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چکیده
در سالهای اخیر ژئوتوریسم بهعنوان واژه نو و بدیع نقش و اهمیت ویژهای در توسعه صنعت
گردشگری کشورها داشته است .در این میان کشور ایران علیرغم برخوداری از پتانسیلهای بسیار قابل
توجه تاکنون نتوانسته است ،آنچنانکه باید و شاید بهرهگیری الزم را از این صنعت داشته باشد .از اینرو
در سالهای اخیر شناخت جاذبهها و توانمندیهای ژئوتوریستی همگام با افزایش انگیزه گردشگران برای
بازدید از مناظر طبیعی مورد توجه مسئوالن و مدیران قرار گرفته است .با توجه به این که حضور
گردشگران با فرهنگ و عقاید مختلف از سراسر کشور در سواحل دریای خزر باعث ایجاد تعامالت
اجتماعی و مبادالت فرهنگی با مردم ساکن در این نواحی میشود ،در طی سالهای اخیر تأثیر گردشگران
بر فرهنگ ،آداب و رسوم ،سنن ،گویش و شیوه زندگی و معیشت و بهطور خالصه مظاهر فرهنگی و
معنوی مردم این مناطق بسیار قابلتوجه بوده است .از اینرو این مقاله پتانسیلها و توانمندیهای
ژئوتوریستی برای ارائه راهكارهای اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار فرهنگی در شهرستانهای نوشهر
و چالوس را ارزیابی میکند .روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی -تحلیلی و از نوع زمینهیابی (اکتشافی)
است و از روشهای مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و محتوی مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر
پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به قابلیتها
و پتانسیلهای موجود در محدوده مورد مطالعه ،این شهرستانها میتوانند در راستای مالحظات توسعه
پایدار فرهنگی بهعنوان قطبهای ژئوتوریستی در کشور مطرح گردند.
واژههاي کلیدي :ژئوتوریسم ،توسعه پایدار فرهنگی ،شهرهای ساحلی ،شهرستانهای نوشهر و چالوس

