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 2چکیده

صنعت ای در توسعه ویژهاهمیت  نقش ودیع نو و ب وان واژهعنههای اخیر ژئوتوریسم بدر سال
قابل  ارهای بسیپتانسیل رغم برخوداری ازیران علیدر این میان کشور ا گردشگری کشورها داشته است.
 رواز این .این صنعت داشته باشد گیری الزم را ازشاید بهره که باید وچنانتوجه تاکنون نتوانسته است، آن

انگیزه گردشگران برای  همگام با افزایشهای ژئوتوریستی توانمندی ها وهای اخیر شناخت جاذبهدر سال
حضور با توجه به این که  گرفته است. ن و مدیران قراربازدید از مناظر طبیعی مورد توجه مسئوال

گردشگران با فرهنگ و عقاید مختلف از سراسر کشور در سواحل دریای خزر باعث ایجاد تعامالت 
ثیر گردشگران أهای اخیر تدر طی سال شود،اجتماعی و مبادالت فرهنگی با مردم ساکن در این نواحی می

طور خالصه مظاهر فرهنگی و هی و معیشت و ببر فرهنگ، آداب و رسوم، سنن، گویش و شیوه زندگ
های توانمندی و هاپتانسیلرو این مقاله از این .توجه بوده استمعنوی مردم این مناطق بسیار قابل

های نوشهر هرستانش فرهنگی در ارائه راهكارهای اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار ژئوتوریستی برای
)اکتشافی(  یابیتحلیلی و از نوع زمینه -وش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی. رکندارزیابی میو چالوس را 

های میدانی نظیر ی متون و محتوی مطالب و نیز روشای و بررسهای مطالعه کتابخانهاز روش است و
ها دهد که با توجه به قابلیتهای تحقیق نشان میپرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. یافته

در راستای مالحظات توسعه توانند ها میه مورد مطالعه، این شهرستانهای موجود در محدودسیلو پتان
 .در کشور مطرح گردند ژئوتوریستیی هاقطبعنوان فرهنگی به پایدار
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 مقدمه

لحاظ تعداد گردشگران و هم از  المللی هم ازگری در سطح بیناهمیت گردش خیرهای ادر دهه

(. Thomas et al., 2005) ای در حال افزایش بوده استسابقهطور بید ارزی همواره و بهلحاظ درآم

ثیرات أدهد که همزمان با این رشد سریع تمطالعات صورت گرفته در مناطق مختلف جهان نشان می

ریزان هر کشوری باید برای برنامه گذاران وبنابراین سیاست گسترش بوده است، حال در منفی توریسم

حال باید توجه داشته باشند که این افزایش عین در ریزی کنند واز طریق گردشگری برنامه افزایش درآمد

 با (.Papatheodorou, 2005; 11) نباید به بهای مخاطره افتادن توسعه پایدار گردشگری صورت پذیرد

 مقایسه وضعیت آن با توجه به استعدادها و وجود آگاهی نسبت به اهمیت توسعه صنعت گردشكری و

طریق مرکز و همچنین وجود زمینه خاکستری  های اعمال شده ازدلیل سیاستبه ،های فراوانپتانسیل

بسیار اندك در امر  هایتالش ،در اذهان برخی از مقامات کشوری ناشی از نگرانی تاثیرات سوء فرهنگی

اجتماعی و  ثیر شگرف گردشگری در زمینه اقتصادی،أبا توجه به ت توسعه گردشگری صورت بگیرد.

 برای ریزی درست،آگاهانه و با برنامه ،ید با نظری بلند و نگاهی عالمانهفرهنگی در جوامع امروز با

گی و به لحاظ فرهن .(6:2331 ،)محالتی اقل رسانیدش کرده و آثار منفی آن را به حدگسترش آن تال

اما متاسفانه  ،های فراوانی برای توسعه گردشگری داردایران از جمله کشورهایی است که قابلیت ،طبیعی

تسلط و حاکمیت  های متفاوت،وجود اقلیم درستی از گردشگری وجود ندارد. در کشور ما هنوز تعریف

اندازهای جغرافیایی منحصر به یش چشمهمگی موجب پیدا ،خشكی، عامل شیب و جهات ناهمواری

تبلیغات مناسب  فردی شده که در صورت استفاده مطلوب ارائه امكانات و خدمات رفاهی در کنار

قراری توازن و تعادل اقتصادی مناطق مختلف گسترش گردشگری پایدار و بر برایها توان از آنمی

، گاز و یاری از منابع همچون نفتبودن بس محدود .(93:2331 فیضی، و )محمدی استفاده کرد

داشته است که از منابع پایدارتری چـون میراث فرهنگی و ها را به تفكر واهای معدنی دولتکانی

بدیل به منابع های آن را تها این میراث و جذابیتریزیبرداری نموده و با انواع برنامهطبیعی خود بهره

ی و طبیعی خود بپردازند. این روش به حفاظت از میراث فرهنگین، با ایند. عالوه بر ادرآمد اقتصادی نم

این تعداد گردشگر  .نفر برسد میلیارد 6/2به گر گردش 9191تا سال  کهدهد ها نشان میبینیپیش

 یناست )الوا 9191و  2221های درصد میانگین نرخ رشد ساالنه بدون وقفه بین سال 3/4دهنده نشان

های ریزیامهد اتخاذ رویكردی نو در برنرعتی نیازمنالشك چنین رشد پرس( ب224 :2331پیروزبخت،  و

های سنتی و قدیمی به سبب زیرا روش ،های گردشگری استویژه در عرصه جاذبههوسعه سرزمین بت

رایی و مطلوبیت خود را از تدریج کاویژه مناطق ساحلی بههفشار بیش از اندازه بر مكان و منابع خاص ب
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های نو در ارائه یكی از روش 2توان گفت ژئوتوریسمرأت میبه ج . در این خصوصددهندست می

این شاخه از صنعت  .کندمی مالً از اصول توریسم پایدار پیرویهای گردشگری است که کاجاذبه

ها توسط یونسكو مورد توجه و مطالعه قرار گردشگری روشی جدید است که پس از معرفی ژئوپارك

تواند در دستیابی به اهداف آمایش کارگیری کاربست ژئوتوریسم میهکه برغم اهمیتی گرفته است. علی

های متنوع طبیعی یلبه تمامی استعدادها و پتانس سفانه در کشور ایران با توجهأسرزمین داشته باشد مت

