات مورد نياز به گرد   .  .توجه به پرو

مي تواند جزءمهمترين عوامل توسااعه پايدار راهكارهاي گردشااگري شااهري در ايران از جمله شااهرهاي گردش پذير شااهري ايران باشااد    

سوي ديگر   (2333، 2، شربتيان ) سط جامع      از  شده  تو شگري درك  صادي       اثرات گرد سي هزينه و فايده اقت سا سه طبقه ا   ، ه ميزبان در 

در اين خصوص محققين معتقدند که رابطه مستقيمي بين رونق گردشگري     . (Gursoy, et al, 2002: 80اجتماعي و محيطي قرار دارد )

عالوه بر  (Johnson et al, 1994: 630). اجتماعي و محيطي بر جامعه ميزبان وجود دارد  ، و معيارهاي عيني و ذهني اثرات  اقتصاادي 

شگران فاقد امكانات اقامتي       ، موارد مذکور شكال مختلف نظير گرد شگري با ا سعه گرد شگران داراي خانه هاي دوم و مجتمع   ، امروزه تو گرد

شهري  صادي  ، هاي تفريحي در نواحي  ست    ، اثرات مثبت و منفي اقت شته ا صادي  از جمله اثرات م . اجتماعي و محيطي برجاي گذا ثبت اقت

شتغال و درآمد      شهري مي توان به ايجاد ا شگري در نواحي  شدن خدمات زيربنايي  ، گرد شهاي         ، کمك به فراهم  ساير بخ سعه  شويق تو ت

شاره کرد )         شهري ا صاد  شي به فعاليتهاي اقت صادي و تنوع بخ صادي   . (Butler et al, 1997: 28اقت گرچه به طور کلي اثرات مثبت اقت

تأييد است ولي بسياري از محققين  معتقدند که گردشگري معموالً هزينه هاي اقتصادي جامعه ميزبان نظير افزايش قيمت     گردشگري مورد  

جابجايي در  ، فصاالي بودن فرصاات هاي شااغلي ، افزايش هزينه زندگي, برگشاات کم ساارمايه ، افزايش  کاذب فيمت زمين ، کاال و خدمات
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شدن برخي      سوخ  شتغال افراد بومي و من شهري را موجب  مي گردد       ا شاورزي و ماهيگيري در نواحي  سوم مانند ک فعاليت هاي ماااااااااار

(Mathiesonand Wall, 1982: 92; Weaver and Lawton, 2001: 353, Tosun, 2002: 232) .  بدين ترتيب همانطور که

سب آن نيز زيانها             سعه نامنا شود تو صل مي  شهري حا شگري بر نواحي  سعه گرد شت با اين حال  فوايدي از تو و آثار منفي در پي خواهد دا

ام محيط استحك  ، ظرفيت گردشگران و فعاليتهاي شان   ، سطح اين تأثيرات متناسب با عوامل مختلفي چون اهميت فعاليت گردشگري محلي   

سنن محلي    ست محلي و اقتدار فرهنگ و  صيري؛     ، زي شي زاده و ن شور   . (43:2335تغيير مي کند )من ايران با وجود جاذبه در اين ميان ک

صنعت بيابد       ، هاي فراوان فرهنگي شگرپذير در بازار جهاني اين  شور گرد سته جايگاه خود را به عنوان يك ک از   .تاريخي و طبيعي هنوز نتوان

سي هاي بازرگاني          ست )برر شده ا صيب اين کشور  صنعت ن سهم ناچيزي از درآمدهاي اين  شور ما از  به رمم اينكه ک . (11 ، 2332 ، اين رو 

کشور اول پر جاذبه گردشگري در جهان است و از لحاظ تنوع زيستي و تنوع جاذبه هاي طبيعي      25لحاظ تعداد جاذبه هاي گردشگري جزو  

نه را داشته و از نقطه نظر هزي 05رتبه پنجم را در جهان دارا مي باشد ولي از لحاظ پذيرش گردشگر و ايجاد درآمااد همواره رتبه اي باالتر از  

در اين بين شهر چالوس با دارا بودن جاذبه هاي طبيعي نظير   . (21 ، 2330 ، را دارا بوده است )معصومي   45گردشگري نيز رتبه اي بعد از  