*مسئول مكاتبهm.eyvazlou@yahoo.com :
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مقدمه
در دهههای اخیر اهمیت گردشگری در سطح بینالمللی هم از لحاظ تعداد گردشگران و هم از
لحاظ درآمد ارزی همواره و بهطور بیسابقهای در حال افزایش بوده است (.)Thomas et al., 2005
مطالعات صورت گرفته در مناطق مختلف جهان نشان میدهد که همزمان با این رشد سریع تأثیرات
منفی توریسم در حال گسترش بوده است ،بنابراین سیاستگذاران و برنامهریزان هر کشوری باید برای
افزایش درآمد از طریق گردشگری برنامهریزی کنند و در عینحال باید توجه داشته باشند که این افزایش
نباید به بهای مخاطره افتادن توسعه پایدار گردشگری صورت پذیرد ( .)Papatheodorou, 2005; 11با
وجود آگاهی نسبت به اهمیت توسعه صنعت گردشكری و مقایسه وضعیت آن با توجه به استعدادها و
پتانسیلهای فراوان ،بهدلیل سیاستهای اعمال شده از طریق مرکز و همچنین وجود زمینه خاکستری
در اذهان برخی از مقامات کشوری ناشی از نگرانی تاثیرات سوء فرهنگی ،تالشهای بسیار اندك در امر
توسعه گردشگری صورت بگیرد .با توجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی در جوامع امروز باید با نظری بلند و نگاهی عالمانه ،آگاهانه و با برنامهریزی درست ،برای
گسترش آن تالش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید (محالتی .)6:2331 ،به لحاظ فرهنگی و
طبیعی ،ایران از جمله کشورهایی است که قابلیتهای فراوانی برای توسعه گردشگری دارد ،اما متاسفانه
در کشور ما هنوز تعریف درستی از گردشگری وجود ندارد .وجود اقلیمهای متفاوت ،تسلط و حاکمیت
خشكی ،عامل شیب و جهات ناهمواری ،همگی موجب پیدایش چشماندازهای جغرافیایی منحصر به
فردی شده که در صورت استفاده مطلوب ارائه امكانات و خدمات رفاهی در کنار تبلیغات مناسب
میتوان از آنها برای گسترش گردشگری پایدار و بر قراری توازن و تعادل اقتصادی مناطق مختلف
استفاده کرد (محمدی و فیضی .)93:2331 ،محدود بودن بسیاری از منابع همچون نفت ،گاز و
کانیهای معدنی دولتها را به تفكر واداشته است که از منابع پایدارتری چـون میراث فرهنگی و
طبیعی خود بهرهبرداری نموده و با انواع برنامهریزیها این میراث و جذابیتهای آن را تبدیل به منابع
درآمد اقتصادی نمایند .عالوه بر این ،با این روش به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی خود بپردازند.
پیشبینیها نشان میدهد که تا سال  9191گردشگر به  2/6میلیارد نفر برسد .این تعداد گردشگر
نشاندهنده  4/3درصد میانگین نرخ رشد ساالنه بدون وقفه بین سالهای  2221و  9191است (الوانی
و پیروزبخت )224 :2331 ،بالشك چنین رشد پرسرعتی نیازمند اتخاذ رویكردی نو در برنامهریزیهای
توسعه سرزمین بهویژه در عرصه جاذبههای گردشگری است ،زیرا روشهای سنتی و قدیمی به سبب
فشار بیش از اندازه بر مكان و منابع خاص بهویژه مناطق ساحلی بهتدریج کارایی و مطلوبیت خود را از
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دست میدهند .در این خصوص به جرأت میتوان گفت ژئوتوریسم 2یكی از روشهای نو در ارائه
جاذبههای گردشگری است که کامالً از اصول توریسم پایدار پیروی میکند .این شاخه از صنعت
گردشگری روشی جدید است که پس از معرفی ژئوپارك ها توسط یونسكو مورد توجه و مطالعه قرار
گرفته است .علیرغم اهمیتی که بهکارگیری کاربست ژئوتوریسم میتواند در دستیابی به اهداف آمایش
سرزمین داشته باشد متأسفانه در کشور ایران با توجه به تمامی استعدادها و پتانسیلهای متنوع طبیعی
و ژئوتوریسمی تاکنون از این برتریها در برنامهریزی توسعه سرزمین بهخوبی استفاده نشده است .حال
آنکه اطالعات موجود بیانگر آن است که ایران از نظر وجود کانونهای فرهنگی و تاریخی در زمره ده
کشور اول دنیا قرار داشته و ویژگیهای سرزمین آن نیز از تنوع  ،قابلیت و جذابیت فراوانی برخوردار
است که از دیرباز مورد توجه جهانگردان و سیاحان داخلی و خارجی بوده است .این پژوهش نیز سعی
دارد با چنین رویكردی به بررسی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار فرهنگی بپردازد .در واقع در این
مقاله قصد پاسخ گویی به این سوال اساسی را داریم که ژئوتوریسم چه نقشی را در توسعه پایدار
فرهنگی در شهرستانهای نوشهر و چالوس دارد؟
مبانی نظري
واژه "گردشگری" معادل کلمه التین " "tourismاست که از لغات فرانسوی " "tourگرفته شده و
به معنای چرخش ،طی کردن و سیر کردن میباشد .در متون فارسی ،معادلهای گوناگونی برای واژه
توریسم آمده است مانند گردشگری ،جهانگردی ،سیاحت ،تفریح و حتی ایرانگردی (حیدری)2 :2331 ،
مطابق فرهنگ آکسفورد 9واژه توریسم از دو بخش ترکیب یافته است" .تور" به معنای سفر ،گشت،
مسافرت ،سیاحت و "ایسم" پسوندی که اشاره به مكتب یا اندیشهای فلسفی ،مذهبی ،سیاسی ،ادبی و...
دارد .بنابراین توریسم یعنی مكتبی که پایه فكری آن سیاحت و گردشگری است (آکسفورد)2232 ،
ریشه یونای این واژه توریست است که از یونان به اسپانیا ،سپس به فرانسه و از آنجا به انگلیس وارد
شده است .در قرن  24میالدی کلمه  tourبه معنای نوبت یا دوره خدمت در قرن  21به معنای حرکت
دورانی و در قرن  21به معنای مسافرت کردن به اطراف بهکار رفت و در قرن  23و  22کلمات توریسم
و توریست از آن گرفته شد (کاظمی .)21: 2331 ،این واژه اولین بار در سال  2311در مجلهای انگلیسی
بهنام اسپورتینگ مارگارین (مجله ورزش) آمده در آن زمان این لغت به معنای مسافرت بهمنظور
تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت بهکار گرفت (محالتی.)3: 2331 ،
گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مكانی غیر از محل سكونت
1- Geotourism
2- Oxford
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دائمی به قصد التذاذهای گردشگری (باهر .)24:2311 ،بعضی دیگر گردشگری را بهعنوان اقدام به
مسافرت با هدف تفریح و ارائه خدمات برای این عمل تعریف کردهاند ،تعریف جامعتری بهوسیله
سازمان گردشگری از توریسم ارائه شده است :گردشگری یك صنعت خدماتی است که شامل تعدادی از
ترکیبات مادی و غیرمادی میباشد .عناصر مادی شامل سیستمهای حمل و نقل هوایی ،راهآهن،
جادهای ،آبی و امروزه فضایی ،پذیرایی مسكن ،غذا ،تورها و خدمات مربوط به آن نظیر خدمات بانكی،
بیمه و خدمات بهداشتی و ایمنی میشود .عناصر غیرمادی شامل استراحت ،آرامش ،فرهنگ،
ماجراجویی و تجربیات جدید و متفاوت میباشد ( .)WTO, 2004بهطورکلی میتوان گفت گردشگری
عبارت است از مجموع پدیدهها و روابط ،متأثر از عملكرد متقابل گردشگر ،سرمایه ،دولت و جوامع
میزبان و سازمانهای غیردولتی در روند جذب ،حمل و نقل و پذیرایی از گردشگران
( )Warver, 2000:3که دارای اشكال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی
متفاوت میباشد (.)Cater, 2000:43
مفهوم توسعه پایدار
امروزه مقوله توسعه پایدار بهعنوان یك موضوع حساس و سرنوشتساز در همه جوامع مطرح است.
براساس "گزارش برانت لند" توسعه پایدار عبارت است از توسعهای که نیازهای کنونی جهان را تامین
کند بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افكند و اینکه توسعه
پایدار "رابطه متقابل انسانها و طبیعت در سراسر جهان است" ( .)UNESCO, 1997:13بهعبارتی
دیگر توسعه پایدار رویكردی است که به دنبال بیشینه کردن سود خالص توسعه افتصادی با در نظر
گرفتن نگهداری و حفظ کیفیت منابع طبیعی در طول زمان است (.)Pearce and kerry, 1990
بهطور کلی توسعه پایدار به استناد تعاریف ذکر شده فرایندی است که اهداف اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی را در هر جا که ممكن است از طریق وضع سیاستها ،انجام اقدامهای الزم و عملیاتی
