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 ایرانرامسر،  ،یا حرفه ی وفن دانشگاه مالصدرا رامسر،دانشکدة  ،، گروه علوم انسانیجغرافیا اریاستاد

 (4/5/9911پذیرش تاریخ  – 99/4/9911 تاریخ دریافت)

 چکیده
 داشتته استت    یرا در پ ستیز طیروزافزون بر مح فشار ر،یقرن اخ مین در یت گردشگرصنع عیسر رشد

اصت    کیت  را داردی ریپتذ  سمیتور ۀنیزمکه  یا نقطههر  یبرا داریپا یبه گردشگر دنیرس یدر گردشگر
منتاطق   یبررست  و یگردشگر یطیمح یستیعوام  ز ییمگر با شناسا شود ینممحقق    این موضوعاست
 دهیت ناد یطیمح ستیز یها یابیارز ،رانیمانند ا ییکشورها در یگردشگر یها طرح یدر اجرا .ریپذ بیآس

را در  یراتت ییتغ یگردشتگر  زیت شهرستتان لنگترود ن     دررندیگ یمآخر قرار  تیدر اولو ای شوند گرفته می
 بتر  متثرر عوامت   ی ابیت ارز و یبررست  ،نوشتتار  نیا یهدف کل  استگذاشته  یبرجا یگردشگر یها کانون
 و بتود  یشیمایپ قیروش تحق  شهرستان لنگرود است یگردشگر یها کانون یطیمح ستیز یریپذ بیآس
 با استتفاده از که بود نفر  989 شام  یآمار ۀاستفاده شد  نمون ها داده یآور جمع براینامه پرسش بزاراز ا

  شد یآور معجسپس  پخش و یمحل ۀو جامعن گردشگرا نیبها  شد  پرسشنامهفرمول کوکران محاسبه 
 ریأراز تت  یحتاک  جیرمن استفاده شد  نتتا یاسپ یهمبستگ بیو روش ضر spssاز ابزار  ها داده  یتحل برای
 منطقتته، ستتتیز طیبتتر محتت (یعتتیاز عوامتت  طب شتتتری)ب ستتاخت انستتانمصتتنوع  یهتتا دهیتتپد یمنفتت
 ن،ابا متخلفت  نکردن برخورد ،یگردشگر یها طرح یاجرا و یابیدر ارز یتیریمد فیضع یها یریگ میتصم

 نیت تحمت ( در ا  تیت از ظرف شی)ب یگردشگر ۀیرو یبرشد  و یمحلۀ جامع گردشگران ونکردن  یهمکار
 یهتا  وزنتوجته بته    در انتهتا، بتا   هتم داشتته استت     یمثبتت  راتیکنتار آن تتأر   گرچه درا ،ستها کانون

 است  شده هادشنیمناسب پ یراهبردها ،ها کانون یابیارز و یآمار  یوتحل هیتجزاز  آمده دست به

  ستیز طیمح ،یگردشگر ،یگردشگری ها کانون شهرستان لنگرود،: یدیکلهای  واژه
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 مقدمه

کته امکتان    یامتروز  ۀشترفت یپ یو ابزارهتا  فنتاوری بته   یابیاز دستت  شیپت  تعیبا طب بشر ۀرابط

  ]4[ و متعتادل بتود   یمعنتو  یا رابطهرا فراهم کرده،  یعیاز منابع طب عیآسان و سر یبردار بهره

 ،یبلکه بر سبک زنتدگ  شود، میبشر محسوب  یزندگ حتاجیما نیتأم برای یمنبع تنها هن عتیطب

   ]9[ ردیپتذ  یمت هتم   ریو از آن تتأر  گتذارد  یمت  ریمنطقه تأر کیآداب و سنن و فرهنگ ساکنان 

ختود را بته    یجتا  یعت و عتوار  طبی  هتا  عرصته تقاضتا،   شیو افتزا  تیجمع شیبا افزا رفته رفته

با سرعت بیشتری ادامه خواهتد   یگردشگر رشداین روند با  و دادند ها کارخانهو  اه خراش آسمان

میلیون شغ  در سراسر  258بیش از  ،یکی از صنایع بزرگ عنوان به یگردشگر   ]24، 26[ یافت

 ۀتوستع   ]25[ درصتد از تولیتد ناختالا داخت  را بته ختود اختصتاص داده استت         9/1 جهان و

