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  چکیده

منظور به حداقل به يو توسعه بوم گرد یجترو يبرا یزيتعداد گردشگران در سراسر جهان، ضرورت برنامه ر یشافزا

را  يگردشگر يدر مقصدها يو اقتصاد یو به حداکثر رساندن منافع اجتماع يگردشگر محیطییسترساندن اثرات ز

 یالناستان گ يبومگرد يهاکانون یابیو ارز اساییمقاله به شن ینداده است. با توجه به ضرورت حاضر، در ا یشافزا

پرسشنامه و  یقاز طر پیمایشی روش داده ها به ياست و گرداور تحلیلی نوع از حاضرپرداخته شده است. مطالعه 

 384باشند که تعداد  -یم یالنبه استان گ يگردشگران ورود یهکل آماري جامعه. است گرفته	انجام یدانیمشاهدات م

 ینانتخاب شدند. همچن یدر دسترس، جهت بررس یريفرمول کوکران و به روش نمونه گ یقاز طر يآمار نهنفر نمو

 يداده ها یلجهت تحل شد. یلو تحل يپرسشنامه جمع اور یقاز طر یزنفر از کارشناسان و متخصصان ن 37نظرات 

پژوهش نشان  یج. نتایداستفاده گرد سکوپرا يبند یتو روش اولو يآمار يبدست آمده حاصل از پرسشنامه از آزمون ها

 یکشدن به  یلسطح متوسط رو به باال بوده و از نظر تبد يدارا یالنگ يبوم گرد يفضاها یکه به صورت کل دهدیم

ماسوله و قلعه رودخان فومن  ییالقیمنطقه  ین،دارند. همچن یشترب یزيررنامهبه ب یازقدرتمند، ن يمقصد بوم گرد

کوه و بام  یطانآبشار ش یزن يبعد يها یتقرار دارند و در اولو يدر حوزه بومگرد ییباال نسبتاًسطح  يدرمجموع دارا

آخر  یتدوم قرار دارند. در اولو یتتالش در اولو یسومگ یساحل یو پارك جنگل یانزل یتاالب و بلوار ساحل یجان،سبز اله

 یرهمرزدشت و غ یلگمش،مانند گ ییروستا اهاییو فض یمکش یاهس یل،مرداب است یل،شده مثل لوندمناطق حفاظت یزن

  قرار دارند.

 

  مقدمه

سـرعت در توسعه بهدرحالي کشورهادر  خصوصدر اقتصاد جهان به رگذاریمهم و تأث يهاعنوان یکی از بخشتوجه به گردشگري به

عنوان یـک صـنعت پیشـرو نقـش مهمـی را در توسـعه اقتصـادي، گردشگري بـه ).1397(جاللیان و همکاران،  حال گسترش است

 طوربـه گردشـگري ارتقـاي توسعه و امروزه ،همین دلیل ). به1396(جانی و دنیابین،  تواند ایفا نمایداجتماعی و فرهنگی جوامع می

 ). تجربـه2002(کـو و اسـتوارت، است قرارگرفته هادولت کار دستور در و شدهپذیرفته توسعهدرحال کشورهاي در بخصوص وسیعی

 بسـیاري کهطوريمحیطی  بسیاري است بهزیست و اجتماعی و اقتصادي تأثیرات دربردارنده همواره گردشگري که است کرده ثابت

 هايزیرسـاخت توسـعه براي را درآمدهاي گردشگري و کنندمی دریافت گردشگري از را شاناجتماعی و اقتصادي منافع کشورها از

                                                           
  مایت استانداري استان گیالن انجام شده است.. این مقاله با ح 1
  :نویسنده مسئولmhesam@guilan.ac.ir 
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درصـد از  10دالر ( یلیـونتر 7،6، 2014در سال  یاقتصاد جهان يبرا يگردشگر.) 1390پریخانی، اسالمی و ضرابی (برندمی کار به منطقه

 تـوان داراي و )Batala, Regmi, & Sharma, 2017(ایجـاد نمـوده شغل)  11در  1شغل ( یلیونم 277و  درآمد )یجهان یناخالص داخل یدتول

). بـا ایـن حـال، گردشـگري داراي 2012زاده، زاده و شـریف(عبـداهللا اسـت اقتصـادي تنـوع توسـعه در محلی جوامع از حمایت در ايبالقوه

راستا با توجه به اثـرات ). در این 2015 یوسبیو،و  یروکارن؛ 2012زاده، زاده و شریفعبداهللا(پتانسیل ایجاد اثرات مثبت و منفی بوده 

و سـاختارهاي فرهنگـی و اجتمـاعی  زیسـتعنوان عامل تخریب محیطاي بهمنفی گردشگري در چند دهه گذشته، گردشگري توده

ي گـردي در وهلـهشـده اسـت. بـوممطرحجوامع بومی، مورد انتقاد قرارگرفته و براي تغییر این وضع، مفاهیمی از جمله بـومگردي  

گیـرد ي دوم اهمیت قـرار میگردي در درجهي پایدار است و در آن طبیعتمحیطی و مفهوم توسعهمالحظات زیست نخست ناظر بر

، شکل جدید و متفاوتی از مسافرت طبیعی و ماجراجویی است که حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی 2گرديبوم). 1387(رضوانی، 

. در ارتباط با مفاهیم بوم گردي، یکی از مسـائل مهـم، توجـه )serra, 2007(کند محلی را از طریق بهبود رفاه جامعه محلی دنبال می

هاي بوم گردي، در اصل، مراکزي هستند که داراي جاذبه هـا و خـدمات  به مراکز و کانون هاي گردشگري یا بوم گردي است. کانون

ورت کانون ها و گره هاي نقطـه اي شـکل مـی معموال نقاط جذاب در گردشگري، به ص بوم گردي متناسب در یک نقطه می باشند.