ست    شگران داخلي قرار گرفته ا شگري در ناحيه مذکور توأم با     . دريا و جنگل از دوره قبل از انقالب مورد توجه گرد سترش جريانهاي گرد گ

هم اکنون شهر چالوس با مسائلي نظير    . برنامه ريزي و مديريت کارآمد اثرات مثبت و منفي اقتصادي و محيطي را در پي داشته است   فقدان 

سازهاي بي رويه    ، تغييرات شديد کاربري اراضي و پيامدهاي اکولوژيكي آن   افزايش قيمت اراضي به صورت کاذب و بورس بازي    ، ساخت و 

 تخريب حريم منابع طبيعي نظير جنگل و دريا و مانند ، آلودگي صوتي  ، اجتماعي در بين ساکنين روستايي   ، ي اقتصادي افزايش نابرابر ، آن

از اين رو بررسي اثرات مثبت و منفي صنعت گردشگري در نواحي شهري جهت کاهش تاثيرات منفي درك شده از        . آن روبرو گرديده است 

ستياب  سد    طرف جامعه ميزبان و در نهايت د ضروري به نظر مي ر سعه پايدار و حمايت جامعه ميزبان ازاين فعاليت  امري  در  بنابراين. ي به تو

در توسعه پايدار شهري تبين شده و ضمن پاسخگويي به سئوال  ، تأثير گردشگري ، اين تحقيق سعي مي شود با مطالعه موردي شهر چالوس

 . خور اراده شود اصلي تحقيق براي سئواالت فرعي نيز پاسخ هايي در 
 

 مبانی نظري
 1توسعه پایدار 

سياري از برنامه ريزيهاي اقتصادي    ايدار کاربرد توسعه پ . اجتماعي به عنوان يكي از مفاهيم کليدي مطرح مي باشد   ، توسعه پايدار در ب

تژي حفاظت جهاني به  طور گسترده اي مورد و اين مفهوم کلي  با استرا . توسعه بارباراوارد مطرح شد  ، 2915براي اولين بار در اواسط دهه 

    ،بحث قرار مي گرفت تا محافظت از منابع و محيط زيساات را در راسااتاي ايفاي نقش بهكرد رفاه انساااني به نحو مطلوب مديريت نمايد )بارو

مه ريزي آن را در دست داشته ( در ابتداي گسترش اين پديده سازمانهاي دست اندر کار محيط زيست و منابع طبيعي طرح و برنا 40، 2310

 WCEDاز جمله اين سازمانها و مراکز کميسيون بين المللي محيط زيست وتوسعه )     . بر حفظ منابع  طبيعي دور مي زد  ، اند و تفكر مالب

نيازهاي فعلي توسعه پايدار را چنين تعريف کرد : ) توسعه اي که    2931( است که به کميسيون برانت مشهور است اين کميسيون در سال        

 . ( 2331 ، 01 ، ) آليوت. را  بدون خدشه دار کردن توانايي نسل آينده براي برآورده کردن و ساختن نيازهاي خودبرآورده نمايد 
 

 پایداري زیست محيطی

 ، مي کند نمفهوم پايداري توسط کميسيون جهاني محيط و توسعه اينگونه تعريف شده است: توسعه اي که نيازهاي نسل فعلي را تامي       

   ،با اذعان به اينكه گردشااگري صاانعتي اساات که محيط  . بدون اين که توانايي نساال هاي آتي را در تامين نيازهايشااان به مخاطره بيندازد

که   خوردار است رمهمترين منبع جاذبه آن است و از سويي ديگر از ظرفيت قابل توجهي نيز در از بين بردن کارايي بلند مدت همين محيط ب  

شد       گر سعه پايدار مي با ضمن تو شگري مت شد  . د سئواالت در      ، با اين حال تعريف به ظاهر پايداري که در باال بيان  سياري از بحث ها و  ب

را در   ، خصوص اين که چه کسي مشخص مي کند چه چيزي پايدار است و چه چيزي پايدار نيست و توسعه پايدار در عمل به چه معناست        

ضيايي  هاله اي از ابهام قرار  ست) سي )مانند       . (2333 ، داده ا سا سري نياز هاي ا سان يك  مفهوم پايداري کامالً بر اين نكته داللت دارد که ان