و  ینتواح  ۀتوستع  یالگتو  یدهت  شتک  در  متثرر  از عوامت   بته آن  مربتو   حاتیتفرو  یگردشگر

بتر  و  است زبانیم یبرا یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد میرمستقیو غ میمستق یایمزا ةکنند نیتأم

از  یناشت  یهتا  استتر  فشتار و   با رشد  ]22[است مثرراجتماعی کشورها هم  اقتصادی و ۀتوسع

اهمیتت حفت    پیامتد آن،   عنتوان  بته  عتیطب اببه تعام   ازین و احسا  و مدرن یصنعت یزندگ

و  پتا  ، ایتن صتنعت   ، لتیکن ]94[ گرفتته استت  متورد توجته قترار    طبیعی  یها عرصه منابع و

تتا  حفاظتت برختوردار شتوند     یستطوح بتا    از بایتد گردشگری  یها طیمح و ستین برمخریغ

 تیت د کته اهم باش یکتاب نینخست دیقرآن مج دیشا  ]5، 92، 29[کنند حف  خود را  یها ارزش

]97[ بته متردم نشتان داده     یفصرا به وضوح و ت یو گردشگر احتیو س ریس
 کته  یطتور  بته ، 9

 ت همیشته و مختاطرا   ]27[ استت  یو جهانگرد گردشو  احتیو س ریس ةدربارقرآن  یۀآ سیزده

 عنتوان  بته  از آنتحقیقتات علمتی    و درنس  بشر را در معر  آسیب قرار داده  ها نهیزم ۀدر هم

 داریت پا ۀتوسعچون  یمیبا ورود مفاه  ]99، 91[ اجتماعی تعبیر شده است ای فیزیکی ورویداده

 نیبا کمتتر  داریپا یتعامل جادیا برایبر لزوم آموزش به گردشگران  دیو تأکگردشگری به صنعت 

انتواع   ،یگردشتگر  ۀتجربت  یفت یک یارتقتا  نیهمچنت  و تست یز طیو آرتار ستوب بتر محت     بیتخر

کته   یا نقطههر  یبرا داریپا یبه گردشگر دنیرس و افتیتوسعه  سمیرمانند اکوتو یگرد عتیطب

با توجته بته التزام     هامروز  ]29، 28[شد  و مزیتی رقابتی اص  کی را داردی ریپذ سمیتور ۀنیزم

کتاهش  کته   افزایش یافته ستیز طیمح ی، آشفتگی گردشگرانامکانات رفاه آوردنفراهم  یبرا

 یهتا  کتانون کته امتروزه در    یبزرگت  اریبس مشک   ]1، 27[ است داشتههمراه  بهرا پایدار توسعۀ 

از  یمت یعظ  یاست که خ یگردشگر ۀبدون برنام ۀتوسعتصور غلط و ، شناخته شده یگردشگر
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استت   کرده جذبندارند  دیبازد یو امکانات  زم را برا شیکه گنجا ییها مکاندر  گردشگران را

 و یطت یمح ستیزحسا   یخاطر به شناخت نواح نانیاطم با توان یم ینواحاین  یابیبا ارز  ]9[

 یهتا  شهرستتان  از یکت ی لنگترود،  شهرستتان   ]7[ کترد  دایت دستت پ  یگردشتگر  داریت توسعه پا

 ،ییکه شناستا  است یطیمح ستیز ریپذ بیآسنقا   یدارا یول است، النیاستان گ ریپذ گردشگر

 در ایتن میتان    کنتد ر فتراهم  گردشگبیشتر جذب  یبستر  زم را برا تواند یمو رفع آن  یریگیپ

 ستیز طیمح در چشمگیری رییتغ که ینحو به تعریف شود، یظرفیت گردشگرپذیر حداکثرباید 

همچنتین    ابتد ین اهشکت  زیت ن عتیاز طب دکنندگانیبازد یمند بهره تیفیکوارد نشود و  یعیطب

بته   نیهمچن و کرد و مردم را آگاه ساخت انیبو شفاف  وضوح به دیرا با یطیمح ستیز هایخطر

 نیباز ، خا منابع آب،  یآلودگ  ]96[ گام بردارند ستیز طیمححف   که برایآنها آموزش داد 

از  نیتز  ییروستتا و متزارع   یکشتاورز  یها نیزم بیتخرو  آرار و یاهیگرفتن درختان و پوشش 