). کانون ها در گردشـگري، محـل و نقطـه اتصـال گـره جریـان هـاي حرکـت گردشـگران، 1393گیرند (رامشت و دانشی مسکونی؛ 

کارآفرینان، جاذبه هاي گردشگري و مسیر سرمایه ها و حمل و نقل است و همین مسئله موجب تاثیرگذاري باالي این کانون هـا در 

بر همین اساس، بر پایه این ویژگـی هـاي کـانون هـا،  ).Lohman et al; 2010(وسعه گردشگري و اثرگذاري در نقاط پیرامون است ت

  ضروري است تا وضعیت کانون ها در حوزه بوم گردي از نظر توان و میزان قدرت نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ایـن ترین مقصدهاي طبیعت گردان در کشـور،  ن به عنوان یکی از مهمبا توجه به اهیمت این موضوع و مطرح بودن استان گیال 

هاي بـاال در حـوزه زیسـتگاه هـاي  وجود توانتحقیق به شناسایی و تحلیل کانون هاي بوم گردي استان گیالن پرداخته شده است. 

هـاي  اد مختلـف در حـوزه فعالیـتطبیعی، نشان دهنده سرمایه هاي مهم این استان در توسعه بوم گردي و گردشگري و جذب افـر

فضاهاي متعددي به عنوان جاذبه هاي بوم گردي همراه با خدمات جانبی و عناصر مرتبط در  گردشگري و اشتغال و کارآفرینی است.

تباط استان گیالن پراکنده شده است. الزمه برنامه ریزي مطلوب براي این فضاها، شناخت و تحلیل آنها از منظر معیارهاي مهم در ار

  با بوم گردي و دسته بندي و اولویت بندي آنها است.

  

  مبانی نظري

شـوند کـه اهمیـت و سـطوح گردشگري یک منطقـه تعریـف می» مرکزیت فضایی«نمایانگر کانون ها یا مراکز بوم گردي، به عنوان 

از جملـه مزایـايِ  .دهنـدش میافـزای -که از نظر راهبـردي در سیسـتم حمـل و نقـل گردشـگري قـرار دارد -را هاي ترافیکیکانون

سـازند. کـانون هـاي آورند که ارتباط میان نقاط دور در شبکه را ممکـن میهاي گردشگري این است که شرایطی را فراهم میکانون

گردشکري، در واقع مراکزي هستند که ارتباط و جریان هاي فضایی بین گردشگران را شکل می دهند. مشکل به وجود آمده توسـط 

چرا که نه تنها ممکن است فاصله مکانی سفر افـزایش یابـد بلکـه زمـان  ؛یابداین است که زمان سفر تا حد زیادي افزایش می کانون

کانون هاي گردشـگري  ).lohman et al; 2010(افزایش یابد  -(به دالیل ترافیکی) -توقف میانِ راه نیز ممکن است بین دو بخش سفر

هاي مختلف، به یک مرکـز و نقطـه منتهـی  مختلف مسافرت گردشگران و کارآفرینان از مکان زمانی تشکیل می شوندکه مسیرهاي

  ، تبدیل یک مکان به کانون گردشگري را مشاهده می کنید:1شود. در شکل 

                                                           
2 Ecotourism؟ 
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  گري به یک کانون گردشگريگردشوضعیت تبدیل یک مکان  .1شکل 

  

سـنگاپور و امـارات متحـده  ،اندشان استفاده کردهعه مقصدهاي گردشگريکه از منفعت جریان مسافران براي توس ،هادو مثال کانون

باشند. در هر دو مورد، خطوط هوایی ملی (به ترتیب خطوط هوایی سنگاپور و امارات) خدمات حـین پـرواز و بـه رسـمیت عربی می

سازد. با جریان قابل توجه مسـافرانی کـه المللی عالی ایجاد کردند که مسافران جدید و قدیم را بیش از پیش شیفته میشناختن بین

هاي متعددي براي تشویق این مسـافران ایجـاد شـده کنند، انگیزهاخیراً از هر دو فرودگاه چانگی و دوبی به عنوان کانون استفاده می

کـانون  ).lohman et al; 2010ها به عنوان مقصدهاي گردشگري استفاده کنند (که از منفعت عبور از کانون براي آشنا شدن با کانون

هاب توانند چندین عملکرد داشته باشند. صرف نظر از عملکرد مقصد یا مبدا، دو نوع دیگر از کانون ها (گره ها) وجود دارد که ها می

و کنند و اغلب به عنوان تمرکز براي خدمات حمـل شوند. آنها نقش ارتباط میان چندین مسیر همگرا را بازي مینامیده می و دروازه

نقل و یا تبادل ترافیک است. چنین نقاطی موقعیت خود را به وسیله وجود برخی صنایع یا شرایط جغرافیایی دارا هستند. از دیـدگاه 

 4یا مناطق مرکزي 3کانون گردشگري، احتمال جذب مسافر یا حمل و نقل را در آن زیاد است. این منطقه عموماً به نام حوزه انباشت

