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ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری
( مطالعه موردی  :شهر سرخ رود )
دریافت مقاله97/6/11 :

پذیرش نهایی97/11/10 :

مهدی رازجویان :دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،نور ،ایران.
Email: mehdi.razjouyan54@gmail.com
1
صدرالدین متولی :دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،نور ،ایران .
Email: sadr_m1970@yahoo.comk
غالمرضا جانباز قبادی :استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،نور ،ایران.
Email: Gghobadi@yahoo.com

چکیده
گردشگری با طیف گسترده ای از آثار زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی از جمله عوامل اثر گذار
بر الگوی کاربری زمین می باشد که بسته به توان منطقه در جذب گردشگر و همچنین نوع  ،حجم و اشکال

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

صفحات125-145 :

گردشگری ،شدت و کیفیت این اثر گذاری تغییر می یابد .از جمله عوامل گوناگونی که می تواند توسعه
پایدار شهری را تحت تأثیر قرار دهد ،گردشگری و پیامدهای حاصل از آن می باشد ،به طوری که بررسی
جامع پیامدهای گسترش گردشگری در یک منطقه شهری ،مستلزم بررسی آن در قالب توسعه پایدار
توصیفی و استنباطی)) به تحلیل روابط بین متغیرها اقدام گردید .همچنین برای نمایش نتایج داده های
تحلیلی و توصیفی از نرم افزار  Gisو  Excelاستفاده شد .نهایتاً در محیط نرم افزار  GISاطالعات پهنه
بندی بهترین مکان برای توسعه گردشگری مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان میدهد که از
دیدگاه نیمی از مسئولین و کارشناسان دولتی ،گسترش صنعت گردشگری از یک سو سبب رونق اقتصادی
منطقه و از سوی دیگر سبب کاهش امنیت منطقه و آلودگی محیط زیست است .بنابراین در شرایط کنونی
انگیزشی برای گسترش صنعت توریسم برای مدیران دولتی وجود ندارد .الزم است کارگاههای آموزشی برای
مجموعه ادارات دولتی درگیر در صنعت توریسم برگزار شود و این مفهوم نهادینه گردد که گردشگر دلیل و
انگیزهای برای کاهش امنیت منطقه نداشته و این تفکر در بدنه کارشناسی دولت اصالح گردد که بتوان آنها را
همسو با برنامه های توسعه توریسم نمود .با این حال نگرانی آنها برای آلودگی محیط زیست قابل توجه است
و با استقرار امکانات جمع آوری پسماندها و تابلوها و تراکت های آموزشی و تبلیغاتی می توان این بخش از
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شهری است .پس از جمع آوری اطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه ،با استفاده از آزمونهای ((آمار

مجموعه ادارات دولتی درگیر در امور گردشگری را هم جهت با برنامه های توسعه گردشگری نمود.