 ۀتوستع کته   شتود  متی چنتین استتنبا      ]97، 98[ انتد  شتده ه برشتمرد  یگردشتگر  یدهایت تهد

 یآلتودگ  ،یاهیت پوشش گ بیتخر هاآن نیتر مهمکه داشته  یفراوان یطیمح ستیز ارآر یگردشگر

 علمتی و  یها یبررس حاضر باپژوهش در   است یساحل انداز چشم فتنر نیو از ب یساحل یها آب

 گردشتگری شهرستتان لنگترود و    یهتا  رستاخت یزو بتا توجته بته     گرفتته  انجتام  یطیمح ستیز

بتر   متثرر شتده عوامت    ستعی   ]6[موارد مشابه دیگتر  ان وتوسط گردشگر جادشدهیا یها یآلودگ

 ۀضتمن حفت  رابطت    ،حت   راه بیتان با  و شود ییشناسا یگردشگر یطیمح ستیز یریپذ بیآس

  ]8، 95،99[شوند  احیا یگردشگر یوکانون ها ها طرحانسان با محیط زیست، 

 تحقیق ۀمنطق

 یا هیت ناحغترب و جنتوب در   و از م یا جلگته  ای احیته نشتر  در  و  شهرستان لنگترود از شتمال  

 یهتا  کتانون شتام   تحقیتق   ةمحتدود   (9شتک   ) استت  گرفتته و کوهستتانی قترار    یا هیکوهپا

 :از اند عبارت تیاولو بیترت بهکه  استمهم شهرستان لنگرود  یگردشگر

 ؛شهرستان یکانون گردشگر نیتر مهم عنوان بهچمخاله  سواح  شهر چاف و -

 ؛تا ب آن و یخیتار یها جاذبهشهر لنگرود با  -

 ؛الکوهیل یا هیکوهپا یروستا منطقه و -

  ارتفاعات هلودشت بلوردکان و یستیاکوتور یروستا منطقه و -

و  ها تا بطبیعی فراوانی از جمله  یها جاذبه، از ساخت انسان یها جاذبهاین مناطق در کنار 

به آنها اشتاره شتده    9صید و شکار برخوردارند که در جدول  اطقاستخرهای طبیعی، جنگ ، من

گردشگری این پتژوهش، در جتدول    یها کانونبرای انتخاب  مدنظر یها شاخصههمچنین  است 
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 استان گتیالن  در هفتم رتبۀ درنیز  گردشگر جذب لحاظ به لنگرود شهرستان ذکر شده است  2

  ]2[ بهار است مربو  به فص  این شهرستان در گردشگر تعداد نیشتریبو  دارد قرار

 

 یمرکز ملگردشگری شهرستان لنگرود ) یها و کانونطبیعی  یها دهیپدموقعیت جغرافیایی . 1کل ش

 (1931 رانیا یبردار نقشه

 شهرستان لنگرود ساخت انسان و طبیعی یها جاذبه. 1 جدول

 ساخت انسان یها جاذبه یعیطب یها جاذبه

 شهر یاصل دانیم -لنگرود یخشتپ   داخ  شهر لنگرود هیاکالیکتا ب 

 در شهر لنگرود پ  آجری بلوردکان چمخالهچاف و ساح  

 داخ  شهر یگیابیدر قدیمی ۀمجموع جنگلی نگینمنطقۀ  و الکوهیل ۀمنطق

 ینزری یروستا در نیرز ۀقلع کومله دانیمر و بلوردکان ،خرما یجنگلپار  

 داخ  شهر -یباش منجم منزل روستای مال  مال  لنگرود جنگ  و استخر

 روستای مال  و سفیدآستانههای   بقعه در بلوردکان لرودیلغار 

 کانون گردشگری پنج انتخاب استفاده در مورد عوامل و ها شاخص. 2 جدول

 عوامل شاخص

 لنگرود شهر و یاصل راه از فاصله راه، تیفیک و نوع یدسترس

 یبهداشت خدمات و( راه و همراه و رابت تلفن) ارتباطات گاز، بر ، آب، ها و خدمات رساختیز

 آبشار گرم، آب ۀچشم چشمه، ،کوه جنگ ، رودخانه، یعیطب یها جاذبه یعیطب یها جاذبه

 یچاو  مرکبات باغ ،یمحل ، لبا یسنت ۀخان قهوه ،یدست عیصنا ،یمعمار یانسان یها جاذبه

 یگردشگر یکاربر یبرا مناسب مساحت و بیش با نیزم وجود نیزم
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 قیروش تحق