. حال ه استخوبی استفاده نشدسرزمین بهریزی توسعه برنامه ها دروریسمی تاکنون از این برتریو ژئوت

ده  های فرهنگی و تاریخی در زمرهست که ایران از نظر وجود کانونا آن موجود بیانگرکه اطالعات نآ

، قابلیت و جذابیت فراوانی برخوردار های سرزمین آن نیز از تنوعویژگیکشور اول دنیا قرار داشته و 

پژوهش نیز سعی این . بوده استاست که از دیرباز مورد توجه جهانگردان و سیاحان داخلی و خارجی 

ژئوتوریسم در توسعه پایدار فرهنگی بپردازد. در واقع در این به بررسی نقش دارد با چنین رویكردی 

گویی به این سوال اساسی را داریم که ژئوتوریسم چه نقشی را در توسعه پایدار مقاله قصد پاسخ

 های نوشهر و چالوس دارد؟فرهنگی در شهرستان

 

 ظريمبانی ن
گرفته شده و  "tour"است که از لغات فرانسوی  "tourism"ادل کلمه التین مع "ردشگریگ"واژه 

های گوناگونی برای واژه باشد. در متون فارسی، معادلبه معنای چرخش، طی کردن و سیر کردن می

( 2 :2331ی، سیاحت، تفریح و حتی ایرانگردی )حیدری، توریسم آمده است مانند گردشگری، جهانگرد

به معنای سفر، گشت،  "تور"بخش ترکیب یافته است.  دو واژه توریسم از 9مطابق فرهنگ آکسفورد

 فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و...ای پسوندی که اشاره به مكتب یا اندیشه "ایسم"مسافرت، سیاحت و 

( 2232ورد، )آکسف دارد. بنابراین توریسم یعنی مكتبی که پایه فكری آن سیاحت و گردشگری است

ریشه یونای این واژه توریست است که از یونان به اسپانیا، سپس به فرانسه و از آنجا به انگلیس وارد 

به معنای حرکت  21به معنای نوبت یا دوره خدمت در قرن  tourمیالدی کلمه  24شده است. در قرن 

کلمات توریسم  22و  23قرن  کار رفت و دربه معنای مسافرت کردن به اطراف به 21دورانی و در قرن 

ای انگلیسی در مجله 2311ه اولین بار در سال (. این واژ21: 2331)کاظمی،  و توریست از آن گرفته شد

منظور ( آمده در آن زمان این لغت به معنای مسافرت بهم اسپورتینگ مارگارین )مجله ورزشنابه

(. 3: 2331محالتی، ) کار گرفتب لذت بهتماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کس

ز محل سكونت گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مكانی غیر ا

                                                
1- Geotourism 

2- Oxford 



 79/شماره مسلسل چهارم/تابستان سوم/سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                              09

عنوان اقدام به بعضی دیگر گردشگری را به (.24:2311 )باهر، های گردشگریدائمی به قصد التذاذ

وسیله به تریتعریف جامع ،نداتعریف کرده مسافرت با هدف تفریح و ارائه خدمات برای این عمل

 از تعدادی شامل که است خدماتی صنعت یك : گردشگریگردشگری از توریسم ارائه شده استسازمان 

 آهن،راه هوایی، نقل و های حملسیستم شامل مادی عناصر .باشدمی غیرمادی و مادی ترکیبات 

 بانكی، نظیر خدمات آن به مربوط خدمات و تورها ا،غذ مسكن، پذیرایی فضایی، امروزه و آبی ای،جاده

فرهنگ،  آرامش، استراحت، شامل غیرمادی عناصر. شودمی ایمنی و بهداشتی خدمات و بیمه

 توان گفت گردشگریطورکلی میبه(. WTO, 2004) باشدمی متفاوت و جدید تجربیات و ماجراجویی

 جوامع دولت و سرمایه، گردشگر، متقابل عملكرد از ثرأمت روابط، و هاپدیده مجموع از است عبارت

 گردشگران از پذیرایی و نقل و حمل جذب، روند در غیردولتی هایسازمان و میزبان

(Warver, 2000:3 )محیطی شرایط به بسته که است گوناگونی انواع و مختلف اشكال که دارای 

 (.Cater, 2000:43) باشدمی متفاوت

 

 مفهوم توسعه پایدار
ساز در همه جوامع مطرح است. موضوع حساس و سرنوشت عنوان یكوزه مقوله توسعه پایدار بهامر

های کنونی جهان را تامین ای که نیازتوسعه پایدار عبارت است از توسعه "گزارش برانت لند"اساس بر

که توسعه آوردن نیازهای خود به مخاطره افكند و اینهای آتی را در برکه توانایی نسلکند بدون آن

عبارتی به(. UNESCO, 1997:13) "ها و طبیعت در سراسر جهان استنرابطه متقابل انسا"پایدار 

دنبال بیشینه کردن سود خالص توسعه افتصادی با در نظر دیگر توسعه پایدار رویكردی است که به

. (Pearce and kerry, 1990) گرفتن نگهداری و حفظ کیفیت منابع طبیعی در طول زمان است

کلی توسعه پایدار به استناد تعاریف ذکر شده فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و طوربه

های الزم و عملیاتی انجام اقدام ،هامحیطی را در هر جا که ممكن است از طریق وضع سیاستزیست

ها ه مبادله بین آنکه تلفیق امكانی ندارد به ایجاد رابطکند و در هر جاییحمایتی با هم تلفیق می

 .(69:2331 نجفی، )زاهدی و دازدپرها میماهنگی این مبادلهبررسی و ه

 

 توسعه پایدار فرهنگی
برای  نماید،گر میدر هر تعریف و معنایی که برای فرهنگ بیان شود این پدیده اهمیت خود را جلوه

اند تهای از آن تاکید داشخش ویژهها بر روی بفرهنگ تعاریف مختلفی شده است که هر کدام از آن واژه

ها که از فرهنگ ارائه شده است اما در تمام این تعریف ،اندو هر کدام دیدگاهی در مورد آن ارائه کرده

 فرهنگ داده شده است. اهمیتی است که به پدیده ،ترك استها مشدر میان آن چهآن
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تعریف « ای از افرادر و رفتار مجموعهتفك شیوه»توان فرهنگ را در یك تعریف کوتاه اما جامع می
گونه که از این تعریف مشخص است هر کدام از اجتماعات بشری که در طول تاریخ تا به همان کرد.