سيدن به                ، مذا شد و آن هار را در کنار آرمان ها و آرزوهايي) مانند ر سخگوي آن با ست پا سعه مي باي سكن( دارد که روند تو شاك و م پو

ستاندارد هاي باالتر زندگي  ست         ، ا سيدن به آنها مطلوب ا شگري (که ر سي به اقالم دابخواهي مانند گرد ستر ر  د ، اما . قرار دهد ، امنيت و د

تعيين و تنظيم مي   ، مي تواند اتفاق بيفتد     محدوديت هاي زيست محيطي وجود دارد که در نهايت سطحي از توسعه را که      ، همان حال

سعه پايدار بدانيم         اگر برابري در برخورداري از منافع . کند ضمني تو شي از مفهوم  شگري را هم بخ صله از گرد بدون برخي از تغييرات   ، حا

                                                           
Sustahnable Development1 
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سي در باورها و نگرش ها    سا ست نيافتني مي نمايد    ، ا سعه پايدار يك هدف د سي  ، به همين دليل مفهوم پايداري . تو   طيفي از تعابير و تفا

ه رشااد معادل صاافر را داريم که همه اشااكال توسااعه را ذاتاً ناپايدار مي داند که بايد در يك ساار اين طيف ديدگا . مختلف را در بر مي گيرد

ديدگاه کامالً متفاوتي قرار دارد که بر مديريت منابع در راستاي رشد تاکيد دارد و بر اين باور است که   ، در سر ديگر اين طيف . محدود شوند

  .مشكالت زيست محيطي فائق آمد و آينده اي پايدار را تضمين کرد و لذا بر آن تاکيد دارد مي توان بر با استفاده از توانايي هاي تكنولوژيكي

ره سياحت و )ايسم( پسوندي که اشا ، مسافرت ، گشت ، واژه گردشگري از دو بخش ترکيب يافته است )تور( به معناي سفرگردشگري: 

گردشگري يعني مكتبي که پايه فكري آن سياحت و  ، بنابراين . د آن داردادبي و مانن ، سياسي ، مذهبي ، به مكتب يا انديشه هاي فلسفي

گردشگري صنعتي است در خدمت توريستيها به عنوان افرادي که براي انجام امور گوناگون از  . ( 2300 ، 2939، گردشگري است) آکسفورد

 . (03 ، 2334، فرهاديان ، شده و در جاي ديگر مي ماند ) بقاييورزش و مانند آن براي مدتي از خانه و سرزمين خود دور  ، تفريح ، جمله کار
اي دانشگاه و سازمانه ، دولتها و جوامع ميزبان ، سرمايه ، گردشگري مجموعه پديده ها و ارتباطات ناشي از کنش متقابل ميان گردشگران

رشد روزافزون  . (warver 2000,3,)يد کنندگان است پذيرايي و کنترل گردشگران و ديگر بازد ، حمل و نقل ، مير دولتي در فرايند جذب

  . (3 ، 2330، قرن بيستم را قرن گردشگري بنامند )کاظمي، و شتابنده صنعت گردشگري موجب شده که بسياري از صاحبنظران

شهري    گردشگري شهري:    شهري يا تفريح  ست       ، گردشگري  سا مدرنتيه ا شهروندان عصر پ  اين نوع . بخشي از گذران اوقات فرامت 

گردشگري شهري به آن بخشي از گذران اوقات     . حد فاصل گذاران اوقات فرامت در خانه و خارج از شهر و آبادي مي باشد    ، صنعت شهري  

شود  شهري از جمله پارك ها       ، فرامت گفته مي  ضاهاي باز درون  شهروندان و ف شهري  سكونت   -مراکز خريد -شهربازي ها  -که در محدوده 

رشد چنين صنعتي در نقاط مختلف جهان از جمله در ايران علي الخصوص در کالنشهرهاي      . شكل مي گيرد  . . . و تاريخي ومراکز فرهنگي 

که توانسااته بخشااي از نيازها و فعاليت هاي فرامتي مسااتمر شااهروندان را ارضاااء کند در حال  ، بزرگ جامعه ما به صااورت روزانه يا هفتگي