 . 1نویسنده مسئول :مازنداران ،نور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،گروه جغرافیا
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کلید واژگان :کاربری های اراضی ساحلی ،گردشگری شهری ،شهر سرخ رود.
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مسئله زمین در شهر ساحلی سرخ رود به قدری مهم است که دسترسی عادالنه به آن و استفاده بهینه از آن از
مؤلفه های اساسی توسعه پایدار می باشد هر چه در استفاده درست از آن سهل انگاری شود به معنای سهل
انگاری در تأمین نیازهای نسل امروز و آیندگان می باشد استفاده نادرست از این کاالی گران و تجدید ناشدنی
منجر به معضل بورس بازی زمین گردیده معامالتی که صرفاً به منظور سرمایه گذاری بر زمین و انتفاع از اضافه
ارزشی که در آینده بدست می آید صورت می گیرد .معموالَ زمین شهری از محل احداث اراضی بایر و دایر و
بعضاَ اراضی کشاورزی و باغات اطراف شهر ویا احداث شهر جدید با فاصله از شهر مادر تأمین میشود که در
روند رشد و گسترش سرخ رود به زمین شهری تبدیل شده اند زمین شهری از انجام عملیات تسطیح،
خاکبرداری وهموارسازی تپه ماهورها ،خیابان کشی ،جدول گذاری ،ایجاد تاسیسات و تجهیزات خدمات شهری
)آب ،برق ،گاز ،تلفن ،فاضالب و (...بر روی اراضی خام و احداث جاده تا رسیدن به شهر جدید ،ضمن از بین
رفتن بخشی از اراضی کشاورزی و باغات به دست می آید و همه اینها ،جدای از هزینه مطالعات و مكان یابی ،به
مفهوم تحمیل هزینه بسیار زیاد بر دولت و مردم است )روزنامه ایران ،ایران اقتصادی.) 7 : 1389 ،
در روال کنونی شهرسازی کشور ما ،هنوز مبانی و روش های سازمان بخشی به کاربری زمین براساس همان
الگو های سنتی و روش های شهرساز ی کارکردی استوار است که هم از نظر حقوق مالكیت و اقتصاد زمین و
ساختمان و هم از نظر شیوة تهی طر ح های توسعة شهری و روش های تقسیم و توزیع اراضی با نواقص و
تنگناهای بارزی روبروست که حیات شهرهای کشورمان را با مشكالت اساسی مواجه نموده است .در این راستا،
توجه کافی به معیارها و استانداردهای کاربری اراضی و وارد کرد ن آن ها در طرح های شهری می تواند گام
مهمی در ساماندهی اوضاع آشفته زمین در شهرهای کشورمان که ازاین نظر با مشكالت اساسی مواجه هستند،
کاربری اراضی شهری جزو مفاهیم پایه در دانش شهر سازی است و اهمیت آن به گونه ای است که برخی از
صاحب نظران آن را مساوی برنامه ریزی شهری می دانند(دلیر و ملكی) 1: 1386 ،
سواحل کشور در سالیان اخیر عرصه فعالیتهای گوناگون در زمینه های تجاری ،صیادی و امور مرتبط با صنعت
نفت و گاز قرار گرفته اند ،به گونه ای که ساخت و سازهای مهندسی در این مناطق به نحو قابل توجهی افزایش
یافته است .از طرف دیگر با شناخته شدن بیشتر پتانسیل محیط های ساحلی به خصوص سواحل ارزشمند
دریای خزر در حوزه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،میراث فرهنگی و زیست محیطی ،طراحی و اجرای
فعالیت های جدید با حجمی وسیعتر در این سواحل غیرقابل اجتناب می باشد .بدیهی است که در چنین چشم
اندازی حفظ ،نگهداری ،ترمیم و احیاء منابع ساحلی ضروری بوده و بدین منظور الزم است طرح ریزی مناسب
در راستای استفاده های آتی از سواحل با رویكرد توسعه پایدار اجرا گردد به نحوی که استفاده از اراضی ساحلی
با کمترین آسیب و خطر برای اهالی و سواحل و با باالترین بهره وری همراه باشد و همچنین عواملی نظیر جزر
و مد و خطوط حریم و بستر خدشه ای به استفاده از اراضی وارد نكنند و بتوان یک کاربری را برای همیشه
برای یک منطقه تعریف نمود.
امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها ،ساماندهی کاربری اراضی شهری
ساحلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی مكانی آنها یكی از
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مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است .اگر هزینه های تبدیل اراضی خام به اراضی
شهری و هزینه های فرصت های از دست رفته و جایگزین مورد محاسبه قرار گیرند ،گران بودن و با ارزش
بودن کاالیی به نام زمین شهری بخوبی مشخص و روشن می شود .اینها در کنار تجدید ناپذیر بودن زمین لزوم
ال روشن مینماید امری که در
استفاده بهینه و بكارگیری الگوی کاربری مناسب درمصرف زمین شهری ،کام َ
جریان رشد و گسترش کالبدی شهر سرخ رود این شهر نقش استانی می یابد رعایت نشده و پیامدهای آن
مواردی چون رشد لجام گسیخته کالبدی و فضای شهری کمبود مسكن و فضای سبز و تأسیسات و خدمات
شهری در پی سیاست های انبوه سازی و کوچک سازی و عدم انطباق ساختار سلسله مراتب خدمات زیر بنای با
سازمان فضای ،قرار گیری کاربری های ناسازگار با یكدیگر می تواند نشان دهد که الگوی مصرف ما در استفاده
از زمین شهری ،اصالح نشده است .اراضی ساحلی سرخ رود  ،در شمال شهر سرخ رود و در موقعیت جغرافیایی
 "52 "27تا  "52 "28از خط استوا و طول شرقی  "36 "39تا  "36 "40از نصف النهار گرینویچ واقع شده
است .منطقه مذکور به دلیل اسقرار در بخش ساحلی ،عوارض چشمگیر توپوگرافیک نداشته و سیمای ناهمواری
های آن مربوط به پیشروی و پسروی آب دریا و همچنین رسوب گذاری رودخانه های موجود در منطقه است .
استقرار در مسیر شاهراه ارتباطی شرق به غرب استان مازندران ،برخورداری از فاصله مناسب با سایر شهرهای
استان نظیر :ساری  ،بابل  ،بابلسر و دیگر شهرها از مهمترین ویژگی های منطقه مذکور بوده و از نظر توسعه
گردشگری موقعیت مناسبی را برای آن فراهم نموده است.شهر سرخ رود با  5310058مترمربع مساحت به
عنوان محدوده فراگیر اراضی ساحلی تعیین شده است.در تعیین محدوده بالفصل معیارهایی مانند ساختار
شبكه معابر مؤثر بر سایت و کاربری های عمده مؤثر بر آن و نیز همجواری فضایی تأثیر گذار بوده اند .سطح
حوزه بالفصل برابر با  763629مترمربع است .در بررسی وضعیت مالكیت اراضی ساحل سرخ رود ،هیچگونه
مالكیتی که منطقه در محدوده قانونی شهر سرخ رود از جمله خصوصی ،دولتی ،تعاونی و  ...استقرار یافته
رویت نگردیده است؛ جز اراضی ساحلی سرخ رود که جزء انفال عمومی آن به حساب می آید و مساحتی بالغ بر
 189532مترمربع از شهر را شامل می شود .ویالسازی در این مناطق به قدری وسعت گرفته که سال به سال
چهره سبز به واسطه ساخت انبوه ویالهای جدید  ،تغییرات اساسی پیدا می کند.
کاربریِ اراضی ساحلی سرخ رود ،در راستای توسعه گردشكری دو وضعیت پیشنهادی و موجود مورد شناخت
قرار گرفته است .در وضعیت پیشنهادی ،کاربری اراضیِ طرح هادی مصوب شهر سرخ رود و در وضعیت موجود
 ،کاربری های شناسایی شده از طریق برداشت میدانیِ محدوده مطالعاتی ،مورد شناخت و بررسی قرار گرفته
اند .منطقه مورد مطالعه به دلیل واقع شدن در محدوده قانونی شهر ،مجاورت با دریا و وجود انواع مالكیت در
آن ،از تنوع قابل توجه کاربری برخوردار است .ساحل یكی از ویژگی های اختصاصی که پتانسیل بسیار زیادی
جهت جذب گردشگر در سطح منطقه دارد .اراضی ساحلی سرخ رود  ،ساحل وسیع آن است  .بر اساس بررسی
های انجام شده ،این کاربری مساحتی بالغ بر  189532مترمربع از محدوده مورد مطالعه را شامل می شو د و
غالب برنامه ریزی و طراحی در این محدوده شكل می گیرد .کاربری مسكونی در طول منطقه مساحتی در
حدود  144283مترمربع را در بر می گیرد .کاربری تجاری مساحتی در حدود  1233متر مربع را در بر می
گیرد .کاربری گردشگری مساحتی در حدود 5411مترمربع را به خود اختصاص داده است .مجموع کاربری
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پارک و فضای سبز مساحتی در حدود  4557مترمربع را در برگرفته است .این میزان از فضا "برای منطقه ای
که جاذب گردشگر ،هم از استان و هم از خارج آن است ،نامطلوب به شمار می آید .کاربری بایر و مخروبه
مساحتی برابر با  263659مترمربع از محدوده پیرامونی اراضی ساحلی سرخ رود را در بر گرفته است .بدان
علت که این تحقیق تنها مرتبط با توسعه اراضی ساحلی بوده ،نقشی در آن نداشته ،اما از آن جهت که اثرگذار
بر آن است ،کیفیت نامطلوبی به محیط می بخشد .در محدوده پیرامونی اراضی ساحلی سرخ رود 27919
مترمربع به مزارع و به باغات اختصاص دارد.در محدوده پیرامونی اراضی ساحلی سرخ رود 48066 ،مترمربع از
فضاهای در حال ساخت قابل مشاهده می باشد و بیشترین مساحت را در میان دیگر کاربری ها به خود
اختصاص داده است 62 .مترمربع از فضای مجاور اراضی ساحلی به دکه پلیس اختصاص یافته است که فعالیت
منتج از آن برقراری امنیت در سطح منطقه است .کاربری بهداشتی 115مترمربع از فضای اطراف محدوده را در
برگرفته است .پارکینگ از جمله فضاهایی که در اطراف محدوده اراضی ساحلی سرخ رود به چشم میخورد ،
مختص پارک اتومبیل است .در محدوده مورد مطالعه در حدود  1618متر مربع فضای پارکینگ مشاهده می
گردد .نمازخانه در حدود  62مترمربع اراضی محدوده مورد مطالعه به کاربری نمازخانه اختصاص دارد .از این رو
بخشی از اراضی ساحلی سرخ رود به کاربری پره صیادی (شرکت تعاونی ماهیگیران )تعلق داشته و در حدود
 8120متربع از آن را شامل می شود .صنعت تكثیر و پرورش ماهیان در نواحی ساحلی ،از جمله کاربری های
حائز اهمیت بوده که در اراضی ساحلی سرخ رود به چشم می خورد و حدود  23112متر مربع از آن را به خود
اختصاص داده است سهم کاربری گردشگری  % 2کل سطوح ساحلی شهر سرخ رود می باشد .با ساماندهی این
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اراضی به صورت جامع کمک به اعمال کاربری های مناسب در آن میتوان از بار مشكالت که شهر سرخ رود
است و به الگوی مناسب توسعه شهری جامعه عمل پوشاند .لذا با توجه به اینكه سابقه چنین کار تحقیقی به
صورت جامع نبوده است ضروریست به این مهم پرداخته شود .آیا تا چه حدی ساماندهی کاربری اراضی ساحلی
شهر سرخ رود می تواند سبب توسعه گردشگری آن شود ؟ اسماعیل شیعه و همكاران( )1388به بررسی تحلیل
عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار ،مطالعة موردی سواحل
شهر رامسر پرداخته و نتایج به دست آمده از تحلیل شاخص های کیفی سواحل شهر رامسر نشان می دهد که
در مجموع از میان  17شاخص7 ،شاخص پایین تر از اندازة میانگین بوده است و معادل کیفیت نسبتا مطلوب
ارزیابی می شود و  10شاخص دیگر از اندازة میانگین باالتر بوده و معادل کیفیت نامطلوب ارزیابی می شود.
کشوری و همكار( )1389به بررسی کاربرد  GISوTISدر امكان سنجی گردشگری ساحلی ،نمونه موردی شهر
بابلسر .نتیجه نشان داد که مهم ترین فاکتورهای بسترسازی برای گردشگران ساحلی در بابلسر و برای کاهش
هزینه در این زمینه با تاکید بر توسعه پایدار قطب گردشگری ساحلی شهر مذکور ،تخصیص بودجه به تكمیل
سیستم اطالعات جغرافیایی شهراست .حمید برقی و همكاران ()1391در پژوهشی بعنوان :برنامه ریزی توسعه
پایدار گردشگری در منطقه خلیج فارس(مطالعه موردی  :جزیره قشم) به این نتیجه گیری رسیده اند :
گردشگری بعنوان ابزاری توانمند امروزه نقش غیر قابل انكاری در تغییر و شكل دهی محیط پیرامون دارد و در
نهایت با برنامه ریزی و مدیریت طالیی  ،سود سرشاری را عاید منطقه(خرد) و دولت (کالن) نماید با این وجود
ایشان برنامه ریزی و مدیریت آینده در جهت محرومیت زدایی منطقه قشم را قابل تامل دانسته است و طی
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های بكار رفته در این پژوهش شامل نقشه موجود پوشش اراضی در سال  1990و پوشش اراضی مشتق شده از
تصاویر ماهواره ای سال  2000و  2006م است که بر پایه طبقه بندی شیءگرا موردتوجه قرار گرفت .با استفاده از
معیارهای چشم انداز سازی و به کارگیری آنتروپی شانون ،مشخص گردید که گرایش توسعه به سوی پراکنده
رویی شهری تشدید یافته و تغییرات پوشش اراضی حاکی از تشدید تغییرات اراضی به سود کاربردهای شهری
است که به عنوان تهدیدی برای پارک های طبیعی و اراضی کشاورزی تلقی می شوند.
مبانی نظری پژوهش
توسعه گردشگری