فعالیت کانون هاي گردشگري یا بوم گـردي، مـی در مجموع،  ).Karvana & Simounz, 1995و  Burghardt  1971شوند (نامیده می

بـدین سـان کـه یـک  ؛هاي معدنی، حوزه هاي ورزشی زمستانی، سواحل زیبا و آفتاب خیز در جلب گردشـگر باشـد تواند مراکز آب

بیشـتر مـورد توجـه  ،ها بـراي نسـل جدیـد یرد و این کانونکانون گردشگري در یک چهره شفا بخش و دلپذیر طبیعی شکل می گ

هستند. نمونه اي از این کانون ها را می توان در سطوح بین المللی به نواحی مدیترانه حوزه دریاي کاراییـب، حـوزه آسـیاي جنـوب 

لس و آرام، سـواحل جنـوبی شرقی، خاورمیانه، حوضه دریاهاي پنجگانه در آمریکاي شمالی، حوزه کوهستانی آلپ، حوزه اقیانوس اط

آمریکا، آمریکاي مرکزي و جنوبی، کشور هاي اسکاندیناوي، اروپـا، چـین، افریقـاي شـرقی و اروپـاي شـرقی، بازشـناخت (رضـوانی؛ 

1376.(  

به نحوي است که با محافظت از اکوسیستم، به شان جوامـع محلـی نیـز احتـرام و  بکر بازدید از مناطق طبیعی ،در بوم گردي       

بین منابع طبیعی، جاذبه محلی و گردشگران توازن برقرار می گردد و در نهایت عـالوه بـر بهـره )، Ricklefs; 2001, 484توجه شود (

 در رشد به رو پدیده ي یک  CBE یا جامعه بر مبتنی بوم گردي). Escap, 2003: 47مندي از محیط زیستی پایدار یاري می رساند (

 دارند بوم گردي هاي پروژه کنترل و مشارکت در اساسی نقش جوامع که می کند بیان  CBEمفهوم. است توسعه حال در کشورهاي

جامعـه  بر مبتنی بوم گردي در سرمایه گذاري ها از اصلی نوع سه. می ماند باقی جامعه داخل در سود از توجهی قابل بخش آن در و

 جامعـه بـین مشترك بر جامعه یا گروه هاي خالق و سرمایه گذاريشامل مدیریت سرمایه توسط خود جامعه، سرمایه گذاري مبتنی 

). در نظریه ها و دیدگاه هاي مربوط به بوم Wesche &Drumm; 1993(. است شده شناسایی تجاري خارجی شریک یک با خانواده یا

                                                           
3. Catchment area 
4. Hinterland 
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، بـوم آزاد بـوم گردهـايه را در سـه دسـت بوم گـردان ،کاسلرگردي، طبقه بندي هاي مختلفی از بوم گردي صورت داده شده است. 

نیز طبقه بندي دیگري را ارائـه داده اسـت. 	گ،لیندبر .طبقه بندي کرده است ،گروه هاي علمی و دانشگاهیو  سازمان یافته گردهاي

را با توجه به میزان وقتی که به سفر اختصاص می دهند، انتظاري که از سفر دارند، و وسیله اي کـه بـا آن سـفر مـی  بوم گردهاوي 

و آموزشی، مسافران منفرد عالقمند به حفاظت و فرهنگ و. محیط زیسـت، افـراد عالقمنـد بـه  محققان علمی در چهار دسته  نندک

). در ایـن 1392(حاجی نـژاد و یـاري؛  طبقه بندي کرده است سفرهاي غیرمعمول و افراد با بازدیدهاي اتفاقی و گذري از جاذبه ها،

دي و ارزیابی آنها از دیدگاه بومگردان می تواند بر درك سیستم گردشگري موثر باشد. از عوامـل گر بین نحوه انتخاب مقصدهاي بوم

هـاي سـنی، جنسـی و تحصـیلی توان به میـزان درآمـد گردشـگران، ویژگیگردي می مؤثر بر تقاضاي گردشگري در مقصدهاي بوم

ناحیه تولید گردشگر، میزان دسترسی بـه اطالعـات مقصـد ها، وضعیت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی گردشگران، نوع عالیق و انگیزه

هاي مقصد و مبدأ گردشگري، امنیت، بـازار ها، محدودیت)، خدمات مسافرتی، نقش تبلیغات و رسانه2011، 5گردشگري (یاپ و آلن

میـزان اسـتفاده از ها، شرایط اقلیمی، هدف گردشگري، قوانین و مقررات مبدأ و مقصد گردشگري، سطح توسعه خدمات و زیرساخت

 Sunday, 1978 & Sun etهاي نوین در گردشگري، تعداد گردشگران ورودي به مقاصد گردشگري، هزینه هاي گردشـگران (فناوري

al; 1991،( ملموس  هايتجربه)Sun et al; 1991 (و غیرملموس گردشـگري، سـبک زنـدگی، نگـرش دیـدگاه هـا و ادراك )Yap & 

Allen; 2011, 1365 (ه اشاره کرد. از سوي دیگر بومگردي بسـیاري از فضـاهاي جغرافیـایی را تحـت تـاثیر خـود قـرار داده  و و غیر

الگوهاي فضایی جدید را در نواحی مختلف شهرها و طبیعت هاي بکر با چشم اندازهاي زیبا در پیرمون شهرها به وجود آورده اسـت. 