خاص از رفتار و تفكر  اند و اغلب این شیوهخاصی از تفكر و رفتار بوده اند دارای شیوهحال وجود داشته
های ماهوی و ساختاری و گاه تضادهایی نیز دارای تفاوتیا همان فرهنگ در میان اجتماعات مختلف 

شان دارای چه بزرگ و چه کوچك، در مورد ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر کدام از جوامع، باشد.می
در  دهد.ها و ساختارهای خاصی هستند که زندگی فردی و اجتماعی این افراد را شكل میارچوبچ

آن  های رفتاری و فكری و در نتیجهتواند باعث تغییر در شیوهها میختهر گونه تغییر در این سا نتیجه
تر باشد رفاه و آسایش بیش اگر این تغییرات باعث پیشرفت، زندگی افراد شود. هایی در شیوهدگرگونی

اما اگر  اصلی فرهنگ مادر یا اولیه یاد کرد، غییری مناسب در کنار حفظ شالودهعنوان تتوان از آن بهمی
تواند عامل ایجاد نظم اجتماعی حاکم باشد می زنندهتغییرات نامتوازن و برهمها موجد ین دگرگونیا

 هنجاری اجتماعی و اختالل در ساختار جامعه و کارکرد نهادها و اجزاء مختلف جامعه شود.بی

لف های مختمناطقی از جهان اجتماعی که همواره این نگرانی را در ذهن محققان رشته از جمله
پذیر بوده آید نواحی گردشگری و جهانگردجامعه می فرهنگ اصیل و اولیهچه بر سر  وارد آورده که:

های مختلفی از مردم گیرند همواره پذیرای گروهزمین را در بر می کره %29این نواحی که حدود  است.
باشد گ خاص خود میاند که هر کدام از این افراد جهانگرد یا گردشگر دارای فرهننقاط مختلف جهان

تغییراتی که . (Philips, 2003:1) ثیراتی بر آن بگذاردأتواند تمی میزبان ارتباط با فرهنگ جامعه که در
تواند عامل ایجاد آید خود میوجود میمیزبان به های مختلف با فرهنگ جامعهدر اثر ارتباط فرهنگ

 میزبان باشد. افراد جامعه ر و آداب و رسومرفتا زندگی، های ناهمگون و نامتناسب در شیوهدگرگونی
تنها منابع طبیعی  ولی دانیم توسعه پایدار نگران تهی شدن کره زمین از منابع است،که میطورهمان

هویت فرهنگی و...  ،هاارزش ها،آرمان های دیگر مانندبلكه کیفیت ،اندتند که در مخاطره قرار گرفتهنیس
خصوص در دهه های سپری شده بهدر مناظرات سال طر نابودی است.برای زیست ایمن و سالم در خ

ترین توجه را به خود اختصاص داده بود و قبل از آن در دورانی که مباحث اقتصادی بیش 2211
در دوران جدید با مشخص شدن کارسازی و کارآمدی عنصر  یافت.جایی برای طرح نمی "فرهنگ"

رتی صوهای فرهنگی بهلفهؤویژه توسعه پایدار مساخت توسعه به ابل جایگزین آن درفرهنگ و نقش غیرق
ضرورت توجه به فرهنگ در  2231های در سال و. (921:2334 )نصیری، اساسی مورد توجه قرار گرفتند

بدیهی است که با پذیرش  یافت. قابل انكارو اهمیتی غیر پردازی پیرامون پایداری آشكارتر شدنظریه
 شود،های معنوی گشوده میلفهؤرکن اصلی توسعه و پایداری راه برای ورود دیگر معنوان یك فرهنگ به

های د بود و در فضای معیارها متصور نخواهسازی فرهنگ از ارزشزیرا براساس تعاریف مورد توافق جدا
ار به پذیر خواهد بود. به این ترتیب در مفهوم توسعه پایدناویژه داوری اخالقی اجتنابداوری به ،ارزشی

 (.Carmen, 1996:195) تنی بر فرهنگ به رسمیت شناخته شدواقع نوعی داوری ارزشی مب
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 اکوتوریسم پایدار

های طبیعی منطقه شامل ، دیدار از جذابیتدار انگیزه اصلی مسافرت به طبیعتدر اکوتوریسم پای

که خللی در دون اینها بهای فیزیكی و فرهنگی بومی است و اکوتوریسم پس از مشاهده جذابیتویژگی

 ،به این ترتیب ضمن شناختن فرهنگ .کندها بپردازد محل را ترك میها وارد آورد و به تخریب آنآن

های اقتصادی ، شأن و جایگاه اکوسیستم را حفظ کرده فرصتبق تاریخی و نمودهای طبیعی منطقهسوا

ریسم پایدار استمرار منافع بلندمدت اساساً در اکوتو .کندو درآمدزایی را برای مردم محلی ایجاد می

 مطرح است.

، اقتصادی اجتماعی و های ارزشیوتوریسم پایدار یك رویكرد مدیریتی است که با توجه به هدفاک

جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات مناسب و محیط زیستی با همكاری و همیاری مسئوالن و مردم 

 .(291 :2331، د )زاهدیقیم به حفظ طبیعت بیانجاممستطور مستقیم و غیرهها بال مؤثر آناعم

 

 ژئوتوریسم
توسط انجمن صنعت گردشگری امریكا و نشریه  9119صورت آشكار در گزارش سال هب ژئوتوریسم

این موضوع بسیار عمومی بود  ها به(. نگرش آن32 :2333 )آریافر، معرفی شد گردشگری جغرافیای ملی

شناسی نه با رویكرد زمین رکیبی ))ژئوتوریسم(( با رویكرد جغرافیایی وت(( در واژه ژئوو به پیشوند ))

های توجه کرده بودند. در واقع این رویكرد جدید از ژئوتوریسم کاربرد جدیدتری پیدا کرده و مؤلفه

به  9119ورودی و خروجی چون اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گرفت، این دیدگاه به زودی از سال 

(. از 21 :2333صدری، نكویی) شناسی دادد را به مفهوم تخصصی گردشگری زمینبعد جای خو

واقع ژئوتوریسم در داخل طیفی از تعاریف مختلف قرار هژئوتوریسم تاکنون تعاریف متعددی شده است ب

ر ای با پیشوند ژئو به دالیل خاصی و با در نظر گرفتن تحوالتی ده واژهگوید: هرگاه کزتی میگیرد. عمی