حمایتی با هم تلفیق میکند و در هر جاییکه تلفیق امكانی ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آنها
بررسی و هماهنگی این مبادلهها میپردازد (زاهدی و نجفی.)69:2331 ،
توسعه پایدار فرهنگی
در هر تعریف و معنایی که برای فرهنگ بیان شود این پدیده اهمیت خود را جلوهگر مینماید ،برای
واژه فرهنگ تعاریف مختلفی شده است که هر کدام از آنها بر روی بخش ویژهای از آن تاکید داشتهاند
و هر کدام دیدگاهی در مورد آن ارائه کردهاند ،اما در تمام این تعریفها که از فرهنگ ارائه شده است
آنچه در میان آنها مشترك است ،اهمیتی است که به پدیده فرهنگ داده شده است.
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در یك تعریف کوتاه اما جامع میتوان فرهنگ را «شیوه تفكر و رفتار مجموعهای از افراد» تعریف
کرد .همان گونه که از این تعریف مشخص است هر کدام از اجتماعات بشری که در طول تاریخ تا به
حال وجود داشتهاند دارای شیوه خاصی از تفكر و رفتار بودهاند و اغلب این شیوه خاص از رفتار و تفكر
یا همان فرهنگ در میان اجتماعات مختلف دارای تفاوت های ماهوی و ساختاری و گاه تضادهایی نیز
میباشد .هر کدام از جوامع ،چه بزرگ و چه کوچك ،در مورد ابعاد زندگی فردی و اجتماعیشان دارای
چارچوب ها و ساختارهای خاصی هستند که زندگی فردی و اجتماعی این افراد را شكل میدهد .در
نتیجه هر گونه تغییر در این ساختها میتواند باعث تغییر در شیوههای رفتاری و فكری و در نتیجه آن
دگرگونیهایی در شیوه زندگی افراد شود .اگر این تغییرات باعث پیشرفت ،رفاه و آسایش بیشتر باشد
میتوان از آن بهعنوان تغییری مناسب در کنار حفظ شالوده اصلی فرهنگ مادر یا اولیه یاد کرد ،اما اگر
این دگرگونیها موجد تغییرات نامتوازن و برهمزننده نظم اجتماعی حاکم باشد میتواند عامل ایجاد
بی هنجاری اجتماعی و اختالل در ساختار جامعه و کارکرد نهادها و اجزاء مختلف جامعه شود.
از جمله مناطقی از جهان اجتماعی که همواره این نگرانی را در ذهن محققان رشتههای مختلف
وارد آورده که :چه بر سر فرهنگ اصیل و اولیه جامعه میآید نواحی گردشگری و جهانگردپذیر بوده
است .این نواحی که حدود  %29کره زمین را در بر میگیرند همواره پذیرای گروههای مختلفی از مردم
نقاط مختلف جهان اند که هر کدام از این افراد جهانگرد یا گردشگر دارای فرهنگ خاص خود میباشد
که در ارتباط با فرهنگ جامعه میزبان میتواند تأثیراتی بر آن بگذارد ( .)Philips, 2003:1تغییراتی که
در اثر ارتباط فرهنگهای مختلف با فرهنگ جامعه میزبان بهوجود میآید خود میتواند عامل ایجاد
دگرگونیهای ناهمگون و نامتناسب در شیوه زندگی ،رفتار و آداب و رسوم افراد جامعه میزبان باشد.
همانطورکه میدانیم توسعه پایدار نگران تهی شدن کره زمین از منابع است ،ولی تنها منابع طبیعی
نیستند که در مخاطره قرار گرفتهاند ،بلكه کیفیتهای دیگر مانند آرمانها ،ارزشها ،هویت فرهنگی و...
برای زیست ایمن و سالم در خطر نابودی است .در مناظرات سالهای سپری شده بهخصوص در دهه
 2211و قبل از آن در دورانی که مباحث اقتصادی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده بود
"فرهنگ" جایی برای طرح نمییافت .در دوران جدید با مشخص شدن کارسازی و کارآمدی عنصر
فرهنگ و نقش غیرقابل جایگزین آن در ساخت توسعه بهویژه توسعه پایدار مؤلفههای فرهنگی بهصورتی
اساسی مورد توجه قرار گرفتند (نصیری .)921:2334 ،و در سالهای  2231ضرورت توجه به فرهنگ در
نظریهپردازی پیرامون پایداری آشكارتر شد و اهمیتی غیرقابل انكار یافت .بدیهی است که با پذیرش
فرهنگ بهعنوان یك رکن اصلی توسعه و پایداری راه برای ورود دیگر مؤلفههای معنوی گشوده میشود،
زیرا براساس تعاریف مورد توافق جداسازی فرهنگ از ارزشها متصور نخواهد بود و در فضای معیارهای
ارزشی ،داوری بهویژه داوری اخالقی اجتنابناپذیر خواهد بود .به این ترتیب در مفهوم توسعه پایدار به
واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ به رسمیت شناخته شد (.)Carmen, 1996:195
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اکوتوریسم پایدار
در اکوتوریسم پایدار انگیزه اصلی مسافرت به طبیعت ،دیدار از جذابیتهای طبیعی منطقه شامل
ویژگی های فیزیكی و فرهنگی بومی است و اکوتوریسم پس از مشاهده جذابیتها بدون اینکه خللی در
آنها وارد آورد و به تخریب آنها بپردازد محل را ترك میکند .به این ترتیب ضمن شناختن فرهنگ،
سوابق تاریخی و نمودهای طبیعی منطقه ،شأن و جایگاه اکوسیستم را حفظ کرده فرصتهای اقتصادی
و درآمدزایی را برای مردم محلی ایجاد میکند .اساساً در اکوتوریسم پایدار استمرار منافع بلندمدت
مطرح است.
اک وتوریسم پایدار یك رویكرد مدیریتی است که با توجه به هدفهای ارزشی ،اقتصادی اجتماعی و
محیط زیستی با همكاری و همیاری مسئوالن و مردم جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات مناسب و
اعمال مؤثر آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حفظ طبیعت بیانجامد (زاهدی.)291 :2331 ،
ژئوتوریسم
ژئوتوریسم بهصورت آشكار در گزارش سال  9119توسط انجمن صنعت گردشگری امریكا و نشریه
گردشگری جغرافیای ملی معرفی شد (آریافر .)32 :2333 ،نگرش آنها به این موضوع بسیار عمومی بود
و به پیشوند ((ژئو)) در واژه ترکیبی ((ژئوتوریسم)) با رویكرد جغرافیایی و نه با رویكرد زمینشناسی
توجه کرده بودند .در واقع این رویكرد جدید از ژئوتوریسم کاربرد جدیدتری پیدا کرده و مؤلفههای
ورودی و خروجی چون اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گرفت ،این دیدگاه به زودی از سال  9119به
بعد جای خو د را به مفهوم تخصصی گردشگری زمینشناسی داد (نكوییصدری .)21 :2333 ،از
ژئوتوریسم تاکنون تعاریف متعددی شده است بهواقع ژئوتوریسم در داخل طیفی از تعاریف مختلف قرار
میگیرد .عزتی میگوید :هرگاه که واژهای با پیشوند ژئو به دالیل خاصی و با در نظر گرفتن تحوالتی در
مقیاس جهانی مطرح میشود اختالف نظرها در تعریف و تشریح آن هم بهطور همزمان ظهور میکند
که اینك شاهد چنین صحنهای هستیم (عزتی .)222 :2331 ،ژئوتوریسم شكلی از گردشگری فرهنگی-
زیستمحیطی است که میتواند در منطقه با آثار زمینشناسی مهم توسعه یابد و براساس حفظ و
گسترش میراث زمینشناسی میباشد ( )KPMG, 2003: 156که در جهان از رشد زیادی برخوردار
بوده است و پیشبینی میشود که تا دهههای دیگر شمار طبیعت گردان که اکنون  1درصد از کل
مسافران جهان را شامل میشود به بیش از  91درصد برسد (.)Amrikazemi, 2033: 6
ژئوتوریسم یكی از رشتههای گردشگری وابسته به طبیعت است که به معرفی پدیدههای زمینشناسی
به گردشگران با حفظ هویت مكانی آنها میپردازد .ژئوتوریسم از علوم مختلف زمینشناسی کمك
میگیرد و عالقهمندان به طبیعت و پدیدههای زمینشناسی را برای بازدید از جاذبههای زیبای زمین
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دعوت میکند .ژئوتوریسم در همراهی با اکوتوریسم ،پدیدههای زمینشناسی و زیستمحیطی را به
خدمت آرامش روحی انسانهای کنجكاو در میآورد و آنان را در سفری جذاب ،لذتبخش و پرخاطره
به کشف ناشناختههای جهان هستی و نزدیكی با طبیعت و غوطهور شدن در جاذبههای طبیعی
آفرینش فرا میخواند (لطفی و همكاران .)322 :2321 ،بهطور عام مهمترین عوامل پیدایش ژئوتوریسم
که موجب جلب گردشگران به پدیدههای طبیعی میگردد عبارتند از :فرسایش ،آتشفشانها،
چینخوردگی و گسلهها ،گنبدهای نمكی و بلورهای نمكی ،تپههای مرجانی ،اما خالق اصلی پدیدههای
ژئوتوریسم فرسایش میباشد مثل فرسایش آبی ،بادی و انحاللی .مهمترین منابع و پدیدههای ژئوتوریسم