 . گسترش و تداوم مي باشد
 

 تحقيق روش
اکتشااافي (و روش  ، در اين تحقيق از روشااهاي پيمايشااي )روش زمينه يابي با هدفهاي توصاايفي  ، جهت دسااتيابي به اهداف تحقيق

ه شده  چالوس مورد استفاد ساحلي  پايداري اقتصادي و زيست محيطي شهر    گردشگري در  اثراتاز طريق بررسي و تحليل  توصيفي و تحليلي  

محقق  در ابتدا با توجه به  اطالعات ثانوي موجود به بررسي چگونگي وضعيت  گردشگري و  اثرات و نقش آن در توسعه جامعه  مورد     . است  

صيف مي کند   ستفاده مي     . مطالعه پرداخته و آنرا تو شتر از روش تحقيق کاربردي ا سپس به تجزيه و تحليل عوامل تأثيرگذار پرداخته که بي

شهاي ميداني   جمع آوري  . شود   ستفاده از رو سئولين مرتبط        ، کتابخانه اي ، اطالعات در اين تحقيق با  ا صاحبه با مردم و م شنامه و م س پر

ست    شهرها اطالعات جامعي براي تحقيق        . صورت گرفته ا سنامه  شنا ستفاده از  ستقيم به مراکز آماري و  همچنين ا بدين منظوربا مراجعه م

 يلبررسي و تحل با توجه به هدف مطالعه در مورد  . مطالعات ميداني مذبور تكميل شده  است    ، مصاحبه    ،تهيه و سپس از طريق پرسشنامه   

دراين تحقيق براي . جامعه آماري شامل شهروندان مي باشند      ، چالوسساحلي  پايداري اقتصادي و زيست محيطي شهر    گردشگري در  اثرات

شهاي    ست  آمده از رو شود     تجزيه و تحليل اطالعات بد ستفاده مي  ستگي ا ستفاده از نرم افزارهايي   . مختلف آماري از جمله آزمونهاي همب ا

 . مورد توجه خواهندبود  ، براي تجزيه و تحليل آماري و ترسيم  نقشه هاي الزم  Excel ، Spss ،  Arcviewهمچون 

 

 هایافته
گردشگران داراي خانه هاي دوم و مجتمع هاي تفريحي  ، اقامتي امروزه توسعه گردشگري با اشكال مختلف نظير گردشگران فاقد امكانات

از جمله اثرات مثبت اقتصادي گردشگري در  . اجتماعي و محيطي برجاي گذاشته است ، اثرات مثبت و منفي اقتصادي ، در نواحي شهري

يق توسعه ساير بخشهاي اقتصادي و تنوع تشو ، کمك به فراهم شدن خدمات زيربنايي ، نواحي شهري مي توان به ايجاد اشتغال و درآمد

گرچه به طور کلي اثرات مثبت اقتصادي گردشگري مورد تأييد  . (Butler et al, 1997: 28بخشي به فعاليتهاي اقتصاد شهري اشاره کرد )

فزايش  ا ، ت کاال و خدماتاست ولي بسياري از محققين  معتقدند که گردشگري معموالً هزينه هاي اقتصادي جامعه ميزبان نظير افزايش قيم

جابجايي در اشتغال افراد بومي و منسوخ  ، فصلي بودن فرصت هاي شغلي ، افزايش هزينه زندگي, برگشت کم سرمايه ، کاذب فيمت زمين

 :Mathiesonand Wall, 1982شدن برخي فعاليت هاي ماارسوم مانند کشاورزي و ماهيگيري در نواحي شهري را موجب  مي گردد )

92; Weaver and Lawton, 2001: 353, Tosun, 2002: 232) .  بدين ترتيب همانطور که فوايدي از توسعه گردشگري بر نواحي

شهري حاصل مي شود توسعه نامناسب آن نيز زيانها و آثار منفي در پي خواهد داشت با اين حال سطح اين تأثيرات متناسب با عوامل مختلفي 

  ،استحكام محيط زيست محلي و اقتدار فرهنگ و سنن محلي ، ظرفيت گردشگران و فعاليتهاي شان ، حليچون اهميت فعاليت گردشگري م
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تاريخي و طبيعي هنوز  ، در اين ميان کشور ايران با وجود جاذبه هاي فراوان فرهنگي . (43:2335تغيير مي کند )منشي زاده و نصيري؛ 