پایدار3

گردشگری پایدار شهری

2- Pijanowski
3 - Sustainable tourism development

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125

همانگونه که بیان گردید گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می کند.یكی از این الگوهای
فضایی گردشگری شهری است .نواحی شهری به علت آنكه جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند
غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب میگردند .شهرهای معموالً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها،
بناهای یادبود ،تئاترها ،استادیومهای ورزشی ،پارکها ،شهربازی ،مراکز خرید ،مناطقی با معماری تاریخی و
مكان هایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده که این خود گردشگران بسیاری را جذب
میکند(.)Timothy,1995,63

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

از توسعه گردشگری پایدار تعریف های متفاوتی ارائه شده است و از آن ،به مثابه توسعه درو نزا ،توسعه محیط
مدار ،توسعه معتدل و متوازن ،توسعه همه جانبه ،توسعه مسئوالنه و توسعه جهانگردی خاص نام برده اند.
توسعه درون زا ،بیشتر بر منابع داخلی تكیه داشته است و توسعه محیط مدار ،توجه و تاکید خود را بر محیط
می گذارد .توسعه جهانگردی خاص بر این تفكر استوار است که هر منطقه باید با توجه به عوامل مختلف
محیطی (مانند محیط فرهنگی ،اقتصادی و )...جهانگردی خاص خود و جهانگردان سازگار با فرهنگ خود را
داشته باشد .توسعه مسئوالنه نیز خود را با توجه به انتظارات و نیازهای جامعه انجام دهد .توسعه متوازن و همه
جانبه نیز به تمامی عوامل موجود در جامعه و محیط توجه می کند و سعی بر آن دارد تا با تلفیق تمامی عوامل
به انتخابی بهینه ،در توسعه دست یابد ( الوانی و پیروز بخت.)21 :1385 ،

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ذکر چند نكته اساسی افزایش سرمایه گذاری خصوصی و خارجی در بخش گردشگری با نظارت دولت و ایجاد
دهكده های توریستی و تبلیغ جاذبه های گردشگری جزیره را پیشنهاد داده است
در سطح جهانی نیز براین پیجانوسكی و همكاران 2در سال های  2000و  2002به تشریح مدل تحول زمین
پرداخته و کاربرد آن را در پیش بینی تغییرات زمین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند .همچنین این
مدل را با مدل های دیگر مورد مقایسه قرار داده و کارایی فراوان این مدل را که از شبكه های عصبی مصنوعی و
سیستم اطالعات جغرافیایی بهره جسته است ،تشریح کردند .آرایا و کابرال( ،)2010در پژوهشی تغییرات پوشش
اراضی در ستوبال و سیمبرا پرتقال را با هدف تعیین نواحی توسعه یافته اینده تحلیل و مدل سازی کردند .داده
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منبع( :ایمانی و همكاران.)77 :1394 ،

روش تحقیق

محدوده مورد مطالعه

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125

سرخ رود یكی از شهرهای استان مازندران ایران است .این شهر مرکز بخش سرخ رود شهرستان محمودآباد
است .جمعیت این شهر حدود دوازده هزار نفر است که در  6کیلومتری غرب فریدونکنار و پانزده کیلومتری
شرق محمودآباد در کنار دریای خزر و در انتهای مسیر رودخانه هراز به دریای خزر قرار دارد .شهر سرخ رود با
فرمی خطی بر روی ساختار ملی نور -فریدونكنار واقع شده است .سرخ رود در قسمت شرق بواسطه نهر
کوچک شیرا به محدوده خدماتی شهر فریدونكنار و در قسمت غرب 13کیلومتر با شهر محمود آباد فاصله دارد.
این شهر در موقعیت جغرافیایی ´  52,º27تا ´ 52 º ,28از خط استوا و طول شرقی ´ 36 º ,39تا ´ 36º ,40از
نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .بر اساس منابع و شواهد تاریخی (وجود تپه های باستانی به نام برزو تپه
در جنوب این شهر ) ،می توان قدمت میانه ای از تاریخ تمدن ایران را برای این منطقه زیستی متصور شد .اما
تحول این شهر در گذشته دور چندان مشخص نیست .این کانون تا سال  1380در قالب چند آبادی – به گونه
بطئی -به رشد خویش ادامه می دادند .از سال  1380به بعد با شكل گیری شهر سرخ رود ،وزرا محله نیز به