) زمینـه سـاز گـذران اوقـات 1387مافی وسقایی، اه جایگاه باالیی دارند (فضاهاي حاشیه اي شهرها به دلیل بعد زمانی و فضایی کوت

گردشـگران نیـز بـه گسـترش خـدمات و ) و در عین حال افزایش تعداد 1383مافی وسقایی، فراغت و سرگرمی محسوب می شوند (

  ).Fleischer, 205( تسهیالت و افزایش درآمد و سطح اشتغال می انجامد

 هـاي کنـد کـه قابلیـت ) بیان می1999در سطح بین المللی فنل ( تباط با بوم گردي انجام شده است.پژوهش هاي متعددي در ار

 مفـاهیم و گردشـگري شرایط تمامی از است، نیازمند گردشگر عنوان به فرد یک که است مند نظام ساختاري بر مبتنی گردشگري

توسـعه توریسـم در اسـتونی: جاذبـه هـا، پایـداري و «ي با عنوان) در مقاله ا1999موردوچ ( باشد. داشته جامع اطالعات اي آن پایه

هنـگ گانـگ و اسـت.  توسعه روستایی، عوامل مؤثر در توسعه توریسم در کشور استونی را از زمان استقالل این کشور بررسی کـرده

اسـتفاده کردنـد و توسـعه  ) از مدل سیستم دینامیک و پویا براي تحلیل اقامتگاه ها در منطقه گردشگري گولین2000( 6جی گانگ

) اکوالژهـا را تسـهیالت و 2004اوسـلند و مـک کـوي (. گردشگري در منطقه و ارائه راهبردها و سیاست ها از این طریق دنبال شد

امکانات اقامتی ایجاد شده در داخل نواحی طبیعی یا خیلی نزدیک و مجاور این نواحی می دانند که توسط گردشگران مـورد بازدیـد 

) در پایان نامه خود به بررسی ارتباط بین گردشگري با معماري، اقتصاد و فرهنگ 2015( 7کالوري-فاده قرار می گیرد. سیولییا است

 نتیجـه ایـن به کنیا کشور گردشگري پایدار هتوسع بر گرديبوم هاياقامتگاه نقش بررسی در) 2015( همکاران و	ربکاپرداخته است. 

تغییـر نگـرش آنهـا و مسـئوالن دولتـی بـه محـیط طبیعـی، در حفاظـت از  و محلی جوامع آگاهی فزایشا با اکولوژها که اندرسیده

گردي بـا تأکیـد بـر بـوم«اي بـا عنـوان ) در مقاله1385توالیی (در سطح داخلی،  .هاي طبیعی و توسعۀ گردشگري مؤثرندتوانمندي

) پژوهشـی 1390گردي پایدار است. فرجی راد و احسانی (ق بوممدلی براي تحق ه، درصدد ارائ»هاي گردشگري استان گلستانجاذبه

گردي) بـر ارتقـا سـطح زنـدگی جامعـۀ محلـی (بـا تأکیـد بـر روسـتاي گرمـه و سار بومهاي (خوشهبررسی تأثیر اقامتگاه«با عنوان 

یی مدنظر باعـث ارتقـا و بهبـود هاي بومی در مناطق روستاانجام دادند. نتایج پژوهش گویاي آن است که وجود اقامتگاه» دراز)شیب

) بـه بررسـی توسـعه 1396بوذرجمـوري ( هاي اصلی اکوتوریسـم اسـت.بومی شده که این امر یکی از ویژگی هکیفیت زندگی جامع

                                                           
5 Yap & Allen 
6 Hongganf & jigang 
7 Sciolli-claveriie 
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بررسـی و تحلیـل ) بـه 1397اقامتگاه هاي بوم گردي در استان فارس و سطح کشور پرداخته است. همچنین عنابستانی و همکاران (

پرداختـه اسـت. مجمـوع مطالعـات  شهرستان چناراندر  هاي روستاي رادکانگاه سکونت هگردي بر توسعهاي بوماقامتگاه آثار ایجاد

 از ایـن هاي بوم گردي و ضرورت انجام این پژوهش در این زمینه وجود دارد. خال پژوهشی در ارتباط با برسی کانون :نشان می دهد

گردي توجه شده اسـت و در ادامـه کـانون  گردي، به صورت مشخص به کانون هاي بوم مدر این پژوهش ضمن بررسی ادبیات بو رو

  گردي منطقه مورد مطالعه با استفاده از نظرات دو گروه (کارشناسان و گردشگران) به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفته است. هاي بوم

  منطقه موردمطالعه

 البـرز .اسـت قرارگرفتـه ایران شمال در تالش و البرز هايکوهرشته میان درکیلومترمربع  14711 ی در حدوداستان گیالن با مساحت

 واسط گیالن حد در جلگه. دارد نام) آشیانه عقاب( درفک یا فک آنقله  بلندترین و گرفته بر در را گیالن استان حصاري مانند غربی

در  جلگـه این. شده است گسترده دریا، از سطح متري 175د تا آزا تر از سطح دریاهايمتر پایین 35ارتفاعی در حدود  کوه و دریا، با

  .شودمی تقسیم غرب گیالن و عمده شرق بخش دو استان را به خود اختصاص داده که به از مساحت سوم حدود یک