از اين رو سهم ناچيزي از درآمدهاي اين صنعت  . رپذير در بازار جهاني اين صنعت بيابدنتوانسته جايگاه خود را به عنوان يك کشور گردشگ

کشور  25به رمم اينكه کشور ما از لحاظ تعداد جاذبه هاي گردشگري جزو  . (11 ، 2332 ، نصيب اين کشور شده است )بررسي هاي بازرگاني

و تنوع جاذبه هاي طبيعي رتبه پنجم را در جهان دارا مي باشد ولي از لحاظ اول پر جاذبه گردشگري در جهان است و از لحاظ تنوع زيستي 

را دارا بوده است  45را داشته و از نقطه نظر هزينه گردشگري نيز رتبه اي بعد از  05پذيرش گردشگر و ايجاد درآمااد همواره رتبه اي باالتر از

ن جاذبه هاي طبيعي نظير دريا و جنگل از دوره قبل از انقالب مورد توجه در اين بين شهر چالوس با دارا بود . (21 ، 2330 ، )معصومي

گسترش جريانهاي گردشگري در ناحيه مذکور توأم با فقدان برنامه ريزي و مديريت کارآمد اثرات مثبت  . گردشگران داخلي قرار گرفته است

مسائلي نظير تغييرات شديد کاربري اراضي و پيامدهاي اکولوژيكي هم اکنون شهر چالوس با  . و منفي اقتصادي و محيطي را در پي داشته است

اجتماعي در بين  ، افزايش نابرابري اقتصادي ، افزايش قيمت اراضي به صورت کاذب و بورس بازي آن ، ساخت و سازهاي بي رويه  ، آن

ثرات از اين رو بررسي ا . آن روبرو گرديده است تخريب حريم منابع طبيعي نظير جنگل و دريا و مانند ، آلودگي صوتي ، ساکنين روستايي

مثبت و منفي صنعت گردشگري در نواحي شهري جهت کاهش تاثيرات منفي درك شده از طرف جامعه ميزبان و در نهايت دستيابي به توسعه 

ل آمده و آزمون انجام شده از هاي بعمبا عنايت به بررسي . پايدار و حمايت جامعه ميزبان ازاين فعاليت  امري ضروري به نظر مي رسد

ه با توج و اشتغال افزايش درآمددر فرضيه اول  . توافق معناداري بين ساکنين وجود دارد ، هاي مربوط در مورد افزايش و توزيع درآمدمتغير

استانداد  باال رفتن سطح ، هايتمرتبط با گردشگري نسبت به ساير فعال فعاليت  ، و اشتغال افزايش درآمد ، به متغيرهاي افزايش ميزان درآمد

 با آزمون کايدر منطقه مورد مطالعه  ایجاد مشاغل زیاد با دستمزد کم ، امنيت شغلي ، درآمد حاصله از اجاره منزل به گردشگران، زندگي

ن كاف طبقاتي و درآمدي مياافزايش ش با عنايت به در منطقه ولي در عين حال توزيع درآمد ، شوداسكوير با توجه به ديدگاه مردم تاييد مي

به عبارتي گردشگري در منطقه مورد مطالعه موجب بهينه نيست ، ميزان درآمد در طول سال تغيير ، افزايش مشامل با دستمزد کم ،ساکنين

 . گفته شدهاي توصيفي همانطور که در بخش يافته . افزايش درآمد شده ولي توزيع درآمد فقط براي قشر خاصي از مردم مفيد بوده است

لحاظ تغيير  ازنيز ،اندصاحب درآمد هنگفتي شده به دليل گراني قيمت زمين ناشي از گردشگري نآاند با فروش ساکنيني که داراي زمين بوده

چرا که گردشگر در فصل  . شودميزان درآمد در طول سال باعث افت درآمد گروهي که به کارهاي خدماتي و ساختماني مشغول هستند مي

آيند از نظر تعداد آنقدر زياد نيستند که بتوانند جوابگوي تامين آيند و گردشگراني که در طول سال ميي به منطقه مورد مطالعه ميخاص