غارها ،درهها ،شكستگیها ،چشمهها ،رودخانهها ،ناودیسها و طاقدیسها ،جهت چینخوردگیها،
گنبدهای نمكی ،بریدگیهای ساحلی ،جزر و مد ،تونلها ،فسیلهای برجای مانده ،جنگل و پوشش
گیاهی ،شنهای روان و اشكال و پدیدهای مختلف زمین میباشد (اسدی .)36 :2336 ،توجه به اهداف
ژئوتوریسم بیانگر آن است که این نوع از گردشگری میتواند منشاء آثار مثبتی چون کارایی و بازدهی
اقتصادی ،وحدت و یكپارچگی سرزمین ،گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای و بینناحیهای،
حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی ،حفظ هویت ملی و حراست از میراث فرهنگی و رفع
محرومیتها بهخصوص در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی در راستای برنامهریزی فضایی گردد
(دیوساالر و همكاران.)239 :2321 ،
با وجود این ،ژئوتوریسم یكی از گونههای گردشگری در الگویی فضایی "گردشگری مبتنی بر طبیعت"
محسوب شده که دارای عرضه محصول و بازار تقاضای منحصر به خود میباشد و در برگیرنده بازار
هدف خاصی است که در آن گردشگران از حداقلهایی شناخت محیط طبیعی برخودار میباشند.
پیشینه تحقیق
علیرغم جوان ب ودن علم ژئوتوریسم خوشبختانه در طی ده سال اخیر در خصوص ژئوتوریسم و
اهمیت آن در توسعه پایدار در سطح جهان مطالعات ارزشمندی صورت گرفته و بهصورت کتاب ،مقاالت
و طرحهای تحقیقی به چاپ رسیده است ،البته باید توجه داشت مفهوم ژئوپاركها نیز از مفاهیمی
است که بهخصوص به خاطر جایگاه ژئوپارك قشم در کشورمان اهمیت پیدا کرده است که در این
بخش اشارهای به جایگاه و تاریخچه آن و همچنین تحقیقات صورت گرفته در مورد ژئوتوریسم میشود:
در سال  2211در بخش علوم زمین یونسكو ،برنامه ژئوپاركها بهصورت رسمی آغاز بهکار کرد
( .)Zauros, 2004: 3ژئوپارك اصوالً یك منطقه حفاظت شده ملی است که حداقل دارای یك میراث
علوم زمین بوده ( )UNESCO Global Geopark Network, 2006و هدف اصلی آنها این است که
از سایتهای علوم زمین ،برنامههای توسعه اقتصادی پایدار با حفاظت از میراث زمین ترکیب شود
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( .)Dingwal and et al., 2005بر پایه تعاریف یونسكو ژئوپارك محدوده جغرافیایی است که شامل
چند پدیده ویژه زیبای زمینشناسی است ،در آن ممكن است جاذبههای طبیعی ،فرهنگی و هنری و
تاریخی خاصی باشد که در مجموع بر روی اقتصاد منطقه تأثیر قابلتوجهی بگذارد (مراتب:2336 ،
.)921
ژئوپارك قشم بهعنوان اولین ژئوپارك خاورمیانه مطرح شده است که این منطقه با مساحتی نزدیك
به  2111کیلومترمربع نه تنها بزرگترین جزیره در ایران ،بلكه از بسیاری از کشورهای مستقل جهان
نیز بزرگتر است (پورابراهیمی ،یاوری .)19 :2339 ،قشم در کنار موقعیت مهم خود ،با مساحت درخور
توجه آن ،ناهمواریها ،ارتفاعات آهكی و سواحل مضَرس که مكان های مناسبی را برای ایجاد لنگرگاه
کشتیها بهوجود آورده است میتواند بیش از پیش ،جایگاه خاص خود را ارتقاء بخشد و قویتر و
غنیتر از همیشه بر دهانه تنگه هرمز چون دژ مستحكمی استوار بماند (فالحتبار.)311 :2321 ،
در مورد ژئوتوریسم اولین کتاب با عنوان "ژئوتوریسم" توسط تعدادی از دانشگاهیان و کارشناسان
زمین شناسی کشورهای مختلف در قالب سه بخش و سیزده فصل تهیه و توسط روس داولینگ و
دیویدنیوسام چهره شناخته شده کشور استرالیا در زمینه گردشگری طبیعتگرا ویــرایش و تدوین شده
است .اگرچه تا سال  9116به طور پراکنده مقاالتی درباره ژئوتوریسم از مجالت و یا در مجموعه مقاالت
سمینارها چاپ شده بود ،اما این کتاب توانست برای اولین بار بهطور گسترده ژئوتوریسم را در سطح
بینالمللی معرفی کند .این کتاب در سال  2333توسط دکتر نجف زاده و بهرامنكویی به فارسی ترجمه
و توسط سازمان منطقه آزاد ارس به چاپ رسیده است.
کتاب « توسعه گردشگری روستایی با رویكرد گردشگری پایدار» تالیف محمدرضا رضوانی که در
سال  2331توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است منبع ارزشمندی برای آموزش و
پژوهش در حوز ه گردشگری روستایی است در این کتاب به مفاهیم ،دیدگاهها ،روشها و تجربیات
موجود در زمینه گردشگری روستایی با رویكرد توسعه پایدار در قالب هفت فصل تدوین شده است.
مقاله «بررسی ویژگیهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی تاالب بینالمللی هامون و نواحی مجاور آن»
که توسط سمیه عم ادالدین تهیه و در مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیادانان جهان
اسالم در سال  2332به چاپ رسیده از جمله مقاالت کامالً تخصصی و مرتبط با موضوع پژوهش است
در این مق اله نویسنده سعی در آشنا نمودن مدیران و برنامهریزان صنعت گردشگری کشور با جاذبههای
اکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه دارد و بهمنظور توجه بیشتر آنها به توان بالقوه این
جاذبه ها در توسعه صنعت توریسم کشور معتقد است در صورت اقدام عملی به موقع در روند رشد این
پدیده زمینه فرصت شغلی و درآمد قابلتوجهی همراه با عمران و آبادی سرزمین در منطقه فراهم
میگردد.
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مقاله «نگرش بر چشمهها و دریاچههای پیرامونی مشهد از دیدگاه اکوتوریسم» تالیف دکتر زمردیان
که در زمستان  2339در مجله جغرافیا و توسعه به چاپ رسیده است .نویسنده با استدالل نظری و
تجربی به تأثیر بالمنازع انواع چشمهها و دریاچهها و بهعنوان یكی از مهمترین پدیدههای ژئوتوریستی
در شكلگیری چشماندازهای طبیعی ناحیه از جنبه های زیباشناختی و اکوتوریستی ،تاریخی فرهنگی و
بعضاً تقدسی گونه می پردازد و بر این باور است که در طول تاریخ همواره مورد توجه شهروندان و
گردشگران داخلی و خارجی بوده است.
مواد و روشها
شناسایی جامعه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در این مقاله شهرستانهای نوشهر و چالوس میباشد .شهرستان نوشهر با
 2126/1کیلومترمربع وسعت ،حدود  1/9درصد کل مساحت استان مازندران را به خود اختصاص داده
است .این شهرستان در غ رب استان قرار گرفته و از شمال به دریای خزر ،از شرق به نور ،از جنوب به
رشتهکوههای البرز و شهرستان های نور و چالوس و از مغرب به شهرستان چالوس محدود میشود .این
شهرستان براساس آمار سال  ،2331شامل  224 ،324هزار نفر جمعیت 9 ،بخش ،شامل بخش مرکزی
و بخش کجور 6 ،دهستان می باشد .شهرستان نوشهر از نظر توپوگرافی به دو بخش عمده جلگهای-
ساحلی و کوهستان تقسیم میشود .اراضی قسمت شمالی که به دریای خزر منتهی میشود بیشتر به
کاربری تفریحی و توریستی اختصاص دارد (گزارش اقتصادی ،اجتماعی ،شهرستان نوشهر.)2 :2333 ،
شهرستان چالوس در غرب استان مازندران با وسعتی معادل  2121/3کیلومترمربع (معادل 19
درصد) کل استان ،با شهرستان نوشهر در شرق و شهرستان تنكابن در غرب و دریای خزر در شمال و
همچنین استان تهران در جنوب همجوار میباشد .این شهرستان از نظر توپوگرافی دارای دو منطقه
متمایز از هم ،جلگه ای و کوهستانی تشكیل شده است که بخش کوهستانی در جنوب و بخش جلگهای
نوار باریكه مابین دریای خزر و کوهستان واقع شده است .دو نقطه شهری کالردشت و مرزنآباد در
بخش کوهستانی قرار گرفتهاند و شهر چالوس در بخش جلگهای توسعهیافته است .شیب عمومی این
شهرستان به تبعیت از توپوگرافی منطقه از جنوب به شمال میباشند .شهرستان چالوس از نظر
تقسیمات سیاسی دارای دو بخش ،سه شهر و پنج دهستان میباشد.
روش تحقیق
با توجه به این که توصیف و تحلیل در این پژوهش دارای اهمیت اساسی است روش تحقیق در
این پژوهش توصیفی -تحلیلی و از نوع زمینهیاب ی (اکتشافی) است و نوعاً از روشهای مطالعه