کند زمان ظهور میطور همههم ب تشریح آن تعریف و شود اختالف نظرها درمقیاس جهانی مطرح می

 -فرهنگی گردشگری از شكلی (. ژئوتوریسم222: 2331)عزتی،  ای هستیمکه اینك شاهد چنین صحنه

 و حفظ براساس و یابد مهم توسعه شناسیزمین آثار با منطقه در تواندمی که است محیطیزیست

 برخوردار زیادی رشد از جهان که در (KPMG, 2003: 156) باشدمی شناسیزمین میراث گسترش

 کل از درصد 1 اکنون که طبیعت گردان شمار دیگر هایدهه تا که شودمی بینیپیش و است بوده

 (.Amrikazemi, 2033: 6) برسد درصد 91 از بیش به شودمی شامل را جهان مسافران

 شناسیزمین هایپدیده معرفی به که است طبیعت به وابسته گردشگری هایرشته از یژئوتوریسم یك

 کمك شناسیزمین مختلف علوم از پردازد. ژئوتوریسممی هاآن مكانی هویت حفظ با گردشگران به

 زمین زیبای هایجاذبه از بازدید برای را شناسیزمین هایپدیده و طبیعت به مندانعالقه گیرد ومی
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 به را محیطیزیست و شناسیزمین هایپدیده اکوتوریسم، با همراهی در کند. ژئوتوریسممی وتدع

 پرخاطره و بخشلذت جذاب، سفری در را آنان و آوردمی در کنجكاو هایروحی انسان آرامش خدمت

 طبیعی هایجاذبه در شدن ورغوطه و طبیعت با نزدیكی هستی و جهان هایناشناخته کشف به

 ژئوتوریسم پیدایش عوامل ترینمهم عام طوربه(. 322: 2321لطفی و همكاران، ) خواندمی فرا نشآفری

 ها،آتشفشان فرسایش،: از عبارتند گرددمی طبیعی هایپدیده به جلب گردشگران موجب که

 ایهپدیده اصلی خالق اما ،مرجانی هایتپه نمكی، بلورهای نمكی و گنبدهای ها،گسله و خوردگیچین

 ژئوتوریسم هایپدیده و منابع مهمترین. انحاللی و بادی ،آبی فرسایش مثل باشدمی فرسایش ژئوتوریسم

 ها،خوردگیچین جهت ها،طاقدیس ها وناودیس ها،رودخانه ها،چشمه ها،شكستگی ها،هدر غارها،

 پوشش و جنگل ،مانده برجای هایها، فسیلمد، تونل و جزر ساحلی، هاینمكی، بریدگی گنبدهای

 اهداف (. توجه به36: 2336)اسدی،  باشدزمین می مختلف ایپدیده و اشكال و روان هایگیاهی، شن

 بازدهی کارایی و چون آثار مثبتی منشاء تواندمی گردشگری از نوع این که ستا آن بیانگر ژئوتوریسم

 ای،ناحیهبین ای ومنطقه هایتعادل و اجتماعی عدالت گسترش سرزمین، یكپارچگی و اقتصادی، وحدت

رفع  و فرهنگی میراث از حراست و ملی هویت حفظ طبیعی، منابع احیای و زیست محیط حفاظت

 گردد فضایی ریزیبرنامه راستای در روستایی و توسعه یافته کمتر مناطق در خصوصبه هامحرومیت

 (.239: 2321، )دیوساالر و همكاران

 "طبیعت گردشگری مبتنی بر"ویی فضایی های گردشگری در الگاز گونه ، ژئوتوریسم یكیوجود اینبا 

برگیرنده بازار  باشد و درمحسوب شده که دارای عرضه محصول و بازار تقاضای منحصر به خود می

 باشند.هایی شناخت محیط طبیعی برخودار میاست که در آن گردشگران از حداقل هدف خاصی

 

 پیشینه تحقیق

خصوص ژئوتوریسم و  ودن علم ژئوتوریسم خوشبختانه در طی ده سال اخیر دررغم جوان بعلی

صورت کتاب، مقاالت هاهمیت آن در توسعه پایدار در سطح جهان مطالعات ارزشمندی صورت گرفته و ب

ها نیز از مفاهیمی ، البته باید توجه داشت مفهوم ژئوپاركهای تحقیقی به چاپ رسیده استو طرح

به خاطر جایگاه ژئوپارك قشم در کشورمان اهمیت پیدا کرده است که در این  خصوصهاست که ب

 شود:آن و همچنین تحقیقات صورت گرفته در مورد ژئوتوریسم می و تاریخچهای به جایگاه بخش اشاره

 کرد کاربه آغاز رسمی صورتبه هاژئوپارك برنامه یونسكو، زمین علوم بخش در 2211 سال در

(Zauros, 2004: 3)ًمیراث یك دارای حداقل که است ملی شده حفاظت منطقه یك . ژئوپارك اصوال 

 که است این هااصلی آن و هدف( UNESCO Global Geopark Network, 2006) بوده زمین علوم

 شود ترکیب زمین میراث از حفاظت با پایدار اقتصادی توسعه هایبرنامه زمین، علوم هایسایت از
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(Dingwal and et al., 2005 .)شامل که است جغرافیایی محدوده یونسكو ژئوپارك پایه تعاریف بر 

 و هنری و فرهنگی طبیعی، هایجاذبه ممكن است آن در است، شناسیزمین زیبای ویژه پدیده چند

: 2336)مراتب،  بگذارد توجهیقابل ثیرأت منطقه اقتصاد رویبر  مجموع در که باشد خاصی تاریخی

921.) 