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل 

  روش تحقیق

داده هــاي ایــن  .اســتت داده هــا، یــک پــژوهش کمــی یــک پــژوهش کــاربردي و از نظــر ماهیــ ،ایــن پــژوهش از نظــر هــدف     

گــو و مشــاهدات و از طریــق منــابع کتابخانــه اي و پــژوهش از طریــق مطالعــات میــدانی شــامل ابــزار پرسشــنامه، مصــاحبه، گفــت

ــوم هــا گــردآوري شــده اســت. در قالــب مقــاالت و کتــاب ــا اســتفاده از داده هــاي اداره کــل  شناســایی کــانون هــاي ب گــردي ب

ــ ــازمان می ــد.س ــام ش ــیالن انج ــتان گ ــگري اس ــتی و گردش ــنایع دس ــی، ص ــه  راث فرهنگ ــامل کلی ــژوهش ش ــاري پ ــه آم جامع
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ــیالن ــتان گ ــه اس ــگران ورودي ب ــتان 37و  گردش ــگري اس ــوزه گردش ــاالن ح ــان و فع ــر از متخصص ــه  نف ــد. روش نمون ــی باش م

درصــد، تعــداد  95طمینــان بــه صــورت نمونــه در دســترس بــوده و بــر اســاس فرمــول کــوکران و بــا ضــریب اگردشــگران گیــري 

ســطح  :گــردي توســط کارشناســان از شــاخص هــایی ماننــد بــراي ارزیــابی کــانون هــاي بــومگردشــگر تعیــین شــد.  384نمونــه 

ــودن ،جــذابیت ــاب ب ــزان گردشــگران ،خــدمات گردشــگريســطح  ،کمی ــومی ،می ــدگان ب ــات و بازدیدکنن ــتفاده  ســطح تبلیغ اس

کمیـاب بـودن  ،سـطح جـذابیتبـا اسـتفاده از شـاخص هـاي از نظـر گردشـگران ارزیـابی ایـن فضـاها بـراي  ،شده است. همچنین

از پرسشـنامه اي بـا سـواالت مقیــاس رتبـه اي (طیـف لیکــرت  ،در هـر دو مــورد و بهــره بـرده شـد خـدمات گردشـگريو میـزان 

ته شــد کــه یــن صــورت بــوده اســت کــه از کارشناســان و گردشــگران خواســه اپــنج گزینــه اي) اســتفاده گردیــد. ســواالت نیــز بــ

ــر  ــت ه ــه اهمی ــومدرج ــانون ب ــردي ک ــره  گ ــا نم ــا را ب ــک از معیاره ــر ی ــا  1در ه ــدمشــخص  5ت ــه . نماین ــی ب ــت دسترس جه

جهـت گـردي اسـتان بهـره بـرده شـود. م گردشگران و اجراي پرسشـنامه سـعی گردیـد از تمـامی نقـاط و کـانون هـاي اصـلی بـو

. اسـتفاده شـده اسـت ماننـد آزمـون دوجملـه اي ییهـااز آزمـوندسـت آمـده حاصـل از پرسشـنامه ه تجزیه و تحلیل داده هاي بـ

ــوم ــاي ب ــانون ه ــابی ک ــاي ارزی ــراي بررســی وضــعیت شــاخص ه ــه اي ب ــون دو جمل ــن  از آزم ــت ای ــونگی مطلوبی ــردي و چگ گ

ــد. شــاخص هــا ــون اســتفاده گردی ــن آزم ــه اي، 2و  1منظــور از  ،در ای ــون دو جمل ، گــروه هــاي دســته اول و دوم اســت. در آزم

و  1حاسبه معناداري، متغیرها از نظـر میـزان طیـف ارزیـابی بـه دو گـروه بـا محوریـت مقـدار میانـه تقسـیم شـده و گـروه براي م

بــه صــورت پــیش فــرض در نظــر گرفتــه مــی شــودند و مقــادیر و نســبت مشــاهده شــده بــراي هــر گــروه جداگانــه در جــدول  2

اسـتفاده  کـانون هـاي بـومگردياولویـت بنـدي نیـز جهـت  COPRASاز طریـق مـدل کـوپراس  ،همچنـینمحاسبه می شـود. 

  شد. 

  یافته ها

  ارزیابی فضاها و کانون هاي بوم گردي استان گیالن از دیدگاه کارشناسان 

از منظر ویژگی هاي سنی، بیشتر کارشناسان بـین  در بررسی ویژگی هاي فردي کارشناسانی که براي ارزیابی پژوهش انتخاب شدند،

در بررسـی وضـعیت تحصـیلی،  ،سال بودند. همچنـین 40تا  30درصد نیز بین گروه سنی  28بیش از  سال سن داشته و 30تا  20

  بودند. ت کارشناسی و کارشناسی ارشد درصد آنها داراي تحصیال 60نزدیک به 

  :ارزیابی سطح جذابیت فضاهاي بوم گردي

این مورد را تایید می کنـد. امـا  23/3و میانگین  در سطح متوسط استاز نظر کارشناسان سطح جذابیت فضاهاي بوم گردي استان  

میزان ضریب تغیبرات نسبتا باال است. بر اساس نظر کارشناسان تنها چهار فضاي بوم گردي شـامل منـاطق ییالقـی ماسـوله، تـاالب 

 دارند. انتخاب این مکانخلخال در استان گیالن از نظر سطح جذابیت ملی، در سطح باالیی قرار  -انزلی، قلعه رودخان و جاده اسالم 