00
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کتابخانه ای و بررسی متون و محتوی مطالب و نقشهها و نیز روشهای میدانی مانند پرسشنامه،
مصاحبه و مشاهده استفاده میشود تكیه گاه استداللی تحقیق از طریق جستجو در ادبیات و مباحث
نظری تحقیق فراهم میشود .حجم جامعه نیز در برگیرنده طیف کامل مدیران محلی و نهادهای
مردمی شهرها و روستاها در سطح دو شهرستان است ،بر این اساس نتایج تحقیق حاصل تعداد 331
پرسشنامه میباشد .بهطور کلی حجم نمونه مساوی حجم جامعه در نظر گرفته شد .برای تأیید اعتبار
سواالت پرسشنامه به تحقیقات پیشی ن مراجعه شد و در پایان با استفاده از نظرات برخی اساتید و
متخصصین این موضوع اصالحات نهایی انجام شد .کالً تعداد  64سوال طرح شد و بهمنظور سنجش
پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر با  1/32بوده که در سطح مناسبی
است .همچنین جهت آزمون فرضیات به طریق آزمون کایاسكویر در نرمافزار  Spssاقدام شده است.
برای بررسی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار فرهنگی منطقه به طرح دو سوال زیر پرداخته شده
است:
میزان تمایل نهادهای مردمی (محلی) برای ایجاد ژئوپارك و توسعه صنعت زمین گردشگری چگونه
است ؟
میزان گردشگری در ناحیه مورد مطالعه چه تأثیری در رونق و اهمیت محصوالت و صنایع دستی
متناسب با فرهنگ محلی مردم دارد؟
براساس سواالت مطرح شده و برای پاسخگویی به آنها ،فرضیات تحقیق به طریق زیر میباشد:
بهنظر میرسد بین تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه برای احیای فرهنگ محلی و ایجاد پاركهای
طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت رابطه معنیداری وجود دارد.
گردشگری در ناحیه مورد مطالعه در احیای فرهنگ محلی ،تقویت ارزشها و سنن محلی افزایش
غرور و روح همبستگی ،افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنها
تاثیر فراوانی داشته است.
یافتههاي تحقیق
نتایج توصیفی
موقعیت روستا
یافتههای پژوهش نشان میدهد که  43/1درصد از روستاها ،جلگهای 21/3 ،درصد کوهپایهای و
 32/1درصد کوهستانی بودند.