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت  ،توصیفی – تحلیلی و میدانی است.روش پژوهش پس از
جمع آوری اطالعات میدانی که با استفاده از ابزار پرسشنامه تكمیل شده ،با استفاده از نرم افزار SPSS
اطالعات پرداخته شده سپس با استفاده از آزمونهای (( آمار توصیفی و استنباطی )) اقدام به تحلیل روابط بین
متغیرها خواهد شد .و همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از نرم افزار  Gisو Excel
استفاده شده است .در نهایتا در محیط نرم افزار  GISاطالعات پهنه بندی بهترین مكان برای توسعه گردشگری
مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)1عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری
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بافت الحاق شده و امروزه شهر سرخ رود از ترکیب چهار محدوده کالبدی وزرا محله ،سرخ رود غربی ،سرخ رود
شرقی و محدوده ساحلی تشكیل شده است .کالبد شهر در این دوره به طور عمده در دو بخش سكونتی و
اقامتی قابل تعریف است که بخش اقامتی ،فاقد تعامل الزم با بافت تاریخی و سكونتی شهر می باشد .شهر
دارای سه بافت (قدیم  ،میانی و جدید) بوده که بافت قدیم و میانی در حوزه سكونتی و بافت جدید را عمدتاٌ در
حوزه اقامتی می توان تبیین کرد .اشكال ( 2و .)3

شکل (  . )2نظام تقسیمات سیاسی در سطح شهرستان

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

شکل ( .)3توسعه ادواری شهر سرخ رود تا سال 1390

نتایج
] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125

به منظور سنجش موانع و محدودیتهای توسعه پایـدار گردشگری در شهر ساحلی سرخ رود ،با استفاده از مـدل
تحلیل عاملی 38 ،متغیر در قالـب چهـار ُبعـد توسـعه پایدار (اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبـدی)
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جدول () 1موانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری
1

بورسبازی و خرید و فروش بیرویه زمین و امالک

20

آلودگی محیط زیست

2

تورم و افزایش عمومی قیمتها

21

آلودگی آبهای جاری

3

فصلی بودن مشاغل گردشگری

22

تخریب باغات ،مزارع و پوشش گیاهی

4

اختالف فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان

23

خریب منابع طبیعی در نتیجه توسعه ساخت وسازهای مربوط به
گردشگری

5

برهم خوردن تعادل بین جمعیت بومی و غیر بومی

24

ساخت و سازهای غیراصولی در نوار ساحلی

6

ناامنی و هرج و مرج ناشی از ورود گردشگر

25

شیوع بیماریهای مسری

7

مهاجرت از روستاهای پیرامون به شهر

26

سروصدا و آلودگی صوتی

8

مصرف کننده بودن گردشگر

27

حجم انبوه زباله در اطراف معابر و ساحل

9

پوشش نامناسب گردشگران و تبعات منفی بر
ساکنان

28

هدایت فاضالبهای آلوده سكونتگاههای ساحلی به دریا و رودخانه

11

به خطر افتادن غنا و اصالت فرهنگی جامعه

30

12

رشد بیش از حد فصلی جمعیت

31

رشد ناموزون شهر

13

مزاحمتهای ایجاد شده توسط گردشگران برای
ساکنین

32

افزایش ساخت و سازهای بیكیفیت

14

از بین رفتن آرامش عمومی جامعه

33

تغییر منفی چشمانداز شهری در اثر افزایش ساخت و ساز بی رویه

15

زدحام و شلوغی شهر در نتیجه توسعه بخش
گردشگری

34

توسعه پراکنده بافت شهری

16

افزایش مصرف مشروبات الكلی

35

تخریب بافت سنتی منطقه

17

تجاوز به نوامیس و گردنكشی

36

افزایش ترافیک سواره و پیاده

18

افزایش سرقت و ناامنی

37

فقدان برنامه اصولی ،جامع و مطالعات پایهای برای توسعه گردشگری

19

از بین رفتن حریم خصوصی

38

نبود کنترل محلی مناسب در هدایت توسعه بخش گردشگری

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125

همانطور که جـدول ( )2نشـان مـیدهـد ،مقدار  KMOموانـع و محـدودیتهـای توسـعه پایـدار گردشگری در
شـهرهای سـاحلی ،برابـر بـا () 0/669و سطح معناداری  99درصدی را نشان میدهندکـه ایـن نتیجه حاکی از
همبستگی کامل متغیرهـای وارد شـده برای تحلیل عاملی است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

10

گسترش تجملگرایی و مصرفگرایی

29

کاهش سطح اراضی قابل کشاورزی در پیرامون شهر
تالش برای تغییر کاربری اراضی شهر و افزایش سطح تراکم در ساخت
و ساز

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

مورد آزمون قرار گرفتند .پـردازش و تجزیـه و تحلیـل دادهها با استفاده از برنامه نـرمافـزاری  SPSSدر قالـب
روش آماری تحلیل عاملی انجام شده است.
در ایــن پــژوهش بــه منظــور بررســی موانــع و محدودیتهای توسعه پایـدار گردشـگری در شـهرهای
ســـاحلی از مؤلفـــه هـــای اقتصـــادی ،اجتمـــاعی ،زیستمحیطی و کالبدی اسـتفاده گردیـده اسـت .کـه
بدین منظور تعداد  38سؤال درقالب طیف لیكرت و به صورت پنج گزینهای (خیلیكم ،کـم ،متوسـط ،زیـاد و
خیلیزیاد) طراحی شده است کـه در ذیـل بـه صـورت جداگانه بررسی گردیده اند .جدول(.)1
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جدول ( .)2مقدار ضریب  KMOموانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی سرخ رود
عنوان

KMO

Bart let test

Sig

موانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری در شهرهای ساحلی

0/669

2557/970

0/000

عامل ها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعی

تهدیدات فرهنگی

4/67

14/26

موانع عمومی

3/52

11/26

41/64

موانع اقتصادی-اجتماعی

2/89

9/63

51/27

تهدیدات بهداشتی

2/81

9/23

60/5

چالشهای اجتماعی-محیطی

2/56

7/73

68/23

تورم اقتصادی -کالبدی

2/48

7/51

75/74

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125

تهدید محیطی-کالبدی

5/37

16/12

16/12
30/38

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول ( .)3موانع توسعه گردشگری سرخ رود