در کنـار  ه که قادر به جـذب گردشـگران اسـت.ها به عنوان اولویت اول از نظر سطح جذابیت بر اساس شهرت و اعتبار رسانه اي بود

فضاهاي فوق، مناطق ییالقی ماسال، اثر طبیعی هرزویل، بام سبز، آبشار شیطان کوه الهیجان، بلوار ساحلی انزلـی و سـاحل گیسـوم 

نکته جالب توجه در ارتباط با کانون ها و فضاهاي بوم گردي قـرار داشـتن فضـاهایی نیز داراي سطح جذابیت نسبتا باال است.  تالش

مانند اقامتگاه بوم گردي بردبار در روستاي مرزدشت، پارك ساحلی چمخاله، روستاي کنده الت و منطقه خزنا در اولویت هـاي آخـر 

چـرا کـه  ؛که درك و نگرش کارشناسان نسبت به سطح جـذابیت مـی توانـد متفـاوت باشـد سطح جذابیت است که نشان می دهد

جذابیت هاي پنهان و آشکاري در این مناطق وجود دارد و می توان با سرمایه گذاري بیشتر، سطح  :مطالعات میدانی نشان می دهد 

  جذابیت کانون هاي بوم گردي را افزایش داد.

  :بکر بودن فضاهاي بوم گرديارزیابی میزان کمیاب بودن و 

منظور از بکر بودن تاکید بر روي این مسئله است که فضاهاي بوم گردي استان تا چه میزان در سطح منطقه یا کشور داراي نمونـه  

بر اساس نتایج، میزان کمیابی فضاهاي بوم گردي استان در سطح نسبی و متوسط قرار دارد و کمی نسبت بـه معیـار مشابه هستند. 
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درصد کمتر از معیـار سـطح جـذابیت  10ضریب تغییرات این بخش به میزان  ،یزان جذابیت، در سطح باالتري قرار دارد. همچنینم

است. مطلوب ترین شرایط مربوط به منطقه قلعه رودخان، محدوده پوشش زیستی چلچراغ و مناطق ییالقی ماسـوله اسـت. منطقـه 

و عوارض آبی داراي شرایط ویژه اي در سطح منطقه است اگرچه نمونـه هـاي مشـابه آن  قلعه رودخانه به دلیل شرایط توپوگرافیکی

را مدیون ویژگی بکـر » کمیاب بودن«نیز در رشته کوه هاي البرز وجود دارد. منطقه ماسوله نیز شرایط مطلوب خود در بخش معیار 

گیاه ویژگی مهم و بکر استان است که از این نظر شرایط روستاي ماسوله است. در این میان نوع گیاه چلچراغ و محدوده زیستی این 

این فضا ایجاد کرده است. اینکه این فضاي بوم گردي از نظر کارشناسان در اولویـت اول نبـود، بیشـتر بـه دلیـل عـدم اي براي ویژه 

قی داماش و ماسال نیز از نظر تبلیغ و ترویج این فضا است که سطح شهرت آن را پایین آورده است. عالوه بر فضاي فوق، مناطق ییال

کمیاب بودن مورد توجه هستند. پارك جنگلی گیسوم به دلیل داشتن فضاي جنگلی گسترده و بکر در کنار سـواحل خـزر، شـرایط 

ویژه و بکري را ایجاد کرده است و تپه مارلیک رودبار، آبشار التون و پارك ملی بوجاق به دلیل داشتن یـک فضـاي طبیعـی زیبـا در 

داد رودخانه سپیدرود که در نهایت به دریا ریخته می شود، داراي شرایط مطلوبی از نظر نادر بودن است. نتایج نشان می دهد که امت

غیر از پارك جنگلی گیسوم و پارك ملی بوجاق، سایر پارك هاي جنگلی داراي عنصر ویژه و بکري براي جـذب گردشـگر نیسـتند و 

نکته اي که در ارتباط با کمیابی فضاي بوم گردي می تـوان اشـاره کـرد، عـدم قـرار داشـتن منطقـه  در اولویتهاي پایین قرار دارند.

یکـی از اقامتگـاه  گـیلگمشاقامتگاه بوم گردي گیلگمش در اولویت هاي نخست یا حداقل در سطح میانی است. اقامتگاه بوم گردي 

هاي درفک ایجاد شده و ساالنه پـذیراي گردشـگران زیـادي  هاي جذاب استان است که در میان جنگل هاي هیرکانی و نزدیک کوه

  است. 

   :ارزیابی میزان خدمات و امکانات فضاهاي بوم گردي

، فضاهاي بوم گردي استان گیالن از نظر خدمات و امکانات گردشگري، در شـرایط محـدود و ضـعیفی قـرار دارنـد و بر اساس نتایج 

الزم این فضاها به منظور تبدیل شدن به یک مقصد بوم گردي است. بـر اسـاس نتـایج حاکی از عدم مطلوبیت  84/2مقدار میانگین 

در سطح متوسط رو به باال حاصله تنها چهار فضاي بوم گردي داراي سطح نسبتا باال از نظر خدمات بوم گردي که این چهار فضا نیز 

روستا در نزدیکی خود است که سطح خـدمات را افـزایش رند. ویژگی مشترك هر یک از این چهار منطقه، نزدیکی به شهر یا قرار دا

  داده است:

آبشار شیطان کوه که داراي باالترین سطح از خدمات نسبت به دیگر فضاهاي بوم گردي است، در داخل شهرالهیجان قرار  -

ر مجاورت آبشار بام سبز الهیجان د دارد و طبیعتا خدمات حمل و نقل و اقامتی و خرید و غیره در این منطقه فراهم است.