بررسی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار فرهنگی شهرهای ساحلی...
جدول  -2توزیع روستاها براساس موقعیت
فراوانی
موقعیت روستا
411
جلگهای
239
کوهپایهای
339
کوهستانی
331
جمع
مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

07

درصد
43/1
21/3
32/1
211

جاذبه روستا یا شهر
براساس نظرسنجی انجام شده برای پاسخگویان بر حسب جاذبه روستا یا شهر ،چشمانداز زیبای
رودخانه با  41/3درصد آب و هوای سالم و پاك با  41/6درصد بیشترین میزان علت جاذبه روستا یا
شهر برای ورود گردشگران به خود اختصاص دادهاند.
جدول  -1توزیع پاسخگویان بر حسب جاذبه روستا یا شهر
فراوانی
میزان جاذبه روستا
331
چشمانداز رودخانه
94
آبشار
323
آب و هوای سالم و پاك
13
چشمهسارها
331
جمع
مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

درصد
41/3
9/2
41/6
2/4
211

انگیزه ورود گردشگران به روستا یا شهر
براساس نظرسنجی انجام شده برای پاسخگویان بر حسب انگیزه ورود گردشگران به روستا یا شهر،
تفریح و دیدن جاذبهها با  31/1درصد و آب و هوای مطلوب منطقه با  42/1درصد بیشترین میزان علت
انگیزه ورود گردشگران به روستا یا شهر را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  -9توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه ورود گردشگران به روستا یا شهر
درصد
فراوانی
انگیزه ورود به روستا
31/1
921
تفریح و دیدن جاذبهها
42/1
342
آب و هوای مطلوب منطقه
3/9
91
انجام فعالیتهای تحقیقی ،آموزشی و اکتشافی
1/1
63
درمان افسردگی و تمدد اعصاب
29/2
212
انگیزههای مختلف
211
331
جمع
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مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

نتایج مربوط به آزمون فرضیات تحقیق
یكی از فرضیاتی که در این خصوص مطرح شده بود رابطه بین تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه برای
احیای فرهنگ محلی و ایجاد پاركهای طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت میباشد .بدین منظور :از
متغیر (احیای فرهنگ محلی ،ایجـاد پاركهای طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت) با آزمون خیدو
استفاده شده است .حال از دیدگاه شهرداران ،دهیاران ،شوراهای اسالمی ،فرضیه مذکور مورد آزمون
قرار میگیرد .در این راستا فرضیه بهشرح زیر میباشد:
بهنظر میرسد بین تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه برای احیای فرهنگ محلی و ایجاد پاركهای
طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت رابطه معنیداری وجود دارد.
احیاي فرهنگ محلی
با توجه به متغیر تأثیر تمایل مردم ناحیـه مـورد مطالعـه بـرای احیـای فرهنـگ محلـی از دیـدگاه
شهرداران ،دهیاران ،شوراهای اسالمی به طریق آزمون کایاسكویر مقدار  .xدرجـه آزادی ( )dfو مقـدار
ضریب معنیداری ( )Asymp.sigدر مورد این متغیر بهشرح ذیل است.
جدول  -4نمایش توافق معنادار جامعه آماري با تأثیر تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه براي احیاي فرهنگ محلی
63/291

Chi-Square

4

Df

1/111

Asymp. Sig.

مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

از آنجا که ضریب معنیداری ،کمتر از  1/12است (ضریب معنیداری یا ( )Asymp.sig.برابـر صـفر
است که نشانگر معنـی داری کامـل اسـت) بـا توجـه بـه درجـه آزادی  4و سـطح اطمینـان %22توافـق
معنی داری بین گزینه زیاد در ایـن متغیـر وجـود دارد .بنـابراین بـا توجـه بـه ایـن کـه  32/41درصـد
پاسخگویان با سوال فوق موافق بودهاند ،توافق معناداری بین پاسـخگویان در مـورد تـأثیر تمایـل مـردم
ناحیه مورد مطالعـه بـرای احیـای فرهنـگ محلـی وجـود دارد و بـا توجـه بـه معنـیدار بـودن آزمـون
کایاسكویر ،فرضیه موردنظر ،مورد تأیید است.