 نزدیك مساحتی عنوان اولین ژئوپارك خاورمیانه مطرح شده است که این منطقه باك قشم بهژئوپار

 جهان مستقل کشورهای بسیاری از از بلكه ایران، در جزیره بزرگترین تنها نه کیلومترمربع 2111 به

 رخورد مساحت با خود، مهم موقعیت کنار در (. قشم19: 2339ابراهیمی، یاوری، )پور است بزرگتر نیز

 لنگرگاه ایجاد برای را مناسبی های که مكان مضَرس سواحل و آهكی ارتفاعات ها،ناهمواری آن، توجه

 و ترقوی و بخشد را ارتقاء خود خاص جایگاه پیش، از بیش تواندمی است آورده وجودبه هاکشتی

 (.311: 2321ر، تبا)فالح بماند استوار مستحكمی دژ چون هرمز تنگه دهانه بر همیشه از ترغنی

توسط تعدادی از دانشگاهیان و کارشناسان  "ژئوتوریسم"اولین کتاب با عنوان در مورد ژئوتوریسم 

شناسی کشورهای مختلف در قالب سه بخش و سیزده فصل تهیه و توسط روس داولینگ و زمین

یش و تدوین شده ا ویــراگردیویدنیوسام چهره شناخته شده کشور استرالیا در زمینه گردشگری طبیعت

طور پراکنده مقاالتی درباره ژئوتوریسم از مجالت و یا در مجموعه مقاالت به 9116چه تا سال است. اگر

گسترده ژئوتوریسم را در سطح  طوراما این کتاب توانست برای اولین بار به ،سمینارها چاپ شده بود

نكویی به فارسی ترجمه زاده و بهرامتوسط دکتر نجف 2333سال  المللی معرفی کند. این کتاب دربین

 و توسط سازمان منطقه آزاد ارس به چاپ رسیده است.

رضا رضوانی که در تالیف محمد «توسعه گردشگری روستایی با رویكرد گردشگری پایدار» کتاب

توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است منبع ارزشمندی برای آموزش و  2331سال 

ها و تجربیات ها، روشه گردشگری روستایی است در این کتاب به مفاهیم، دیدگاهپژوهش در حوز

 موجود در زمینه گردشگری روستایی با رویكرد توسعه پایدار در قالب هفت فصل تدوین شده است.

 «المللی هامون و نواحی مجاور آنهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی تاالب بینبررسی ویژگی» مقاله

المللی جغرافیادانان جهان ادالدین تهیه و در مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بینیه عمکه توسط سم

ا موضوع پژوهش است به چاپ رسیده از جمله مقاالت کامالً تخصصی و مرتبط ب 2332اسالم در سال 

ی هاریزان صنعت گردشگری کشور با جاذبهاله نویسنده سعی در آشنا نمودن مدیران و برنامهدر این مق

ها به توان بالقوه این تر آنمنظور توجه بیشهب اکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه دارد و

ها در توسعه صنعت توریسم کشور معتقد است در صورت اقدام عملی به موقع در روند رشد این جاذبه

در منطقه فراهم راه با عمران و آبادی سرزمین توجهی همپدیده زمینه فرصت شغلی و درآمد قابل

 گردد.می
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زمردیان  ترتالیف دک «های پیرامونی مشهد از دیدگاه اکوتوریسمها و دریاچهنگرش بر چشمه»له مقا

. نویسنده با استدالل نظری و در مجله جغرافیا و توسعه به چاپ رسیده است 2339که در زمستان 

های ژئوتوریستی ترین پدیدهی از مهمنوان یكعهها و بهها و دریاچانواع چشمه ثیر بالمنازعأتجربی به ت

های زیباشناختی و اکوتوریستی، تاریخی فرهنگی و اندازهای طبیعی ناحیه از جنبهگیری چشمدر شكل

پردازد و بر این باور است که در طول تاریخ همواره مورد توجه شهروندان و دسی گونه میبعضاً تق

 گردشگران داخلی و خارجی بوده است.

 

 هاواد و روشم

 شناسایی جامعه مورد مطالعه

شهرستان نوشهر با باشد. های نوشهر و چالوس میمحدوده مورد مطالعه در این مقاله شهرستان

صاص داده درصد کل مساحت استان مازندران را به خود اخت 9/1حدود  مربع وسعت،کیلومتر 1/2126

رب استان قرار گرفته و از شمال به دریای خزر، از شرق به نور، از جنوب به است. این شهرستان در غ

شود. این های نور و چالوس و از مغرب به شهرستان چالوس محدود میهای البرز و شهرستانکوهرشته

بخش، شامل بخش مرکزی  9هزار نفر جمعیت،  224 ،324 ، شامل2331 اساس آمار سالشهرستان بر

 -ایباشد. شهرستان نوشهر از نظر توپوگرافی به دو بخش عمده جلگهدهستان می 6و بخش کجور، 

تر به شود بیششود. اراضی قسمت شمالی که به دریای خزر منتهی میساحلی و کوهستان تقسیم می

 (.2 :2333)گزارش اقتصادی، اجتماعی، شهرستان نوشهر،  کاربری تفریحی و توریستی اختصاص دارد

 19مربع )معادل مترکیلو 3/2121وس در غرب استان مازندران با وسعتی معادل شهرستان چال

درصد( کل استان، با شهرستان نوشهر در شرق و شهرستان تنكابن در غرب و دریای خزر در شمال و 

باشد. این شهرستان از نظر توپوگرافی دارای دو منطقه جوار میهمچنین استان تهران در جنوب هم

ای ای و کوهستانی تشكیل شده است که بخش کوهستانی در جنوب و بخش جلگهجلگه متمایز از هم،

آباد در نوار باریكه مابین دریای خزر و کوهستان واقع شده است. دو نقطه شهری کالردشت و مرزن

یافته است. شیب عمومی این ای توسعهاند و شهر چالوس در بخش جلگهبخش کوهستانی قرار گرفته

باشند. شهرستان چالوس از نظر تبعیت از توپوگرافی منطقه از جنوب به شمال می شهرستان به

 باشد.تقسیمات سیاسی دارای دو بخش، سه شهر و پنج دهستان می

 

 روش تحقیق

روش تحقیق در  که توصیف و تحلیل در این پژوهش دارای اهمیت اساسی استبا توجه به این

های مطالعه ی )اکتشافی( است و نوعاً از روشیابمینهتحلیلی و از نوع ز -این پژوهش توصیفی
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، نامهپرسش های میدانی مانندها و نیز روشهبررسی متون و محتوی مطالب و نقشای و کتابخانه

گاه استداللی تحقیق از طریق جستجو در ادبیات و مباحث شود تكیهمصاحبه و مشاهده استفاده می

در برگیرنده طیف کامل مدیران محلی و نهادهای نیز عه شود. حجم جامفراهم مینظری تحقیق 

 331حقیق حاصل تعداد و روستاها در سطح دو شهرستان است، بر این اساس نتایج تمردمی شهرها 

یید اعتبار أت برای کلی حجم نمونه مساوی حجم جامعه در نظر گرفته شد.طورباشد. بهنامه میپرسش

ن مراجعه شد و در پایان با استفاده از نظرات برخی اساتید و نامه به تحقیقات پیشیسواالت پرسش

منظور سنجش سوال طرح شد و به 64تعداد  متخصصین این موضوع اصالحات نهایی انجام شد. کالً

بوده که در سطح مناسبی  32/1پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر با 

 .اقدام شده است Spssافزار مدر نر اسكویرطریق آزمون کای به تهمچنین جهت آزمون فرضیا است.