 یو استتنباط  یفیتوصت  ،تیت و از نظتر ماه  یکتاربرد  قاتیتحق ةزمر نظر هدف درپژوهش از  نیا

 ۀمطالعت   در بختش  گرفتت انجتام   یدانیت م یشت یمایو پ یا کتابخانه ۀمطالعکه به دو روش  است

اشراف بر موضتوع   با قیتحق ینظر یمبان رایز ،داشترا  یکاربرد اصل یا کتابخانهروش  ی،فیتوص

تحت  ۀمنطقموجود  تیاز وضع یاست  شناخت و آگاه ریپذ امکان قاتیمرور تحق باپژوهش تنها 

 راهاز  یاطالعتات کتاف   یآور   پتس از جمتع  استت آنچه وجود دارد ممکتن   فیبا توص زین بررسی

پتس از   کته در طتی آن   انجام پذیرفتپژوهش با ابزار پرسشنامه  یگام بعد ،یا کتابخانه ۀمطالع

و  عیت توز یدو گروه گردشتگران و افتراد محلت    نیده بدا یآور جمع  زم برای ۀپرسشنام ی،طراح

  شد یآور جمع  زماطالعات 

 :استزیر به شرح در این پژوهش طالعه تحت م گردشگری یها کانون یها فرصت و ها تیقابل

 ؛خرما و بلور دکان ،لیالکوه ییروستا بافت وجود  9

 ؛آبزیجانوری و  متنوع گیاهی، یها گونهبا  یعیطب یها جاذبه وجود  2

  رودسر رود له له یگردشگر ۀمنطق  هیجان وکالیۀ تا ب امیر به یکینزد  9

 از: اند عبارتنیز تحت بررسی  گردشگری یها کانون یدهایتهد و یها تیمحدود

 ؛یمسکون و یتجار یاراض به منطقه یاراض یکاربر رییتغ  9

، در خرمتا  دیت خر اکتز مر بته  نداشتتن  یدسترست  ، نبود روشتنایی و ها جادهبودن  عر  کم  2

 بلوردکان ولیالکوه 

  بلوردکان ، لیالکوه ونبود روشنایی معابر در خرما  9

 ها دادهتحلیل 

ابتتدا بته    ،SPSS افزار نرم و انتقال آن به نامهسشپر قیاز طر یدانیم یها داده یآور پس از جمع

بتا استتفاده از    قیت تحق یو اهداف اصتل  جیبه نتا یابیدست برایو سپس در ادامه  یفیتوص  یتحل

 ها پرداخته شد  داده  یمرتبط به تحل یها و آزمون یآمار استنباط
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 یو کالبد یطیمح ستیز منظر از  SWOT مدل .9جدول 