فزايش ا به دليل گراني کاال و خدماتهاي زندگي مسئله ديگري اين است که با توجه به افزايش درآمد منطقه هزينه . درآمد مردم منطقه شوند

توزيع  ،ولي درعين حال با توجه به موارد گفته شده در باال، بنابراين گردشگري در منطقه مورد نظر  منجر به افزايش درآمد شده. کندپيدا مي

با توجه به موارد گفته شده . همچنين درآمد حاصله از گردشگري در اين منطقه به علت فصلي بودن آن تداوم ندارد، درآمد بهينه نبوده

ن در بين تمام اقشار جامعه يكسان نبوده آتوزيع  ، با توجه به افزايش اشتغالهمچنين  . ري اقتصادي را در بر نخواهد داشتگردشگري پايدا

از سوي ديگر ساکنين معتقد بودند که گردشگري باعث امنيت شغلي در منطقه . نداشتن سرمايه براي ايجاد اشتغال است  دليلاست اين به 

ه مباحث بنابراين با توجه ب. ار نبودن اشتغال در طول سال به خاطر فصلي بودن و در حال نوسان بودن گردشگري استنشده واين به دليل پايد

همچنين اشتغال ناشي از گردشگري به علت فصلي بودن آن ، مطرح شده گردشگري منجر به ايجاد اشتغال شده اما توزيع آن بهينه نيست

 بدين ترتيب با عنايت به موارد گفته شده گردشگري پايداري، ان پايداري اقتصادي عامل اشتغال استدائم نيست وبه دليل اينكه يكي از ارک

توافق  ، ههاي مربوطمتغير و دوم آزمون فرضيه از هاي بعمل آمدهبا عنايت به بررسي.  . اقتصادي منطقه مورد نظر را در پي نداشته است

مين و کاال وجود دارد گردشگري نه تنها باعث افزايش درآمد و اشتغال مي شود بلكه افزايش قيمت زدر مورد افزايش  معناداري بين ساکنين

که اين خود باعث افزايش هزيته  ، به طوريكه در فصل گردشگري قيمتها دو برابر خواهد شد، خدمات و قيمت زمين رادر بر خواهد داشت، کاال

ه دست توجه به نتايج ببا . اثرات مثبت نيست و اثر منفي نيز در بر خواهد داشتبه عبارتي ديگر گردشگري يعني فقط . زندگي خواهد شد

دست اندازي به حريم منابع طبيعي و آلودگي در مورد افزايش  توافق معناداري بين ساکنين ، ههاي مربوطمتغير و سومفرضيه آزمون  آمده از

  ،يطي گردشگري در ناحيه مورد نظر منفي مي باشد به طوري که براين اساسادراکات وتصورات جامعه ميزبان از اثرات مح . وجود دارد محيط

افزايش ميزان ساخت و ساز هاي بي رويه و  ، پايين آمدن کيفيت محيط زيست ، رشد گردشگري در ناحيه همراه با  ايجاد آلودگي صوتي

هاي با عنايت به بررسي . اظر و چشم انداز شهر بوده استتخريب من ، دست اندازي به حريم منابع طبيعي نظير جنگل و دريا ، کنترل نشده

گردشگري توانسته است در ايجاد مشامل جديد در منطقه مورد مطالعه تاثير گذار  ههاي مربوطمتغير و چهارم آزمون فرضيه از بعمل آمده

آنها   ،اختمان شدهست و چه در بخش صنعت و ا يكه با فعاالن مرتبط با بخش گردشگري چه در بخش خدماعالوه بر اين طي مصاحبه . باشد

، نينظير؛ابزار ز که تا کنون در منطقه وجود نداشته را اند که گردشگري در ايجاد مشاملياند و اظهار داشتهاکيد داشتهتنيز اين مسئله را 

برنامه ريزي استراتژيك و با ارائه راهكارهايي مي توان با اعمال در موردفرضيه پنجم ) . موثر بوده است. . محوطه سازي و، کارگاه تيرچه بلوك