بررسی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار فرهنگی منطقه به طرح دو سوال زیر پرداخته شده  برای

 است:

)محلی( برای ایجاد ژئوپارك و توسعه صنعت زمین گردشگری چگونه  میزان تمایل نهادهای مردمی

 است ؟ 

 محصوالت و صنایع دستیرونق و اهمیت ثیری در أر ناحیه مورد مطالعه چه تمیزان گردشگری د

 مردم دارد؟ متناسب با فرهنگ محلی

 باشد:ها، فرضیات تحقیق به طریق زیر میگویی به آنپاسخ براساس سواالت مطرح شده و برای

های جاد پاركاحیای فرهنگ محلی و ای تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه برایرسد بین نظر میبه

 داری وجود دارد.طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت رابطه معنی

ها و سنن محلی افزایش گردشگری در ناحیه مورد مطالعه در احیای فرهنگ محلی، تقویت ارزش

ها غرور و روح همبستگی، افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آن

 شته است.تاثیر فراوانی دا

 

 تحقیق هايیافته

 توصیفی نتایج

 موقعیت روستا
ای و درصد کوهپایه 3/21ای، ها، جلگهدرصد از روستا 1/43دهد که های پژوهش نشان مییافته

 درصد کوهستانی بودند. 1/32
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 اساس موقعیتها برتوزیع روستا -2 جدول
 موقعیت روستا فراوانی درصد

 ایجلگه 411 1/43

 ایوهپایهک 239 3/21

 کوهستانی 339 1/32

 جمع 331 211

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:
 

 جاذبه روستا یا شهر
انداز زیبای چشم جاذبه روستا یا شهر،بر حسب  پاسخگویان برای سنجی انجام شدهبراساس نظر

ترین میزان علت جاذبه روستا یا بیشصد در 6/41آب و هوای سالم و پاك با درصد  3/41رودخانه با 
 .نداشهر برای ورود گردشگران به خود اختصاص داده

 
 شهر ایتوزیع پاسخگویان بر حسب جاذبه روستا  -1 جدول

 میزان جاذبه روستا فراوانی درصد

 انداز رودخانهچشم 331 3/41

 آبشار 94 2/9

 آب و هوای سالم و پاك 323 6/41

 اسارهچشمه 13 4/2

 جمع 331 211

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:
 

 ه ورود گردشگران به روستا یا شهرانگیز

 ،شهر ایورود گردشگران به روستا  زهیبر حسب انگ پاسخگویان برای اساس نظرسنجی انجام شدهبر
درصد بیشترین میزان علت  1/42با و آب و هوای مطلوب منطقه  درصد 1/31ها با تفریح و دیدن جاذبه

 اند.را به خود اختصاص داده شهر ایورود گردشگران به روستا  زهیانگ
 

 شهر ایورود گردشگران به روستا  زهیتوزیع پاسخگویان بر حسب انگ -9جدول 
 انگیزه ورود به روستا فراوانی درصد

 هاتفریح و دیدن جاذبه 921 1/31

 منطقهآب و هوای مطلوب  342 1/42

 اکتشافی های تحقیقی، آموزشی وانجام فعالیت 91 9/3

 درمان افسردگی و تمدد اعصاب 63 1/1

 تلفهای مخانگیزه 212 2/29

 جمع 331 211
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 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

  آزمون فرضیات تحقیقنتایج مربوط به 
 برایطرح شده بود رابطه بین تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه یكی از فرضیاتی که در این خصوص م

از باشد. بدین منظور: های طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت میاحیای فرهنگ محلی و ایجاد پارك

 دوخیو حفاظت طبیعت( با آزمون های طبیعی و نگهداری ، ایجـاد پاركاحیای فرهنگ محلیمتغیر )

مذکور مورد آزمون  هیفرض ،یاسالم یشوراها اران،یده یدگاه شهرداران،استفاده شده است. حال از د

 باشد:شرح زیر میدر این راستا فرضیه به .ردیگیقرار م

های احیای فرهنگ محلی و ایجاد پارك تمایل مردم ناحیه مورد مطالعه برایرسد بین نظر میبه

 رد.داری وجود داطبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعت رابطه معنی

 

 احیاي فرهنگ محلی
ی فرهنـگ محلـی از دیـدگاه    احیـا  بـرای تمایل مردم ناحیـه مـورد مطالعـه    ثیر أبا توجه به متغیر ت

و مقـدار   (df) . درجـه آزادی xاسكویر مقدار طریق آزمون کای به یاسالم یشوراها اران،یده ،شهرداران

 ت.شرح ذیل اس( در مورد این متغیر بهAsymp.sigداری )ضریب معنی

 
 احیاي فرهنگ محلی برايتمایل مردم ناحیه مورد مطالعه ثیر أبا ت جامعه آماري توافق معنادار نمایش -4جدول 

291/63 Chi-Square 

4 Df 

111/1 Asymp. Sig. 

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

برابـر صـفر    (.Asymp.sig) داری یامعنی است )ضریب 12/1داری، کمتر از از آنجا که ضریب معنی

توافـق  %22و سـطح اطمینـان    4داری کامـل اسـت( بـا توجـه بـه درجـه آزادی       است که نشانگر معنـی 

درصـد   41/32 کـه  ایـن بـا توجـه بـه     بنـابراین  ایـن متغیـر وجـود دارد.    زیاد در داری بین گزینهمعنی

تمایـل مـردم    ثیرأتـ اری بین پاسـخگویان در مـورد   توافق معناد ،اندویان با سوال فوق موافق بودهپاسخگ

 دار بـودن آزمـون  و بـا توجـه بـه معنـی     وجـود دارد  احیـای فرهنـگ محلـی    بـرای ناحیه مورد مطالعـه  

 .یید استأنظر، مورد تمورد فرضیهاسكویر، کای
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 احیاي فرهنگ محلی برايتمایل مردم ناحیه مورد مطالعه ثیر أمیزان ت -5جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر میزان تاثیر

 1 1 کمخیلی

 1 1 کم

 12/21 12/21 متوسط

 41/32 61/11 زیاد

 211 61/22 زیادخیلی

  211 جمع

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

 هاي طبیعی و نگهداري و حفاظت طبیعتایجاد پارك

 هـای طبیعـی و نگهـداری و   ایجاد پارك برایمورد مطالعه  تمایل مردم ناحیهثیر أبا توجه به متغیر ت

. 9xمقـدار  دو خـی طریـق آزمـون    بـه  یاسـالم  یشوراها اران،یده ،حفاظت طبیعت از دیدگاه شهرداران

 شرح ذیل است.( در مورد این متغیر بهAsymp.sigداری )ضریب معنی قدارو م (df) درجه آزادی

 
 هاي طبیعی و نگهداري و حفاظت طبیعتثیر ایجاد پاركأبا ت آماري جامعه توافق معنادار نمایش -6جدول 

412/232 Chi-Square 

4 Df 

111/1 Asymp.Sig. 