 ها ضعف ها قوت

 ها کانون یابیارز یبرا بمناس ۀنیزم  9

 زیست محیطنشدن  تخریب برای یزیر برنامه امکان  2

 گردشگری یها طرح وجود  9

 کاربری بدون فضاهای از دهاستفا  4

 مناسب انداز چشم اقلیم و ،ییجغرافیا موقعیت  5

 یهتا  گونته  وجتود  ،ستواح  شتنی   طبیعتی  یها جاذبه  6

 ارتفاعات در یو جانور گیاهی

 آسفالته ارتباطی راه به آسان دسترسی  7

 چای های باغ وجودو  تا ب ،رودخانه از یبرخوردار  8

 ریگردشگ مصنوع رساختیز وجود  1

 بهداشتی مراکز و بیمارستان به آسان دسترسی  97

 صوتی آلودگی و شهری ترافیک  9

 گردشگران توسط زباله پخش  2

 مجاز غیر اقامتی واحدهای وجود  9

 هشداردهنده تابلوهای نبود و تبلیغات عدم  4

   بهداشتی یها سیسرو بودن ناکافی  5

قتال  و انت لنگترود  شهر ورودی یها رودخانه آلودگی  6

 دریا ساح  بهآن 

 سیار بهداشت و امداد مراکز نداشتن  7

 محلی نان پخت برای وبچ سوزاندن  8

 فروشان یماه بازار نامناسب وضعیت  1

 فاضالب دفع مداسیستم کار   نبود97

 تهدید فرصت

زیستت و   محیط حسا  مناطق واقعی شناسایی امکان  9

 حسا  یها ستگاهیز یمرزبند

واقعتی   مستال   تفستیر   براسا گردشگری یزیر برنامه  2

 بهداشت اشتغال، جمعیت، رشد

 ساحلی( جنگلی،) ملی یها پار  احداث  9

 فصلی گردشگری جایگزینی فرصت  4

کشتتی   مثت   بتومی  ورزشتی  مسابقات برگزاری فرصت  5

 فوتبال ساحلی و والیبال مردی، گیله

 یبرگتزار  طریتق  از یگترد  عتیطب آموزش یزیر برنامه  6

 بروشور بنر، ،روزه کی یها کارگاه تور،

 طبیعتی  یها یژگیوبارة در اطالعاتی بانک ایجاد فرصت  7

 گردشگری یها کانون انسانی و

 ۀدامنت  در گترم  آب پایتۀ بتر  گردشگری ستالمت   ایجاد  8

 گردشگر جذب برای بلوردکان

 شهر مرکز در رودخانه آب آلودگی  9

 انباشت زباله در پار  فجر  2

 یهتا  چشتمه  آب شتدن  مصرف قاب  غیر آلودگی و  9

   روستایی فاضالب نداشتن  یدل به لیالکوه

 تفکیتک  منطقته،  بته  ختواران  نیزم ةگسترد هجوم  4

 زراعی یها نیزم و ها باغ کاربری تغییر و اراضی

 دیگتر  و هتا  تا ب نابودی و بیتخر و پرندگان شکار  5

 وحش حیات فرد منحصربه یها ستگاهیز

 پتت  و رودخانتته مجتتاورت در نگردشتتگرا ازدحتتام  6

 و فرسایش آن شهر تاریخی

 آنها یآلودگ و ینیرزمیز یها آب سطح بودن با   7

 بومی معماری با مغایر معماری گسترش  8

 تجمتع  دلیت   بته  مخدر مواد به شدن آلوده احتمال  1

 لیالکوه یسراها انیقل در عبوری گردشگران

 



 SWOT 957شهرستان لنگرود براسا  مدل  یگردشگر یها کانون یطیمح ستیز یریپذ بیآس یابیارز

 

 و مدیریتی یریگ میتصمعد از منظر بُ SWOT مدل. 4جدول 

 و مدیریتی یریگ میتصمعد بُ 

ت
قو

 
 ها

 جهانگردی در منطقهرشتۀ  النیالتحص فارغوجود 

 گردشگریتوسعۀ توجه مدیران شهرستان به 

ف
ضع

 
 ها

 یامر گردشگرغیرمتولی در  یها سازماندخالت و اظهار نظر 

 دولتی در بخش گردشگری منطقه یا رحرفهیغمدیریت 

 زمینهدر این  ساز میتصمتعدد نهادهای  توریسم وزمینۀ نطقه در هماهنگی ادارات منا

 تناقض دارندبا هم  یگاهو در نتیجه تغییر عملکردها که  ها تیریمدتغییر مداوم 

 یطیمح ستیزآلودگی  نیترمکبا  پیشنهادی مناسب یها طرحنبود 

ها
صت
فر

 

 افزایش مدیریت پسماندها

 ها حریمه به تنوع شرایط محیطی و تدوین توج ۀهای مدیریتی در زمین اعمال سیاست

 جمعیتی در شهرستانبالقوة در مورد توان  یزیر برنامهمدیریت و 

ها
ید
هد
ت

 