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

نتایج به دست آمده از جدول ( )3بیـانگر آن اسـت که ،موانع و محدودیتهای فراروی گردشـگری پایـدار در
هفت عامل دسته بنـدی شـده اسـت .بـه طـوریكـه تهدید محیطی -کالبدی؛ شامل آلودگی محیط زیسـت،
تخریب منابع طبیعی در نتیجه توسعه ساخت وسـازها ،ســاخت و ســازهای غیراصــولی در نــواحی
ســاحلی ،آلودگی صوتی ،افزایش ساخت و سازهای بدون مجوز و بی کیفیت ،تغییر منفی چشم انداز شهری در
اثر افزایش ساخت و سازهای بی رویه ،توسعه پراکنده بافت شهری ،تخریب بافت سنتی منطقه و افزایش
ترافیـک سـواره و پیاده ،با مقدار ویژه  5/37درصد و واریانس مقدار ویـژه  12/16درصـد بــه عنـوان
مهــمتـرین مــانع محســوب میگردد و بعد از آن تهدیدات فرهنگی؛ شامل اختالف فرهنگی بین گردشگر و
جامعه میزبان ،افزایش مصرف مشـروبات الكلـی و ازبـین رفـتن حـریم خصوصـی بـا 14/26درصد واریانس
مقدار ویـژه ،بـه عنـوان دومـین عامل شناخته شده است؛ همچنین عامل سوم و چهارم را ،موانع عمومی؛بورس
بازی و خرید و فروش بـی رویـه زمین و امالک ،مصرف کننده بودن گردشگر ،بـه خطـر افتادن غنا و اصالت
فرهنگی جامعه و حجم انبوه زبالـه در اطراف معابر و ساحل و اقتصـادی -اجتماعی؛فصـلی بودن مشـاغل
گردشـگری ،رشـد بـیش از حـد فصـلی جمعیــت ،ازدحــام و شــلوغی شــهر بــه ترتیــب بــا 11/26
درصد و  9/63درصـد از واریـانس مقـدار ویـژه تشكیل می دهند .عامل پنجم ،تهدید بهداشـتی اسـت؛ شیوع
امراض مسری که با 9/23درصد از مقـدار ویـژه بـه عنـوان عامـل پـنجم شـناخته شـده اسـت .چـالش
اجتماعی -محیطی؛ مزاحمت های ایجـاد شـده توسـط گردشگران برای ساکنین شهری ،تجاوز بـه نـوامیس و
گردن کشی و آلودگی آبهای جاری بـا  7/73درصـد از مقدار ویژه ششـمین عامـل و عامـل تـورم اقتصـادی -
کالبـدی؛ تـورم و افـزایش عمـومی قیمـتهـا و رشـد ناموزون شهر با  7/51درصـد از مقـدار ویـژه هفتمـین
عامل محـدودیت توسـعه پایـدار گردشـگری در شـهر سرخ رود می باشد؛ همچنین مؤلفه های بررسـی شـده
در مجمــوع 75/74درصــد از واریــانس کــل موانــع و محـدودیتهـای توســعه پایـدار گردشـگری در
شــهر مورد مطالعه گردیـده اسـت .
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جدول (  .) 4تعیین موانع و محدودیتهای عمده بهعنوان نقاط ضعف فراروی توسعه پایدار گردشگری در شهرسرخ رود
ابعاد

تهدید محیطی -
کالبدی

تهدیدات فرهنگی

موانع عمومی

موانع اقتصادی -
اجتماعی
تهدیدات بهداشتی
چالش های اجتماعی-
محیطی
تورم اقتصادی کالبدی

آلودگی محیط زیست

0/400

تخریب منابع طبیعی در نتیجه توسعه ساخت و سازه

0/570

ساخت و سازهای غیراصولی در نوارساحلی

0/549

سروصدا و آلودگی صوتی

0/618

فزایش ساخت و سازهای بی کیفیت

0/621

تغییر منفی چشم انداز شهری در اثر افزایش ساخت و ساز بی رویه

0/517

توسعه پراکنده بافت شهری

0/428

تخریب بافت سنتی منطقه

0/433

افزایش ترافیک سواره و پیاده

0/591

اختالف فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان

0/419

افزایش مصرف مشروبات الكلی

0/648

از بین رفتن حریم خصوصی

0/599

بورسبازی و خرید و فروش بیرویه زمین و امالک

0/591

مصرف کننده بودن گردشگر

0/568

بهخطر افتادن غنا و اصالت فرهنگی جامعه

0/702

حجم انبوه زباله در اطراف معابر و ساحل

0/413

فصلی بودن مشاغل گردشگری

0/676

رشد بیش از حد فصلی جمعیت

0/709

زدحام و شلوغی شهر در نتیجه توسعه بخش گردشگری

0/519

شیوع بیماریهای مسری

0/775

مزاحمتهای ایجاد شده توسط گردشگران برای ساکنین شهری

0/435

تجاوز به نوامیس و گردنكش

0/685

آلودگی آبهای جاری

0/602

تورم و افزایش عمومی قیمتها

0/792

رشد ناموزون شهر

0/650

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125

در این قسمت از پژوهش موانع و محدودیتهـای توسـعه پایـدار گردشـگری و تـأثیر گســترش گردشـگری در
توســعه پایدار شهر سرخ رود در چهار بعـد اقتصـادی ،اجتمـاعی ،زیست محیطی و کالبـدی بـا اسـتفاده از
مـدل تحلیـل عاملی ،اندازه گیری و سنجش شد .بطوری که نتایج نشان داد که توسعه گردشگری در شهر
سرخ رود از جنبه هـای متعــددی بــر توســعه پایــدار ایــن شــهر اثــرگــذار است .براساس نتایج آزمون

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

موانع و
محدودیت ها

متغییرها

بارعاملی

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

همچنین نتایج جدول ( ، )4وضـعیت قرارگیـری مجموعه متغیرهای مرتبط بـا موضـوع تحقیـق یعنـی بررسی
نقـش گردشـگری در توسـعه پایـدار شـهرهای ساحلی را نشان داده است .بهطـوریكـه بـا توجـه بـه عوامل
استخراج شده با فـرض واقـع شـدن متغیرهـای دارای بار عاملی بزرگتر از چهار درصد ،پس از چرخش عاملها
به روش واریماکس و نامگـذاری عامـلهـا ،در نهایت از  38متغیر وارد شده به عنـوان نقـاط قـوت یـا فرصت و
چالش در تحلیل عاملی اکتشافی 25 ،متغیـر با بار عاملی باالیچهار درصد در عاملهـای مـورد نظـر طبق جدول
( )4طبقه بندی شده اند.
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] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

آماری تحلیـل عـاملی ،ایـن اثرات در هفت دسته شامل؛تهدید محیطـی -کالبـدی ،تهدیدات فرهنگـی ،موانـع
عمـومی ،موانـع اقتصـادی -اجتماعی ،تهدیدات بهداشتی ،چـالش هـای اجتمـاعی -محیطی و تورم اقتصادی-
کالبدی قرار گرفتـه اسـت و در حـدود  75/74درصـد از واریـانس تـأثیرات منفـی گردشگری بـر توسـعه
پایـدار شـهر را تبیـین نمودندکه در میان آنها عامل تهدید کالبدی -محیطـی با  16/12درصد از مقدار ویژه به
عن وان مهمتـرین مـانع شناخته شده است ،بعد از آن تهدیدات فرهنگی ،موانع عمــومی ،موانــع اقتصــادی-
اجتمــاعی ،تهدیــدات بهداشـتی ،چــالشهـای اجتمــاعی -محیطـی و تــورم اقتصــادی کالبــدی بــه
ترتیــب بــا 14/26درصــد ،درصـدو ، 11/26درصـد،9/63درصد، 9،23درصد 7/73درصد و  7/51درصد
واریانس مقـدار ویـژه عامـلهـای دوم تـا هفتم را تبیین مـی کننـد؛ همچنـین نتـایج حاصـل از چرخش عاملها
به روش واریماکس نشان می دهد کـه از  38متغیر وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی تنهـا  25متغیر که
دارای بار عاملی باالی چهار درصـد بـوده باقی ماندهاند و بصورت جدا در هفت عامل طبقه بنـدی شدهاند .به
طوری که تهدید زیست محیطی  ( :آلودگی محـیط زیسـت ،تخریـب منـابع طبیعـی در نتیجـه ی توسعه ی
ساخت و سازها ،ساخت و سازهای غیر اصولی در نواحی ساحلی ،آلـودگی صـوتی ،افـزایش سـاخت و سازهای
بدون مجوز و بی کیفی ت ،تغییر منفـی چشـم انداز شهری در ااثر افزایش ساخت و سازهای بیرویـه ،توسعه
پراکندگی بافت شـهری ،تخریـب بافـت سـنتی منطقه و افزایش ترافیک سواره و پیاده) ،با مقدار ویـژه ()5/37
و درصــد واریــانس مقــدار ویــژه (( )16/12بــه عنوان مهمترین مانع محسوب می گردد.
نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی موثر بر گردشگری مناطق ساحلی سرخ رود