 سنجي نظر اساس بر و تحقيق هاي يافته به باتوجه .(. مناسب به توسعه پايدار با توجه به صنعت گردشگري در منطقه مورد مطالعه دست يافت
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ايدار به توسعه پ توان مي داشتندکه راظهاوزيست محيطي  وفرهنگي اجتماعي ، اقتصادي مناسب راهكارهاي طرحساکنين با  ، پاسخگويان از

: : ايجاد و گسترش صنعت توريسم توام با برنامه ريزي  از عبارتند موارد اين . با توجه به صنعت گردشگري در منطقه مورد مطالعه دست يافت

ش کاه، دل و توازن منطقه ايايجاد تعا، اجتماعي( کاهش ترافيك، افزايش ميزان امنيت )شغلي ، و مديريت مناسب و صحيح در جهت توسعه

اي هماهنگي بين نهاد و سازمانه ، توسعه موزون شهري، افزايش و توزيع بهينه درآمد و اشتغال ايجاد فرصتهاي شغل جديد، نابرابريهاي اجتماعي

آگاه کردن آنها نسبت به بكارگيري نيروهاي خالق و فعال منطقه و ، آزاد سازي سواحل، ايجاد مراکز بازاري در سواحل، موجود در سطح شهر

 سرمايه گذاري در بخشهاي، ايجاد اصل تخصص گرايي، بهره گيري از مديران بومي، نظارت و کنترل دقيق خالصانه، مشارکت مردمي، مسائل

عدم ، بيعيط حفظ منابع، بالفعل کردن امكانات و قابليتهاي بالقوه ، برنامه ريزي مناسب و با هدف درجهت توسعه ، مختلف صنعتي و خدماتي

آگاه سازي مردم از روند رو به رشد و توسعه ، گسترش ميزان آموزشهاي مردمي درجهت مشارکت در طرحها و برنامه ها، تخريب محيط زيست

 به طورکلي شهروندان معتقد بودند که همه اين عوامل بايد توام با برنامه ريزي و مديريت مناسب و صحيح در جهت توسعه و در نهايت . شهر

فرهنگي و زيست ، اجتماعي، چرا که پايداري توسعه در اين منطقه باعث تعادل و توازن شهري در همه ابعاد اقتصادي، توسعه پايدار باشد

بنابراين مي توان با توجه به امكانات و قابليتهاو پتانسيلهاي شهري در اين منطقه و با اعمال برنامه ريزي استراتژيك بر  . محيطي خواهد شد 

  . ق عوامل مذکور و در سايه مديريت يكپارچه به توسعه بهينه و پايدار در اين شهر دست يافت طب

 نتایج کلی آزمون فرضيات از طریق آزمون کاي اسکایر از دیدگاه خانوار( 1)جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي کا اسكوئر عنوان متغير رديف

 555/5 4 105/113 افزايش درآمد 2

 555/5 4 311/13 هاآمد فعاليت مرتبط با گردشگري نسبت به ساير فعاليتافزايش در 1

 555/5 4 231/234 فروش محصوالت محلي 3

 555/5 4 401/143 باال رفتن سطح استاندارد زندگي 4

 555/5 0 045/310 افزايش هزينه زندگي 0

 555/5 4 033/04 افزايش شكاف طبقاتي و درآمدي 0

 555/5 4 141/34 ساکنين در طول سال تغيير ميزان درآمد 1

 555/5 4 029/43 ميزان اجاره 3

 555/5 4 941/110 ايجاد اشتغال 9

 555/5 4 241/33 امنيت شغلي 25

 555/5 4 115/254 ايجاد مشامل با دشتمزد کم 22

 

احيا و توسعه زير  . نظر مي رسد براي رسيدن به توسعه پايدار از طريق صنعت گردشگري در شهر چالوس راهكارهاي ذيل منطقي به

پوياساختن تمام منابع و جاذبه هاي گردشگري شهر چلوسدر جهت  ، تاسيسات وزيربناهاي صنعت گردشگري در ناحيه مورد نظر؛  ، ساختها

لي ي محمتنوع سازي گردشگري روستايي؛ برنامه ريزي مناسب و با هدف در جهت توسعه و گسترش صنعت گردشگري؛ مشارکت اجتماع ها

 مراکز خدماتي و، توسعه بهداشت، ايجاد امكانات و مراکز تفريحي، در جهت گسترش صنعت گردشگري؛ متنوع سازي جاذبه هاي گردشگري