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

برابر صـفر   (.Asymp.sig) داری یااست )ضریب معنی 12/1داری، کمتر از جا که ضریب معنیاز آن

توافـق   %22و سـطح اطمینـان    4داری کامـل اسـت( بـا توجـه بـه درجـه آزادی       ه نشانگر معنیاست ک

درصـد   12/22 کـه ایـن بـا توجـه بـه     بنـابراین  ایـن متغیـر وجـود دارد.    زیـاد در  داری بین گزینهمعنی

م تـاثیر تمایـل مـرد   توافق معناداری بین پاسـخگویان در مـورد    ،اندویان با سوال فوق موافق بودهگپاسخ

و با توجه بـه   وجود دارد های طبیعی و نگهداری و حفاظت طبیعتایجاد پارك برایناحیه مورد مطالعه 

 .یید استأنظر، مورد تمورد فرضیهاسكویر، کای دار بودن آزمونمعنی
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 هاي طبیعی و نگهداري و حفاظت طبیعتثیر ایجاد پاركأمیزان ت -7جدول 

 معیدرصد تج درصد معتبر میزان تاثیر

 91/6 91/6 کمخیلی

 64/44 32/33 کم

 32/21 61/19 متوسط

 12/22 13/2 زیاد 

 211 32/1 زیادخیلی

  211 جمع

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

های طبیعی با توجه به ورود پاسخگویان اظهار داشتند، درآمد جامعه میزبان به لحاظ ایجاد پارك

های اقتصادی که این امر نیز موجب اشتغال و درآمد، تشویق توسعه سایر بخش ،شوددشگران، ایجاد میگر

 شمارند.در این راه همواره حفاظت از طبیعت را مهم می و شودهای اقتصاد میو تنوع بخشی به فعالیت

تقویت  در احیای فرهنگ محلی،گردشگری در ناحیه مورد مطالعه : »دومبرای آزمون فرضیه 

ها و سنن محلی افزایش غرور و روح همبستگی، افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از ارزش

، افزایش غرور احیای فرهنگ محلیاز متغیر )«. أثیر فراوانی داشته استها تمحیط و میراث باستانی آن

( با هاباستانی آنو روح همبستگی، افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث 

 هیفرض یاسالم یشوراها اران،یده ،شده است. حال از دیدگاه شهرداراناسكویر استفاده آزمون کای

 .ردیگیمذکور مورد آزمون قرار م

 

 احیاي فرهنگ محلی
 یشوراها اران،یدر احیای فرهنگ محلی از دیدگاه شهرداران ،ده گردشگریبا توجه به نقش 

داری و مقدار عددی ضریب معنی DF، درجه آزادی 9Xمقدار  دوخیبه طریق آزمون  یاسالم

Asymp.sig. شرح ذیل است.در مورد این متغیر به 

 
 با احیاي فرهنگ محلی جامعه آماري توافق معنادار نمایش -8جدول 

31/321 Chi-Square 

9 Df 

941/1 Asymp. Sig. 

 پرسشنامه محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از مأخذ:
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برابـر   (.Asymp.sig) داری یـا اسـت )ضـریب معنـی    12/1از  بیشتر داری،جا که ضریب معنیاز آن

و سـطح اطمینـان    3داری کامـل اسـت( بـا توجـه بـه درجـه آزادی       معنیعدم است که نشانگر  941/1

درصد  1/11 اینكهبا توجه به  بنابراین این متغیر وجود دارد. متوسط در داری بین گزینهمعنیتوافق 21%

ثیر گردشـگری در  أتـ توافق معناداری بین پاسخگویان در مورد  ،اندبوده مخالفپاسخگویان با سوال فوق 

فرضیه اسكویر، کای بودن آزمونندار و با توجه به معنی ود نداردمنطقه موردنظر وجاحیای فرهنگ محلی 

و گری در منطقه و با ورود گردشگران با آداب با توجه به توسعه گردش ست.نییید أمورد نظر، مورد ت فرعی

 اند.أثیر پذیرفتههای مختلف تنظر از فرهنگرسوم مختلف، ساکنین منطقه مورد

 
 ثیر گردشگري در احیاي فرهنگ محلیأمیزان ت -3جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر ثیرأمیزان ت

 3/94 3/94 کمخیلی

 3/43 1/93 کم

 1/11 9/92 متوسط

 211 1/99 زیاد

 211 1 زیادخیلی

   جمع

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

 افزایش غرور و روح همبستگی

از دیـدگاه   افـزایش غـرور و روح همبسـتگی مـردم     میـزان در ردشـگری  ثیر گأبا توجه به متغیـر تـ  

و مقـدار  ( df) . درجه آزادی9xقدار اسكویر مطریق آزمون کای به یاسالم یشوراها اران،یده شهرداران،

 شرح ذیل است.( در مورد این متغیر به.Asymp.sigداری )ضریب معنی دعد

 
 با افزایش غرور و روح همبستگی جامعه آماري توافق معنادار نمایش -21جدول 

413/221 Chi-Square 

4 Df 

111/1 Asymp. Sig. 