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

برای سازماندهی و طبقه بندی عوامل داخلی در دو مقوله نقاط قوت و ضعف ،به منظور ارزیابی روش مدیریت و
واکنش سیستم به این عوامل خاص ،باتوجه به اهمیت مورد انتظار آنها در گردشگری مناطق ساحلی سرخ رود،
بررسی شدند و ضرایب تاثیر آنها به تفكیک در جدول زیر تعیین گردیدند .بر اساس نتایج این جدول ،نقاط
ضعف بیش از نقاط قوت ارزیابی شده است .این ماتریس شامل چهار ستون است ،در ستون اول عوامل داخلی
(نقاط قوت و ضعف) فهرست می شوند .سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و عادی بودن قوت ها و
ضف ها به ترتیب رتبه  4یا ( 3به قوت ها) و رتبه  2یا ( 1به ضعف ها) اختصاص پیدا می کند .در ستون سوم با
توجه به اهمیت و حساسیت ،ضریب اهمیتی بین صفر تا یک به آن عامل تعلق میگیرد (باتوجه به نظر
کارشناسان در روش دلفی) .در ستون چهارم رتبه ستون دوم و ضرایب ستون سوم در هم ضرب میشوند تا
امتیاز نهایی آن عامل (قوت یا ضعف) مشخص شود .چنانچه جمع کل امتیازات نهایی در این ماتریس بیش از
 2/5باشد ،به این معنی است که طبق پیش بینی های به عمل آمده ،قوتهای پیش رو بر ضعف ها غلبه خواهد
داشت و اگر این امتیاز کمتر از  2/5باشد ،نشاندهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها است (کاظمی و همكاران،
 .)52:1392بر اساس جدول( )5امتیاز وزنی عوامل داخلی ( )2/59که بیشتر از  2/5بوده و نشاندهنده غلبه
نقاط قوت بر نقاط ضعف است.

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125
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جدول ( ) 5ماتریس نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری مناطق ساحلی سرخ رود
وزن نرمال شده

امتیاز وضع موجود

امتیاز وزن دار

عنوان
نزدیكی به دریا و جنگل

0/10

4

0/40

پتانسیل باالی جاذبه های گردشگری در منطقه ساحلی

0/06

4

0/24

نزدیكی راه زمینی به پایتخت در میان شهرهای ساحلی

0/10

3

0/30

وجود فروشگاه های زنجیره ای متعدد

0/03

3

0/09

وجود اراضی قابل توسعه در دورن

0/05

3

0/15

عدم فرسودگی بافت های درونی

0/05

3

0/15

نبود مدیریت کارآمد

0/10

2

0/20

نبود نیروی اجرایی مناسب

0/09

2

0/18

آلودگی محیط زیست

0/07

1

0/07

نبود نظارت کافی بر دستگاه های اجرایی

0/05

1

0/05

کمبود بودجه

0/08

2

0/16

نبود زیرساخت های مناسب

0/06

2

0/12

برخورد نامناسب شهروندان با گردشگران به ئیژه عدم رعایت قیمت ها

0/08

2

0/16

برخورد نامناسب عوامل اجرایی با گردشگران

0/08

2

0/16

ضعف وجود کاریهای توسعهای در مراتب فضایی

0/08

2

0/16

نقاط قوت

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

نقاط ضعف

جمع

این ماتریس شامل چهار ستون می باشد ،در ستون اول عوامل خارجی که بر مناسب سازی فضا برای معلولین
می باشند ،در قالب فرصت ها و تهدیدها فهرست شده اند .سپس در ستون دوم با توجه میزان کلیدی یا عادی
بودن عوامل فرصت ها و تهدیدها به ترتیب رتبه  4یا ( 3به فرصت ها) و رتبه  2یا ( 1به تهدیدها) اختصاص
پیدا می کند .در ستون سوم با توجه به اهمیت و حساسیت ضریب اهمیتی بین صفر تا یک به آن عامل تعلق
می گیرد (با توجه به نظر کارشناسان در روش دلفی) .در ستون چهارم رتبه ستون دوم و ضزایب ستون سوم در
هم ضرب می شوند تا امتیاز نهایی آن عامل (فرصت ها و تهدیدها) مشخص شود.
چنانچه جمع کل امتیازات نهایی در این ماتریس بیش از  2/5باشد ،به این معنی است که طبق پیش بینی
های به عمل آمده ،فرصت های پیش رو بر تهدیدها غلبه خواهد داشت و اگر این امتیاز کمتر از  2/5باشد،
نشاندهنده غلبه تهدیدها بر فرصت ها است (کاظمی و همكاران.)52 :1392 ،
بر اساس جدول( )6امتیاز وزنی عوامل خارجی ( )3/21که بیشتر از  2/5بوده و نشان دهنده غلبه فرصت ها بر
تهدیدها است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

2/59

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125
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جدول ( .)6ماتریس فرصتها و تهدیدهای توسعه گردشگری مناطق ساحلی سرخ رود
وزن نرمال
شده

امتیاز وضع
موجود

امتیاز وزن
دار

توسعه آبزی پروری

0/04

4

0/16

ایجاد کلوپ های دریایی

0/06

4

0/24

ایجاد کمپهای جنگلی

0/05

3

0/15

ایجاد تله کابین

0/04

3

0/12

گسترش هماهنگیهای بین بخشی

0/08

3

0/24

حمایت از بخش خصوصی در ایجاد مجتمع های
گردشگری

0/10

3

0/30

حمایت از سرمایه گذاری خارجی

0/10

3

0/30

احداث آزادراه تهران شمال

0/10

3

0/30

عنوان
فرصت ها

0/08

3

0/24

-امكان توسعه شبكه دسترسی در محور ساحلی در جهت بهره گیری از قابلیت ها

0/08

3

0/24

0/10

2

0/20

از بین بردن بوم سامانه های جنگلی

0/09

2

0/18

ساخت و ساز بیرویه در حریم ساحل

0/09

1

0/09

نبود نظارت کافی بر دستگاه های اجرایی

0/07

1

0/07

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

مجاورت با دریای خزر و امكان بهره برداری از فضاهای اطراف آن در جهت ساماندهی فضاهای
تفریحی -گردشگری شهر
تهدیدها
مشكالت بهداشتی ناشی از عدم مدیریت پسماندها