استراحتگاهي؛ جلوگيري از ساخت و سازهاي بي رويه و افزايش زمينهاي کشاورزي در جهت توسعه گردشگري کشاوري و توسعه گردشگري 

 ،انجام با توجه به برسيهاي به عمل آمده در شهر چالوس تنها راه حل منطقي براي توسعه اقتصادي ناحيه مورد مطالعهوکشاورزي با هم؛ سر

 . توسعه صنعت گردشگري بايد توأم با برنامه ريزي و مديريت مناسب و صحيح همه عوامل در جهت توسعه ناحيه اي باشد
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 مراجعمنابع و 
ر برنامه ريزي شهر و منطفه اي : کاستي ها و رهيافت هاي توسعه نيافتگي برنامه حسيني، سيدعلي؛ پانزده گفتار د [2]

 2339ريزي شهري و منطقه اي در ايران، انتشارات فرهنگ ايليا، رشت 

ابراهيمي، عبدالحميد، قادري، اسماعيل و قائد رحمتي، صفر؛ بررسي تاثير تبليغات بر جذب گردشگران ، مجله جغرافيا  [1]

 2339، بهار 21وتوسعه شماره 

 ،مجله علمي پژوهشي فضاي جغرافيائيمحسني، رضا علي ؛ گردشگري پايدار در ايران : کارکردها، چالش ها و راهكارها ،  [3]

 2333،  13دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر، شماره 

م حشمتي، احمد و منصوري، هوشنگ ؛ نقش مديريت شهري در توسعه توريسم پايدار ، دومين همايش ملي علو [4]

 2333مرکز اروميه ،  -جغرافيايي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان مربي

بخشي، امير ؛ نقش مديريت يكپارچه در توسعه پايدار شهرهاي ساحلي) مطالعه موردي: شهر بابلسر( ، پايان نامه  [0]

 2331کارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور واحد ساري ، 

هاي محيطي تاالب انزلي و نقش آن در صنعت توريسم منطقه ، مجموعه شادپور، محمد ، مالمي، فريدون ؛ توان  [0]

 2331مقاالت همايش علمي و پژوهشي منطقه اي جغرافيا و توريسم، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر وچالوس ، 

ه تربيت اموحد، علي؛ بررسي و تحليل الگوي فضائي توريسم شهر ي، رساله دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگ [1]

 2332مدرس، 

چاك، واي و گي. نايو، سوال؛ جهانگردي در چشم انداز جامع، ترجمه علي پارسائيان و محمداعرابي، دفتر پژوهشهاي  [3]

  2311فرهنگي، چاپ اول تهران، 

ره حسين زاده ،دلير کريم و حيدري، رحيم؛ توريسم در ايران، چالشها و اميدها، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، شما [9]

2 ،2331  

مازي، ايران؛ تحليلي از وضعيت آب وتوسعه جهانگردي در استان کرمان، مجله علوم انساني، دانشگاه سيستان و  [25]

  2311بلوچستان، 

  2333، 11محسني، رضاعلي؛ گردشگري پايداردر ايران: کارکردها، چالش هاو راهكارها، سال نهم، شماره  [22]

ن شهرسازي، چاپ سوم، انتشارات مرکزمطالعات و تحقيقات شهرسازيو هاشمي، فضل اله؛ حقوق شهرداري و قواني [21]

  2312معماري ايران، سال 

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري؛ راهنماي گردشگري استان مازندران، ناشراداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي  [23]

 2339و گردشگري استان مازندران،  سال 

  2339ت گردشگري، انتشارات چهار باغ، اصفهان ، چاپ هشتم سال رنجبريان، بهرام و زاهدي، محمد؛ شناخ [24]

 9انوري، مينا و نساج، مينا؛ گردشگري ساحلي، پايگاه اطالع رساني معماري و شهرسازي آرك نويز، سال سوم، شماره  [20]

 2331، ارديبهشت 

 .2333آفتاب،  رضايي، بهاره؛ راهكارهاي توسعه پايدار گردشگري ساحلي، مطالعه موردي: بابلسر، سايت [20]
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