 گردشگری بدون توجه به مسال  محیط زیست یها طرحنفوذ باندهای غیرمجاز در اجرای 

 منطقه فرسودةهای  مسئو ن شهرستانی به زیرساخت یتوجه کم

 گذاری در شهرستان سرمایهدر نتیجه دشواری طی مراح  اداری دوری از مرکز استان و 

 گردشگری یطیمح ستیز یزیر برنامهکاری در امر تجربۀ دارای کمبود نیروی تحصیلکرده 

 یطیمح ستیزنظام کنترل کیفی خدمات نبود 

 ساحلی یها عرصهتعدد مالکیت در 

 اتاحساس نیاز به امکان و ستیز طیبر مح یگردشگر آثار. 1جدول 

 پارامترها 
چاف و 

 چمخاله
 اثر بلوردکان خرما الکوهیل لنگرود

 منفی اند  اند  متوسط جدی اند  ترافیک 9

 منفی اند  اند  متوسط جدی متوسط دفع زباله 2

 منفی اند  متوسط جدی جدی جدی صوتیآلودگی  9

 منفی اند  اند  متوسط جدی جدی آبلودگی آ 4

 منفی متوسط اند  دیج متوسط جدی تغییر کاربری 5

 منفی جدی جدی متوسط متوسط جدی حیات وحش 6

 منفی متوسط متوسط جدی جدی اند  پارکینک 7

 منفی متوسط متوسط متوسط متوسط اند  راه زیرساخت 8

 منفی اند  اند  جدی جدی متوسط زیرساخت فاضالب 1

 منفی متوسط متوسط جدی جدی اند  پذیرایی هت  و 97

 منفی جدی جدی جدی متوسط متوسط اهیپوشش گی 99

 مثبت متوسط متوسط اند  متوسط عالی بهبود بهداشت 92

 مثبت عالی اند  متوسط متوسط متوسط نق  بهبود حم  و 99
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 منظتور  بته  استت  افتته ی نظتام  یا وهیشت کته   یراهبترد  یزیت ر برنامته از  هتا  دادهتحلیت    برای

 آن علت   و کارکرد ،ستمیس رهنمود یک یهد شک  خصوص در ها تیفعال یاجرا و یریگ میتصم

 ذکر شده است  7شد که نتایج آن در جدول گرفته نیز بهره 

 گردشگری شهرستان لنگرود یها کانونراهبردها در . 6 جدول

ها
صت
فر

 

 W ها ضعف(      IFE) داخلی عوامل یابیارز سیماتر S -   ها  قوت

 بازنگری راهبرد WO -راهبردهای یتهاجم رقابتی، راهبرد SO یراهبردها

 گردشگری یها جاذبه منابع وتوسعۀ   9

مردم کرد  یطیمح ستیزآشنایی با فرهنگ   2

 چمخاله

باغ وحش پرنتدگان در کنتار تتا ب    توسعۀ   9

 کیاکالیه

بتترای آب گتترم بلوردکتتان چشتتمۀ احتتداث   4

 گردشگری سالمت

 ی در چتتاف وشتتبرگتتزاری مستتابقات ورز   5

 سراها قلیانجای تجمع در  هچمخاله ب

 یگرد عتیطبات غیتبل شیافزا  6

 هتتای آژانتتس عملکتترد بهبتتود و تقویتتت  7

 در حفاطت از محیط زیست مسافرتی

 مستیر  در همگتانی  روی پیتاده  مسابقات برگزاری  9

 سراها قلیان در تجمع جای هب لیالکوه ةجاد

 عبتور  مسیر در سردسیری ماهیان استخر احداث  2

 یا هیکوهپا های رودخانه

ونقتت   ناوگتان حمت    ۀتتالش بترای بهبتود شتبک      9

 های شهرستان هجاد

 یطتتیمح ستتتیزبهبتتود نظتتارت بتتر عملکتترد     4

 توستط ، ختدمات گردشتگری   ةدهنتد  ارالهواحدهای 

 تعطی  ایام در تعزیرات گشت

ختتدمات  تقویتتت وبهبتتود عملکتترد تستتهیالت و   5

 گردشگری

 خرید گردشگری مدیریت زباله در مراکز  6
ها
ید
هد
ت

 

 (EFE) یخارج عوام  یابیارز سیماتر

 تدافعی-راهبرد -WT یهاراهبرد تنوع -راهبرد  -ST یهاراهبرد

 گردشگری یمسافربر ۀانیپااحداث   9

 خانه هیتصفطرح اگو و  یاجرا  2

 کمپوست زبالهکارخانۀ احداث   9

 مواد بازیافتی یآور جمعانتقال مراکز   4

اه کشتتتارگ و یصتتنعت یهتتا کارگتتاهانتقتتال   5

 لنگرود به مناطقی دورتر از رودخانه

 نتقال کنارگذر شهر به خارج تا با  6

 شهری تجهیز مبلمان  7

 در طبیعتت  گردشتگرانی کته  نقدی جریمۀ   8

  ریزند میزباله 

جلتتوگیری از و  شتتهر لنگتترودرودخانتتۀ  یروبتتی   9

 ورود فاضالب به آن

جلوگیری از تجمع زبالته و دفتن بهداشتتی آن و      2

 دفع فاضالبکارامد سیستم  ایجاد

 بومگردی اقامتیطراحی واحدهای   9

اولیتۀ  امکانتات  فاقد  مناطق امدادرسانی سیار در  4

 خدمات درمانی بهداشتی و

 اکوتوریستی شآموزهای  کال برگزاری   5

 هتای  تخریتب بتاغ   ،اراضتی جلوگیری از تفکیتک    6

 مرکبات و محیط زیست ،چای
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 یریگجهینت