 ،هاي پرپشت از باال، ویژگی بکري را مهیا نموده و همین مسئله شیطان کوه قرار دارد. فضاي جنگلی بکر و تماشاي جنگل

 موجب گسترش خدمات شده است. منطقه قلعه رودخان از نظر خدمات بسیار توسعه یافته است

لی گیسوم، تاالب انزلی، بلوار انزلی و روسـتاي کنـدالت داراي سـطح بر اساس نظر کارشناسان، فضالهاي بوم گردي پارك جنگ      

بـه دلیـل نزدیکـی بـه  روستاي کنـدالتمیزان خدمات در این فضاهاي نیز قابل توجه است.  ، با این حال ؛خدمات متوسطی هستند

ك جنگلـی گیسـوم، توسـعه انـواع رشت و داشتن امکانات حمل و نقل و ارتباطات و غیره مورد توجه است. در پـار –بزرگراه تهران 

خدمات تفریحی و پذیرایی و همچنین اقامتگاه هاي بوم گردي و هتل ها در پیرامون آن، قابل توجه است. در بلـوار انزلـی نیـز رونـد 

  خدمات تفریحی نیز تقریبا گسترش یافته است.  ، گسترش خدمات شهري قابل توجه است. همچنین

رستم آباد و سروالت و مناطق کوهسـتانی ماننـد کـوه هـاي  :اشتن بیشتر مناطق حفاظت شده مانندنکته قابل پیش بینی، قرار د   

درفک در اولویت هاي پایین است که با توجه به دور بودن از فضاهاي شهري و روستایی، از نظر خدمات بوم گردي در سطح پـایینی 

جاده اسالم، محدوده زیستی سوسـن چلچـراغ، پـارك ملـی  :مانند که فضاهاییاست  نکته قابل توجه دیگر این ،قرار دارند. همچنین

رغـم داشـتن شـرایط بعضـا  بوجاق و رودخانه سپیدرود در اولویت هاي آخر قرار دارند و امکانات پایین این فضاها باعث شده تا علی

  ویژه و بکر، سطح جذابیت پایین تري براي گردشگران داشته باشند. 



104     توسعه گردشگري و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                                  4. شماره 8. دوره 1398زمستان  

  :ازدیدکننده فضاهاي بوم گرديارزیابی میزان گردشگران ب

بر اساس نتایج، فضاهاي بوم گردي مناطق ییالقی ماسوله، قلعه رودخان، بلوار ساحلی انزلی، آبشار شیطان کـوه، بـام سـبز و تـاالب  

جـه از انزلی از باالترین درجه پذیرش گردشگران را دارا می باشند. هر یک از این فضاها بر اساس ویژگی هاي خاصـی داراي ایـن در

سـاحلی،  –بر اساس نتایج، پارك جنگلی گیسوم نیـز بـه دلیـل خـدمات بـوم گـردي متعـدد و پدیـده بکـر جنگلـی اعتبار هستند. 

تري نسبت به فضاهاي بوم گردي فوق قـرار دارد. نکتـه اي گردشگران زیادي را پذیرا می باشد اما از نظر کارشناسان، در درجه پایین

باید گفت، موضوع انبوه بودن در این فضاها است. عمده گردشگران ورودي به منطقه گردشگران انبـوه که در باب گردشگران ورودي 

  و عادي هستند و کمتر در جرگه گردشگران بومگرد، علمی و چندمنظوره قرار می گیرند. 

این مسئله را باید در ماهیت ایـن  یدر نتایج بررسی فضاها، مناطق ییالقی و جنگلی در اولویت هاي نسبتا پایین قرار دارند. علت اصل

فضاها جستجو کرد. بیشتر مناطق حفاظت شده و پارك ها و مناطق جنگلی و غیره از نظر طبیعی، زیستی و اکولوژیکی حائز اهمیت 

گر در انبوه گردشگران نیستند. نکته بسیار مهم دی يپذیرا ،بنابراین ؛هستند و گردشگران مخصوص به خود را می طلبند مند و ارزش

عدم تمایل مردم بومی و دولت به ورود گردشگران به برخی فضاهاي بوم گردي از جمله پارك ملی بوجاق و امیرکالیـه و  ،این زمینه

محیطی داراي اعتبار و اهمیت بیشتري براي دولت یا مردم بومی است و برنامه -ن قیبل فضاها از نظر علمی و زیستمیالش است. ای

هـا و  در این نوع فضاها، عـدم ارائـه زیرسـاخت ،صورت یک کاالي گردشگري به گردشگران وجود ندارد. بنابراین اي براي ارائه ان به

هاي قانونی، راهکاري براي کاهش عامدانه ورود گردشگران است. این مسئله در مناطق حفاظـت شـده بـه  خدمات و ایجاد محدویت

گردان مـاجراجو و علمـی و البتـه بـا رعایـت اصـول و هی از گردشگران و بومصورت آشکار انجام شده و ورود گردشگران تنها به گرو

بر اساس این دو عامل، اکثر فضـاهاي بـوم گـردي ییالقـی، جنگلـی،  ،هاي قانونی و هماهنگی هاي پیشین است. بنابراین محدودیت