 تخرج از پرسشنامهمحاسبات انجام شده بر روی اطالعات مس مأخذ:
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برابر صـفر  ( .Asymp.sig) داری یااست )ضریب معنی 12/1تر از داری، کمجا که ضریب معنیاز آن

توافـق  درصـد   22و سـطح اطمینـان    4داری کامل است( با توجه به درجه آزادی است که نشانگر معنی

درصـد   93/23کـه  ایـن توجـه بـه   بـا   بنـابراین  ،ایـن متغیـر وجـود دارد    زیـاد در  داری بین گزینهمعنی

ردشـگری در  ثیر گأتـ توافق معناداری بین پاسخگویان در مـورد   ،اندپاسخگویان با سوال فوق موافق بوده

اسـكویر،  کـای  دار بودن آزمونو با توجه به معنی وجود دارد میزان افزایش غرور و روح همبستگی مردم

 .یید استأمورد نظر، مورد ت فرضیه

 
 ثیر گردشگري در افزایش غرور و روح همبستگیأان تمیز -22جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر ثیرأمیزان ت

 46/4 46/4 کمخیلی

 33/91 49/92 کم

 91/32 32/63 متوسط

 93/23 26/3 زیاد

 211 13/2 زیادخیلی

  211 جمع

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

 هاکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنافزایش آگاهی سا

ـ  افـزایش آگـاهی سـاکنان محلـی دربـاره شـناخت از        میـزان در ردشـگری  ثیر گأبا توجه به متغیر ت

طریـق آزمـون    بـه  یاسـالم  یشـوراها  اران،یـ ده هـا از دیـدگاه شـهرداران،   محیط و میراث باسـتانی آن 

( در مـورد ایـن   Asymp.sig.داری )و مقـدار ضـریب معنـی    (df) . درجـه آزادی 9xاسـكویر مقـدار   کای

 شرح ذیل است.متغیر به

 
درباره شناخت از محیط و میراث  با افزایش آگاهی ساکنان محلی جامعه آماري توافق معنادار نمایش -21 جدول

 هاباستانی آن

224/211 Chi-Square 

4 Df 

111/1 Asymp. Sig. 

 وی اطالعات مستخرج از پرسشنامهمحاسبات انجام شده بر ر مأخذ:
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برابر صـفر   (.Asymp.sig) داری یااست )ضریب معنی 12/1داری، کمتر از از آنجا که ضریب معنی

توافـق  %22و سـطح اطمینـان    4داری کامـل اسـت( بـا توجـه بـه درجـه آزادی       است که نشانگر معنـی 

ویان بـا  درصـد پاسـخگ    26.16اینكه  جه به با تو لذا این متغیر وجود دارد.زیاد درداری بین گزینهمعنی

تـاثیر گــــردشگری در میـزان    توافق معنـاداری بـین پاسـخگویان در مـورد      ،اندسوال فوق موافق بوده

و با توجـه   وجود دارد افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنها مردم

 .یید استأمورد نظر، مورد تضیه فرکای اسكویر،  دار بودن آزمونبه معنی

 
 هاثیر گردشگري در افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره شناخت از محیط و میراث باستانی آنأمیزان ت -29جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر ثیرأمیزان ت

 62/93 62/93 کمخیلی

 69/36 12/14 کم

 13/29 26/2 متوسط

 16/26 23/4 زیاد

 211 92/3 زیادخیلی

  211 جمع

 محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

صورت روزافزون نعت توریسم بهرویكردی نو در توسعه پایدار صـ عنوانهصنعت زمین گردشگری ب

ی در این بخشویژه در کشورهایی که همراه با تنوع محیطی باال به آگاهیه. بدر حال گسترش است

توافق معناداری بین  اول آزمون فرضیه از عمل آمدهههای ببا عنایت به بررسیورزند. زمینه اهتمام می

های ، ایجاد پاركبرای احیای فرهنگ محلیتمایل مردم ناحیه مورد مطالعه ثیر أتدر مورد  پاسخگویان

طبیعی موجب ورود و جذب های زیرا ایجاد پارك .دارد وجود و حفاظت طبیعتطبیعی و نگهداری 

صورت پایدار شرط آن حفاظت محیط زیست بهتبع آن توسعه منطقه خواهد شد که پیشبه گردشگر و

ثیر أتدر مورد  توافق معناداری بین پاسخگویانه های مربوطمتغیر دوم و آزمون فرضیه در مورد .باشدمی

ثیر گردشگری أبین ت هرابط ندارد، اما،وجود  گردشگری در ناحیه مورد مطالعه در احیای فرهنگ محلی

ها و سنن محلی افزایش غرور و روح همبستگی، افزایش آگاهی ساکنان محلی درباره و تقویت ارزش

 .باشدها معنادار میشناخت از محیط و میراث باستانی آن

ـن د که با نگرش به اهمیت جهانی ایمجموعه مباحث مطرح شده در مبانی نظری تحقیق گویای آنن

اندازها و مواریث طبیعی و دلیل تنوع چشمخصوص منطقه مورد مطالعه بههور ما و بصنعت، کش
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تواند نظیر هنری میشناسی، سیاحتی و زیارتی و آثار بیهای تاریخی، باستانشناختی، جاذبهزمین

ر ناحیه مورد های موجود دهای اکوتوریستی دنیا مطرح شود. با توجه به پتانسیلصورت یكی از قطبهب

های میدانی تحقیق برای توسعه صنعت زمین گردشگری در راستای دستیابی به اهداف مطالعه و یافته

 گردد:مطرح می در ناحیه مورد مطالعه، پیشنهادهاییتوسعه پایدار فرهنگی 

 ریزیبرنامه های طبیعی و فرهنگی منطقه برایآشنا نمودن مدیران و نهادهای مردمی با قابلیت -

 طور هماهنگ.هتوسعه پایدار نواحی شهری و روستایی ب

، تقویت ث فرهنگیهای طبیعی و مواریحفظ قابلیت برای آموزش مدیران و نهادهای مردمی و مردم -

 ها و سنن محلی و افزایش غرور و هویت مكانی.ارزش

ای توسعه زمین های نوشهر و چالوس برواحی مختلف شهرستانهای طبیعی نری از قابلیتگیبهره -

 گردشگری

وسیله تهیه نقشه هها به گردشگران بازی ارائه جاذبهسارتقاء کیفیت منابع گردشگری و بهینه -

 ژئوتوریسم منطقه

 فرهنگی منطقه در برابر وندالیسم. ثشناختی و مواریحفاظت از میراث زمین -

 مانند های ژئوتوریسمطرح ها در اجرایبهبود وضعیت زندگی جوامع محلی از طریق مشارکت آن -

 هاایجاد ژئوپارك و ژئوسایت

سازی فرهنگی ساکنان در مقابل اثرات منفی های آموزشی در راستای توانمندبرگزاری دوره -

 گردشگری در بعد فرهنگی
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