ورود  استطبیعی آن  یها جاذبهترین عام  جذب گردشگر در آن،  مهمرود که در شهرستان لنگ

پیامتد    داشتته باشتد  در پتی  آرار منفتی  هم  آرار مثبت و تواند یمگردشگران به یک منطقه هم 

رطوبتت یتا عوامت      ،دمتا  ،ناشی از عوام  طبیعی مانند اقلتیم  ممکن است یطیمح ستیزمنفی 

 باشد  ساخت انسان یها دهیپد مدیریتی و یها یریگ میتصم ،دههای فرسو زیرساختانسانی مانند 

ایتن شهرستتان   گردشتگری  در مثبتت   هایارر به نسبت یمنف هایارراین پژوهش،  براسا 

 بتاز  فضتای  و هتا  کنار رودخانته  ،پار  ،ساح  در زباله ختنیر که یا گونه به ،دننمود بیشتری دار

یا طترح   سازی دریا سالمگردشگری مث  طرح  یها طرح  محیط دارد کردن درآلوده یادیز تأریر

 اجرایی رسیده و ۀبه مرحل یطیمح ستیزبا کمترین ارزیابی  کنارگذر لنگرود کابین لیالکوه و تله

 شتهر یتا انتقتال    نشتدن رودخانتۀ   روبتی  ی ،بر ایتن  افزون  گیرد بیشتر منافع مادی را در نظر می

 اوهتو  آبنواحی خوش  در وساز ساخت شیافزا نینچهم وهای شهر از مکانی به مکان دیگر  زباله

 ناستازگاری بتین محتیط و    شتهروندان، هتای دوم از طترف    احتداث خانته   بکر یا نوار ساحلی و و

 گیرد  صورت نمی آنبرای کنترل  ای برنامه هیچ وکند  می موجودات زنده را تشدید

تترین   مناستب  ال حاضتر رسد در ح میبیرونی به نظر  براسا  نتایج ارزیابی عوام  درونی و 

در  wt تتدافعی  شهرستتان راهبترد  ایتن   یطت یمح ستت یز یریپتذ  بیآسکاهش برای  راهبردنوع 

 هتا و  پتیش رو از طریتق رفتع ضتعف    ی تهدیتدها  از ناشتی  هتای  زیتان  رساندن حداق  بهراستای 

 :شود میپیشنهاد زیر باشد که در این زمینه موارد ها  محدودیت

 ؛زباله کمپوست کارخانۀ دفن بهداشتی آن و احداثجلوگیری از تجمع زباله و   9

 ؛ی شهرستان لنگرودگواِو  سطحی یها آب ۀخان هیتصف یاجرا ی وحاطر  2

 ؛یمحل کوچک نهاد مردمسازمان های گردشگری با تشکی   یها طرحارزیابی مستمر  ایش وپ  9

  سازها و ساخت و ها فعالیت برداری، بهره شیوة اصالح  4
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 منابع

 لنگترود،  یتوسعه گردشتگر  یراهکارها و یزیر برنامه شناخت، ( 9914) دهیسپ پور، آشفته]. 9[

 دیشته ای  حرفته فنتی و   ةدانشتکد : همتدان  فرصت، و مدآدر ،یگردشگر یمل شیهما نیاول

  مفتح

  9917-9915سال آمارنامۀ  ریزی، برنامه سازمان مدیریت و ،گیالنآمارنامۀ   ]2[

 ،(میمفتاه  و تیت )ماه یگردشتگر  ( 9988) یمهتد  ،ییستقا  ؛ ومحمدحستین  ،یزدی یپاپل  ]9[
  سمت تهران:

  انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  ،ایجغراف در فلسفه قلمرو ( 9985) احمد پوراحمد،  ]4[

آن بر  ریو تأر یگردشگر ۀبدون برنام ۀتوسع» ( 9918محمد ) علییاراحمدی،  ؛ وتر ، لیدا  ]5[