78

بررسی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار فرهنگی شهرهای ساحلی...
جدول  -5میزان تأثیر تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه براي احیاي فرهنگ محلی
میزان تاثیر

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلیکم

1

1

کم

1

1

متوسط

21/12

21/12

زیاد

11/61

32/41

خیلیزیاد

22/61

211

211
جمع
مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

ایجاد پاركهاي طبیعی و نگهداري و حفاظت طبیعت
با توجه به متغیر تأثیر تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه برای ایجاد پاركهـای طبیعـی و نگهـداری و
حفاظت طبیعت از دیدگاه شهرداران ،دهیاران ،شوراهای اسـالمی بـه طریـق آزمـون خـیدو مقـدار .x9
درجه آزادی ( )dfو مقدار ضریب معنیداری ( )Asymp.sigدر مورد این متغیر بهشرح ذیل است.
جدول  -6نمایش توافق معنادار جامعه آماري با تأثیر ایجاد پاركهاي طبیعی و نگهداري و حفاظت طبیعت
232/412

Chi-Square

4

Df

1/111

Asymp.Sig.

مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

از آنجا که ضریب معنیداری ،کمتر از  1/12است (ضریب معنیداری یا ( )Asymp.sig.برابر صـفر
است که نشانگر معنی داری کامـل اسـت) بـا توجـه بـه درجـه آزادی  4و سـطح اطمینـان  %22توافـق
معنیداری بین گزینه زیـاد در ایـن متغیـر وجـود دارد .بنـابراین بـا توجـه بـه ایـنکـه  22/12درصـد
پاسخگویان با سوال فوق موافق بودهاند ،توافق معناداری بین پاسـخگویان در مـورد تـاثیر تمایـل مـردم
ناحیه مورد مطالعه برای ایجاد پاركهای طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت وجود دارد و با توجه بـه
معنیدار بودن آزمون کایاسكویر ،فرضیه موردنظر ،مورد تأیید است.
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جدول  -7میزان تأثیر ایجاد پاركهاي طبیعی و نگهداري و حفاظت طبیعت
میزان تاثیر

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلیکم

6/91

6/91

کم

33/32

44/64

متوسط

19/61

21/32

زیاد

2/13

22/12

خیلیزیاد

1/32

211

211
جمع
مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

پاسخگویان اظهار داشتند ،درآمد جامعه میزبان به لحاظ ایجاد پاركهای طبیعی با توجه به ورود
گردشگران ،ایجاد میشود ،که این امر نیز موجب اشتغال و درآمد ،تشویق توسعه سایر بخشهای اقتصادی
و تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصاد میشود و در این راه همواره حفاظت از طبیعت را مهم میشمارند.
برای آزمون فرضیه دوم« :گردشگری در ناحیه مورد مطالعه در احیای فرهنگ محلی ،تقویت
ارزش ها و سنن محلی افزایش غرور و روح همبستگی ،افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از
محیط و میراث باستانی آنها تأثیر فراوانی داشته است» .از متغیر (احیای فرهنگ محلی ،افزایش غرور
و روح همبستگی ،افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنها) با
آزمون کایاسكویر استفاده شده است .حال از دیدگاه شهرداران ،دهیاران ،شوراهای اسالمی فرضیه
مذکور مورد آزمون قرار میگیرد.
احیاي فرهنگ محلی
با توجه به نقش گردشگری در احیای فرهنگ محلی از دیدگاه شهرداران ،دهیاران ،شوراهای
اسالمی به طریق آزمون خیدو مقدار  ،X9درجه آزادی  DFو مقدار عددی ضریب معنیداری
 Asymp.sig.در مورد این متغیر بهشرح ذیل است.
جدول  -8نمایش توافق معنادار جامعه آماري با احیاي فرهنگ محلی
321/31
9
1/941
مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

78

بررسی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار فرهنگی شهرهای ساحلی...

از آنجا که ضریب معنیداری ،بیشتر از  1/12اسـت (ضـریب معنـیداری یـا ( )Asymp.sig.برابـر
 1/941است که نشانگر عدم معنی داری کامـل اسـت) بـا توجـه بـه درجـه آزادی  3و سـطح اطمینـان
%21توافق معنیداری بین گزینه متوسط در این متغیر وجود دارد .بنابراین با توجه به اینكه  11/1درصد
پاسخگویان با سوال فوق مخالف بودهاند ،توافق معناداری بین پاسخگویان در مورد تـأثیر گردشـگری در
احیای فرهنگ محلی منطقه موردنظر وجود ندارد و با توجه به معنیدار نبودن آزمون کایاسكویر ،فرضیه
فرعی مورد نظر ،مورد تأیید نیست .با توجه به توسعه گردشگری در منطقه و با ورود گردشگران با آداب و
رسوم مختلف ،ساکنین منطقه موردنظر از فرهنگهای مختلف تأثیر پذیرفتهاند.
جدول  -3میزان تأثیر گردشگري در احیاي فرهنگ محلی
میزان تأثیر

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلیکم

94/3

94/3

کم

93/1

43/3

متوسط

92/9

11/1

زیاد

99/1

211

خیلیزیاد
جمع

1

211

مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

افزایش غرور و روح همبستگی
با توجه به متغیـر تـأثیر گردشـگری در میـزان افـزایش غـرور و روح همبسـتگی مـردم از دیـدگاه
شهرداران ،دهیاران ،شوراهای اسالمی به طریق آزمون کایاسكویر مقدار  .x9درجه آزادی ( )dfو مقـدار
عدد ضریب معنیداری ( )Asymp.sig.در مورد این متغیر بهشرح ذیل است.
جدول  -21نمایش توافق معنادار جامعه آماري با افزایش غرور و روح همبستگی
221/413