عدم احداث سیستم فاضالب شهری

0/07

2

وجود محدودیت و موانع در توسعه کالبدی شهر در بخش های شنالی ،جنوبی و شرقی

0/08

1

0/08

جمع

در این مرحله امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل داخلی و امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل خارجی را استخراج می
کنیم .در جدول ارزیابی ماتریس عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) ،نمره وزن کل بدست آمده برابر با  2/59و
نمره وزن کل ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدید ها) برابر با 3/21است .سپس آن ها را در محور  Xو Yرسم
می کنیم تا موقعیت را با توجه به تمامی عوامل به ما در شكل زیر نشان دهد .با توجه به نتایج به دست آمده،
راهبردهای توسعه گردشگری سرخ رود در موقعیت تهاجمی قرار دارد .بایستی با توجه به بهبود نقاط قوت و
استفاده بهینه از فرصت ها شرایط را کنترل کرد تا بتوانیم در امر توسعه گردشگری به شكوفایی برسیم.
شكل(.)4

3/21
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ماهیگیری بی رویه و فشار بر ذخایر دریایی

0/08

2

0/16
0/14
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گردشـگری از جملـه فعالیـت-هـایی اسـت کـه بـا گسترش شهرنشینی و افزایش مشاغل صنعتی و اداری
رونــدی رو بــه رشــد دارد .پدیــدهی گردشــگری نیــز همچــون ســایر پدیــده هــای فضــایی مــرتبط
بــین فعالیتهای انسانی و محـیط جغرافیـایی مـیتوانـد در ابعاد مختلف دارای پیامدهای مثبت یا منفی
باشد؛ لـذا در این پژوهش موانع و محدودیتهـای توسـعه پایـدار گردشـگری و تـأثیر گســترش گردشـگری در
توســعه پایدار شهر سرخ رود در چهار ُبعـد اقتصـادی ،اجتمـاعی ،زیست محیطی و کالبـدی بـا اسـتفاده از
مـدل تحلیـل عاملی ،اندازه گیری و سنجش شد .بطوری که نتایج نشان داد که توسعه گردشگری در شهر
سرخ رود از جنبه هـای متعــددی بــر توســعه پایــدار ایــن شــهر اثــرگــذار است .بر اساس نتایج آزمون
آماری تحلیـل عـاملی ،ایـن اثرات در هفت دسته شامل؛ تهدید محیطـی -کالبـدی ،تهدیدات فرهنگـی ،موانـع
عمـومی ،موانـع اقتصـادی -اجتماعی ،تهدیدات بهداشتی ،چـالش هـای اجتمـاعی -محیطی و تورم اقتصادی-
کالبدی قرار گرفتـه اسـت و در حـدود 75/74درصـد از واریـانس تـأثیرات منفـی گردشگری بـر توسـعه
پایـدار شـهر سرخ رود را تبیـین نمودندکه در میان آنها عامل تهدید کالبدی -محیطـی با  16/12درصد از
مقدار ویژه به عنوان مهمتـرین مـانع شناخته شده است ،بعد از آن تهدیدات فرهنگی ،موانع عمــومی ،موانــع
اقتصــادی -اجتمــاعی ،تهدیــدات بهداشـتی ،چــالشهـای اجتمــاعی -محیطـی و تــورم اقتصــادی
کالبــدی بــه ترتیــب بــا 7/73 ، 9/23 ، 9/63 ، 11/26 ، 14/26و  7/51درصد واریانس مقـدار ویـژه عامـل
هـای دوم تـا هفتم را تبیین مـی کننـد؛ همچنـین نتـایج حاصـل از چرخش عامل ها به روش واریماکس
نشان میدهد کـه از  38متغیر وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی تنهـا  25متغیر که دارای بار عاملی باالی
چهار درصـد بـوده باقی مانده اند و بصورت جدا در هفت عامل طبقه بنـدی شده اند .به طوری که تهدید زست
محیطی  ( :آلودگی محـیط زیسـت ،تخریـب منـابع طبیعـی در نتیجـه ی توسعه ی ساخت و سازها ،ساخت و

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل (  .)4موقعیت راهبردهای توسعه گردشگری با توجه ماتریس داخلی/خارجی

ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری

139

نتیجه گیری

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.14.7
] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.125

نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه نیمی از مسئولین و کارشناسان دولتی ،گسترش صنعت
گردشگری از یک سو سبب رونق اقتصادی منطقه و از سوی دیگر سبب کاهش امنیت منطقه و آلودگی محیط
زیست است .بنابراین در شرایط کنونی انگیزشی برای گسترش صنعت توریسم برای مدیران دولتی وجود ندارد.
الزم است کارگاههای آموزشی برای مجموعه ادارات دولتی درگیر در صنعت توریسم برگزار شود و این مفهوم
نهادینه گردد که گردشگر دلیل و انگیزه ای برای کاهش امنیت منطقه نداشته و این تفكر در بدنه کارشناسی
دولت اصالح گردد که بتوان آنها را همسو با برنامههای توسعه توریسم نمود .با این حال نگرانی آنها برای
آلودگی محیط زیست قابل توجه است و با استقرار امكانات جمع آوری پسماندها و تابلوها و تراکت های
آموزشی و تبلیغاتی می توان این بخش از مجموعه ادارات دولتی درگیر در امور گردشگری را هم جهت با برنامه
های توسعه گردشگری نمود.
 88/5درصد از کارشناسان و مسوولین امور گردشگری توسعه امكانات اقامتی ،ساماندهی سواحل ،توسعه مراکز
تفریحی ،توسعه اطالع رسانی و افزایش امنیت منطقه را از ملزومات توسعه گردشگری دانسته اند .واگذاری
طرحهای فوق به بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران و ایجاد نوعی بازار رقابتی برای
عرضه خدمات به گردشگران می تواند از برنامه های مهم توسعه گردشگری محسوب شود .تامین امنیت
گردشگران و توسعه مراکز تفریحی از اولویت های اجرایی محسوب می شود .انتظار بخش دولتی از گردشگران
رعایت قوانین است ،که الزم است به صورت پوسترهای تبلیغاتی متن قوانین و رفتارهای مورد انتظار با جزئیات
کامل به گردشگران آموزش داده شود یا دوره های آموزشی پیشبینی کنند .میزان آشنایی مجموعه دولتی با
محیط زیست و حفاظت آن متوسط است که منجر به عدم وجود برنامه -های منسجم حفاظت محیط زیست و
جلوگیری از آلودگی آن می -شود .از نظر مجموعه ادارات دولتی مرتبط با محیط زیست مهمترین نقطه ضعف
موجود در توسعه برنامه های گردشگری نبود جاده و امكانات کافی است .این مجموعه همچنین سایر سازمان -
های دولتی و همچنین مردم را مسئول حفاظت محیط زیست میدانند .جاده سازی ،تخریب جنگلها ،آلودگی
محیط زیست نیز از عوامل اصلی تهدید کننده تنوع زیستی به شمار میآیند .یكپارچه نمودن ذینفعان در یک
سیستم بوم شناختی اجتماعی که بتواند خطر جریان های دریایی ،سونامی و طوفان را کاهش دهد و یا پس از
وقوع خسارات وارده را جبران نماید .از ارکان برنامه ریزی گردشگری پایدار به شمار میرود .تعیین شاخص های
گردشگری پایدار از اصول مهم برنامه ریزی است .بنابراین در برنامه ریزی برای توسعه گردشگری پایدار در
مناطق ساحلی باید یک طرح جامع مدیریتی اتخاذ نمود .الزم است این طرح جامع ،تهدیدهای ممكن و
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سازهای غیر اصولی در نواحی ساحلی ،آلـودگی صـوتی ،افـزایش سـاخت و سازهای بدون مجوز و بی کیفیت،
تغییر منفـی چشـم انداز شهری در اثر افزایش ساخت و سازهای بی رویـه ،توسعه پراکندگی بافت شـهری،
تخریـب بافـت سـنتی منطقه و افزایش ترافیک سواره و پیاده) ،با مقدار ویـژه ( )5/37و درصــد واریــانس
مقــدار ویــژه ( )16/12بــه عنوان مهمترین مانع محسوب میگردد .طبق نتایج موانع محیطـی -کالبـدی
مهـمتـرین و اصلیترین مانع در راستای پایداری توسعه گردشـگری در شهر سرخ رود می باشد.
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فرصتهای گسترش صنعت گردشگری را به دقت بررسی و توصیف کند .بر اسـاس اطالعات موجود در زمینه
های قانونی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی دیدگاهی برای گسترش صنعت گردشگری شكل
دهد و این دیدگاه دربرگیرنده یک دوره زمانی مشخص باشد .از آنجا که توانمندسازی سـاکنین از طریـق
ایجـاد فعالیت های مكمل نظیر خـدماتی مـی توانـد بـا افـزایش درآمد خانوارها ،ایجاد اشتغال و تشویق تولید
محصـوال ت کشاورزی و صنایع بـومی و دسـتی ،بـه عنـوان راهكـاری برای بهبود رشـد اقتصـادی و اجتمـاعی
در سـطح شـهر باشد ،می بایست در فرایند برنامه ریزی توسعه مورد توجه قرار گیرد .در این میان تأثیرات
مثبت و منف ـی احتمـالی گسترش گردشگری در نواحی میزبـان ،بایـد در انتخـاب نوع رویكرد به توسعه
گردشگری شهری تأثیرگذار باشـد .با توجه به افول بخش کشاورزی در اقتصاد نواحی شمالی ایران که افزایش
مهاجرت ها و کاهش کیفیت زنـدگی در شهرها و روستا را به همراه دارد ،جهت بهـره منـدی ایـن نواحی از
منابع و پتانسیل های طبیعی می بایست در قالب چشــمانــدازی جــامع و در رویكــردی اســتراتژیک ،بــه
برنامه ریزی فرایند توسعه گردشگری شـهری و روسـتایی در ایـران پرداختـه شـود .در رویكردهـای راهبـردی
بـه گردشگری ،با شناسایی نقاط ضعف و قوت تالش می شود تا از دل تهدیـدهای موجـود ،فرصـت هـایی
بـرای بهبـود ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع میزبان فراهم آید .بر این اسـاس ضـروری مـی نمایـد کـه در
قالـب ارزیـابی و مكان گزینی مناطق توریسم پـذیر ،بـا شناسـایی تـأثیرات مثبت و تبعات منفی در قالب
تحلیل عوامل راه بردی ،به بازبینی شرایط خاص شهرهای شمالی در ایران پرداخـت تا بیشترین میـزان
کارآمـدی در نتـایج توسـعه توریسـم میسر گردد .عالوه بر این ،با توجه به گسـترش روزافـزون وسایل نقلیه
موتوری و صـنایع آالینده در شـهرهای مـا ضروری به نظر می رسد که در فرایند توسعه گردشـگری ،حفاظـت
و نگهداشـت محـیطزیسـت ،اسـتفاده بهینـه و متعادل از منابع طبیعـی و دارایـ یهـای طبیعـی شـهرها مورد
توجه باشد تا در قالب توسعه پایدار شـهری ،ضـمن پاسداشـت حقـوق آینـدگان از مواهـب طبیعـی شـهر و
روستاهای پیرامون آن ،امكـان بهبـود کیفیـت زنـدگی و معیشت پایدار شهروندان نیز تحقق یابد .به همین
دلیـل هرگونــه مداخلــه در ســاختار شــهرها بــرای هرگونــه برنامه ریزی و طرحریزی که توریسم نیز یكی
از اشكال آن مــی باشــد ،بایــد بــا افــزایش آگــاهی مــردم محلــی ،مشـارکت سـازی و دخیـل کـردن
شـهروندان در فراینـد گردشگری شهری به عنوان ذی نفعان اصلی پروژه ،مـورد توجه باشد .در ضمن ،وجود
حمایت سازمانهای دولتی و تصویب بودجه های الزم برای توریسم امری اساسی است ،چرا که عالوه بر گسترش
صنعت توریسم شـهری ،بهبـود زیرساخت ها و تعادل در ارائه خدمات و تسهیالت رفـاهی را به همراه دارد.
در این مدل با استفاده از جدول های تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آنها ،مهم ترین عوامل
راهبردی تاثیرگذار بر گردشگری مناطق ساحلی سرخ رود در جدول ( )7خالصه شده است.
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جدول ( .) 7تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی
امتیاز

1

بازنگری و تدقیق قوانین گردشگری

3/18

2

توسعه زیرساخت های مرتبط با امور گردشگری

2/82

3

عدم صدور مجوز ساخت وساز در حریم ساحل و نظارت دقیق و جدی بر آن

2/73

4

توسعه هم زمان گردشگری پایدار ساحلی و دریایی

2/52

5

اعطای تسهیالت و حمایت از بخش خصوصی جهت احداث و باالبردن کیفیت مجتمع های گردشگری

2/13

6

مدیریت پسماندها و پساب ها در مناطق ساحلی

2/78

7

اختصاص بودجه کافی جهت حمایت از صنعت گردشگری

1/62

8

برنامه های منسجم حفاظت از جنگلها

1/58

9

تبدیل منطقه ساحلی نوشهر با توجه به پتانسیل موجود ،بندرگاه و فرودگاه به منطقه آزاد تجاری

1/53

10

بستر سازی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی

1/54

11

تقویت گشت های ساحلی و برخورد با ماهیگیری غیر مجاز

1/38

12

احداث باشگاههای ورزشی و تفریحی دریایی و جنگلی

1/12

13

به کارگیری افراد متخصص در راس امور مدیریتی و اجرایی

0/95

14

احداث استخرهای پرورش آبزیان در دریا

0/84

15

تبلیغات ،ارتقای فرهنگ گردشگری و آموزش رفتار با گردشگران به شهروندان

0/78

16

به وجود آوردن یک سازمان یا نهاد حمایتی جهت هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری

0/77

17

آموزش کارکنان دولت جهت ارتقای فرهنگ رفتار با گردشگران

0/50
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طرح های موضوعی – موضعی پیشنهادی شهر سرخ رود بر پایه مزیت های موقعیتی و با توجه به نقش تعیین
شده برای آن عبارنتد از ( :شكل(.)5
 -1ساماندهی محور ساحلی
 -2احداث مجموعه تفریحی –گردشگری مرکز شهر با ریكرد تفرجی
 -3ساماندهی محور آبراهه ای  -رودخانه ای هراز
 -4طرح احداث عناصر تولیدی  -پشتیبانی خدمات گردشگری در حریم شهر (قسمت جنوبی شهر)
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شکل( .)5طرح های پیشنهادی شهر سرخ رود بر پایه مزیت های موقعیتی
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