  89-15، ص 9 ش، 6 ةیت مخاطرات محیطی، دور، مدیر«ها اچهیدر ستیز طیمح

 ۀتوستع به  یابیدست در یشهر تیرینقش مد» ( 9917) اعظم ،یصفرآباد ؛ ومسعود ،ییتقوا  ]6[

 ،منتاطق خشتک   ییایمطالعات جغراف ،«کرمانشاه(ی: مورد ۀمطالع)ی شهر یگردشگر داریپا

  95-52، ص 4 ش ،9 ةدور

 داریپا یگردشگر ۀتوسعدر جهت  ییراهبردها» ( 9919) محدره ،جعفرزاده؛ و بابک ،یتوکل  ]7[

 دار،یت پا ۀتوستع  و یشتهر  تیریمتد  ،یشهرستاز  یکنفرانس مل نیاول ،«swotلنگرود با مدل 

  دانشگاه تهران

 ،«یطت یمح ستت یز میاز جترا  یریشتگ یپ» ( 9912زاده، ستجاد ) یمظفر و ؛زاده، الهامدریح  ]8[

  969-912 ص ،7 ش، 9 ةدور، یستیاخال  ز ۀفصلنام

 داریت پا ۀتوسع یزیر برنامه» ( 9915) نیحسریام ،یخادمو  ؛ثمیم ،یتوکل ؛اسداهلل وسا ر،ید  ]1[

 یهتا ستتم یاکوس ۀفصتلنام  ،«یشتهر  ۀنیبه تیریبر مد دیکأنور با ت یشهر ساحل یگردشگر
  89-18ص  ،4 ش ،7 ةدور ،رانیا یعیطب

 یگردشتگر  ۀتوستع  یراهکارهتا » ( 9985) داود ،یمهدو و ؛عبدالرضا ،یافتخار نیالد رکن  ]97[

 ،یمدر  علتوم انستان   ۀفصلنام ،«دهستان لواسان کوچک :swotبا استفاده از مدل  ییروستا
  9-97، ص 2 ش ،97 ةدور

مختاطرات   یهتا  تیت لووا نیتی تب» ( 9916مهتران )  ،یبازرگتان ؛ و رفعت ،یاردجان یشهمار  ]99[

اولتین   ،«کتوپرا   یریت گ میتصتم متدل   بتر  دیت کأماسوله رودخان با ت زیآبخ ۀحوض یعیطب

پتار  علتم و فنتاوری     در آستتارا،  یگتذار  هیسترما  یهتا  تیمحدود ها و فرصت یمل شیهما

  گیالن
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 یواکتاو  :یگردشتگر  یمقصتدها  یبنتد  طحست  ( 9981) مسلم ،ییشجا ؛ ومحمود ،ییایض  ]92[

 ش، 5 ةدور ،یگردشتگر  تیریمطالعتات متد   ،یگردشتگر  ییفضا یزیر برنامهنو در  یمفهوم

  25-46ص  ،99

 براستتا ختتزر  یایتتدر تیریمتتد ستتتمیس یستتاز نتتهیبه» ( 9988) مینستت زاده، طتتواف  ]99[

 یملت  شیهمتا  نیازدهمیت  ،«swotبا استفاده از متدل   یستیز طیمح تیریمد یها یاستراتژ

  ، کیشرانیا ییایدر یانجمن مهندس ،رانیا ییایدر عیصنا

 یداریت پا و ستت یز طیسازگار بتا حفاظتت از محت    سمیاکوتور» ( 9986) و یع ،یعبداله  ]94[

  مشهد یدانشگاه فردوس ران،یا یکشاورز یکنفرانس اقتصاد نیششم ،«یعیمنابع طب

 یگردشتگر  ۀتوستع  یمناسب برا یراهبردها» (9981) صالح ،یتیهداو  ؛بیغر ا،ین فاض   ]95[

  945-977ص  ،91 ش ،8 ةدور ،توسعه و ایجغراف ،«واریزر ۀاچیدر

جهتت   یراهکتار  یطت یمح ستت یزفرهنتگ  » ( 9919) هیمرضت  ،یکمال؛ و بنفشه ،یراهانف  ]96[

 ،نیزمت  رانیت ا یگترد  عتت یطب و یگردشتگر  یملت  شیهما نیاول ،«داریپا یگردشگر ۀتوسع

  واحد همداناسالمی  آزاددانشگاه  همدان،

  قم، چاپ ششم ،یعل ،ینیترجمه مشک، (9919) میقرآن کر  ]97[
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