Chi-Square

4
1/111

Df

مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

Asymp. Sig.
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از آنجا که ضریب معنیداری ،کمتر از  1/12است (ضریب معنیداری یا ( )Asymp.sig.برابر صـفر
است که نشانگر معنی داری کامل است) با توجه به درجه آزادی  4و سـطح اطمینـان  22درصـد توافـق
معنیداری بین گزینه زیـاد در ایـن متغیـر وجـود دارد ،بنـابراین بـا توجـه بـه ایـنکـه  23/93درصـد
پاسخگویان با سوال فوق موافق بودهاند ،توافق معناداری بین پاسخگویان در مـورد تـأثیر گردشـگری در
میزان افزایش غرور و روح همبستگی مردم وجود دارد و با توجه به معنیدار بودن آزمون کـایاسـكویر،
فرضیه مورد نظر ،مورد تأیید است.
جدول  -22میزان تأثیر گردشگري در افزایش غرور و روح همبستگی
میزان تأثیر

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلیکم

4/46

4/46

کم

92/49

91/33

متوسط

63/32

32/91

زیاد
خیلیزیاد

3/26
2/13

23/93
211

جمع

211

مأخذ :محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه

افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنها
با توجه به متغیر تـأثیر گردشـگری در میـزان افـزایش آگـاهی سـاکنان محلـی دربـاره شـناخت از
محیط و میراث باسـتانی آنهـا از دیـدگاه شـهرداران ،دهیـاران ،شـوراهای اسـالمی بـه طریـق آزمـون
کایاسـكویر مقـدار  .x9درجـه آزادی ( )dfو مقـدار ضـریب معنـیداری ( )Asymp.sig.در مـورد ایـن
متغیر بهشرح ذیل است.
جدول  -21نمایش توافق معنادار جامعه آماري با افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث
باستانی آنها
211/224

Chi-Square

4
1/111

Df
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Asymp. Sig.
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از آنجا که ضریب معنیداری ،کمتر از  1/12است (ضریب معنیداری یا ( )Asymp.sig.برابر صـفر
است که نشانگر معنـی داری کامـل اسـت) بـا توجـه بـه درجـه آزادی  4و سـطح اطمینـان %22توافـق
معنیداری بین گزینهزیاد دراین متغیر وجود دارد .لذا با توجه به اینكه  26.16درصـد پاسـخگویان بـا
سوال فوق موافق بودهاند ،توافق معنـاداری بـین پاسـخگویان در مـورد تـاثیر گــــردشگری در میـزان
افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنها مردم وجود دارد و با توجـه
به معنیدار بودن آزمون کای اسكویر ،فرضیه مورد نظر ،مورد تأیید است.
جدول  -29میزان تأثیر گردشگري در افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنها
میزان تأثیر

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلیکم

93/62

93/62

کم

14/12

36/69

متوسط

2/26

29/13

زیاد

4/23

26/16

خیلیزیاد

3/92

211

جمع

211
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نتیجهگیري و پیشنهادها
صنعت زمین گردشگری بهعنوان رویكردی نو در توسعه پایدار صـنعت توریسم بهصورت روزافزون
در حال گسترش است .به ویژه در کشورهایی که همراه با تنوع محیطی باال به آگاهیبخشی در این
زمینه اهتمام میورزند .با عنایت به بررسیهای بهعمل آمده از آزمون فرضیه اول توافق معناداری بین
پاسخگویان در مورد تأثیر تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه برای احیای فرهنگ محلی ،ایجاد پاركهای
طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت وجود دارد .زیرا ایجاد پاركهای طبیعی موجب ورود و جذب
گردشگر و به تبع آن توسعه منطقه خواهد شد که پیششرط آن حفاظت محیط زیست بهصورت پایدار
میباشد .در مورد آزمون فرضیه دوم و متغیرهای مربوطه توافق معناداری بین پاسخگویان در مورد تأثیر
گردشگری در ناحیه مورد مطالعه در احیای فرهنگ محلی وجود ندارد ،اما ،رابطه بین تأثیر گردشگری
و تقویت ارزش ها و سنن محلی افزایش غرور و روح همبستگی ،افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره
شناخت از محیط و میراث باستانی آنها معنادار میباشد.
مجموعه مباحث مطرح شده در مبانی نظری تحقیق گویای آنند که با نگرش به اهمیت جهانی ایـن
صنعت ،کشور ما و بهخصوص منطقه مورد مطالعه بهدلیل تنوع چشماندازها و مواریث طبیعی و

78

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل چهارم/تابستان 79

زمینشناختی ،جاذبههای تاریخی ،باستان شناسی ،سیاحتی و زیارتی و آثار بینظیر هنری میتواند
بهصورت یكی از قطب های اکوتوریستی دنیا مطرح شود .با توجه به پتانسیلهای موجود د ر ناحیه مورد
مطالعه و یافته های میدانی تحقیق برای توسعه صنعت زمین گردشگری در راستای دستیابی به اهداف
توسعه پایدار فرهنگی در ناحیه مورد مطالعه ،پیشنهادهایی مطرح میگردد:
 آشنا نمودن مدیران و نهادهای مردمی با قابلیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه برای برنامهریزیتوسعه پایدار نواحی شهری و روستایی بهطور هماهنگ.
 آموزش مدیران و نهادهای مردمی و مردم برای حفظ قابلیتهای طبیعی و مواریث فرهنگی ،تقویتارزشها و سنن محلی و افزایش غرور و هویت مكانی.
 بهرهگیری از قابلیتهای طبیعی نواحی مختلف شهرستانهای نوشهر و چالوس برای توسعه زمینگردشگری
 ارتقاء کیفیت منابع گردشگری و بهینهسازی ارائه جاذبهها به گردشگران بهوسیله تهیه نقشهژئوتوریسم منطقه
 حفاظت از میراث زمینشناختی و مواریث فرهنگی منطقه در برابر وندالیسم. بهبود وضعیت زندگی جوامع محلی از طریق مشارکت آنها در اجرای طرحهای ژئوتوریسم مانندایجاد ژئوپارك و ژئوسایتها
 برگزاری دورههای آموزشی در راستای توانمندسازی فرهنگی ساکنان در مقابل اثرات منفیگردشگری در بعد فرهنگی
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