رکالیه، پناهگاه لونـدویل، پوشـش زیسـتی مرداب استیل، منطقه خزنا، سیاه کشیم، سیاه داران، امی :کوهستانی و حفاظت شده مانند

  قرار دارند.  -از نظر ورود گردشگران-هاي آخر  سوسن چلچراغ، پارك جنگلی صفرابسته و غیره در اولویت

  :ارزیابی میزان بازدیدکننده بومی و محلی از فضاهاي بوم گردي

مویـد ایـن مسـئله اسـت. بـر طبـق  82/2میانگین  پایین است و مقدار ،از نظر جذب بازدیدکننده محلی ،سطح فضاهاي بوم گردي 

در اولویـت ح متوسط رو بـه بـاال دارنـد. نتایج، بلوار ساحلی انزلی، کوه هاي درفک و منطقه ماسوله در اولویت اول قرار داشته و سط

مـردم بـومی نیـز هسـت.  دوم، بام سبز و آبشار شیطان کوه قرار دارد که به دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر الهیجان، مورد اسـتفاده

همانند بخـش   قلعه رودخان و مناطق ییالقی توسط افراد روستایی به دلیل شهرت باال مورد بازدید روزانه قرار می گیرند. ،همچنین

گردشگران، بیشتر مناطق حفاظت شده، پارك هاي جنگلی، تاالب ها و مناطق طبیعی و زیستی از نظر جذب بازدیدکنندگان محلـی 

  حدودیت رو به رو هستند.نیز با م

  :ارزیابی سطح تبلیغات و انتشارات رسانه اي از فضاهاي بوم گردي

، سطح تبلیغات براي فضاهاي بوم گردي، ضعیف و در سطح پایین قرار دارد و از بین معیارهاي شش گانه، در پـایین بر اساس نتایج 

ي است که از نظر درجه تبلیغات در سطح نسبتا باال قرار دارد کـه منطقه ییالقی ماسوله تنها فضاهاي بوم گردترین سطح می باشد. 

ر ویژگی بکر روستاي ماسوله است. در اولویت هاي بعدي تاالب و بلوار ساحلی انزلی بیشتر مـورد توجـه رسـانه هـا طعمده آن به خا

  است.  قرار گرفته است و آبشار و بام سبز الهیجان نیز با تبلیغات هر چند نسبی رو به رو بوده

  ارزیابی نهایی فضاهاي بوم گردي از دیدگاه کارشناسان

پس از بررسی و تحلیل فضاهاي بوم گردي از نظرگاه شش معیار اصلی، در این بخش، میانگین این معیارها براي هر فضاي بـوم       

فضـاهاي بـوم گـردي  ،ن مـی دهـدنشا زیرطورکه نتایج جدول  همانندي محاسبه شد. گردي ارائه و میانگین نهایی جهت اولویت ب

 ،گیالن در بهترین شرایط، داراي سطح متوسط رو به باال بوده و از نظر تبدیل شدن به یک مقصد بوم گردي قدرتمنـد و درجـه یـک

منطقه ییالقی ماسوله و قلعه رودخان فومن در مجمـوع داراي سـطح نسـبتا بـاالیی در حـوزه بـوم  دارند. یازن به برنامه ریزي بیشتر
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هاي بعدي نیز آبشار شیطان کوه و بام سبز الهیجـان، تـاالب و بلـوار سـاحلی انزلـی و پـارك جنگلـی  گردي قرار دارند و در اولویت

یل، مرداب استیل، خزنا، سیاه کشیم، ومناطق حفاظت شده مثل لونددر اولویت آخر،  ساحلی گیسوم تالش در اولویت دوم قرار دارند.

. مطالعات میدانی محققین نشان از توانهاي باالي بوم گردي میالش، پارك صفرابسته قرار دارند سیاه داران، مسیر رودخانه سپیدرود،

  این مناطق دارد.

  ن از دیدگاه کارشناسان به تفکیک معیارهانتایج نهایی میانگین ارزیابی فضاهاي بوم گردي استان گیال -1جدول 

 فضاهاي بوم گردي
سطح 

  جذابیت

کمیاب 

  بودن

خدمات 

  گردشگري

میزان 

  گردشگران 

بازدیدکنندگان 

  بومی

سطح 

  تبلیغات

 میانگین

  نهایی

  79/3  57/3  57/3  13/4  59/3  00/4  85/3  منطقه ییالقی ماسوله

  58/3  00/3  32/3  88/3  51/3  07/4  70/3  منطقه قلعه رودخان فومن

  51/3  02/3  44/3  98/3  66/3  46/3  52/3  آبشار شیطان کوه الهیجان

  49/3  26/3  45/3  82/3  06/3  66/3  71/3  تاالب انزلی

  40/3  73/2  26/3  71/3  44/3  69/3  56/3  بام سبز الهیجان

  30/3  02/3  59/3  00/4  13/3  56/2  50/3  بلوار ساحلی بندرانزلی

  27/3  51/2  00/3  53/3  17/3  90/3  49/3  تالشپارك جنگلی و سواحل گیسوم 

  19/3  46/2  18/3  38/3  63/2  85/3  62/3  خلخال –جاده اسالم 

  09/3  04/2  93/2  21/3  04/3  75/3  59/3  منطقه ییالقی ماسال (اولسبلنگاه)

  09/3  16/2  03/3  43/3  96/2  54/3  42/3  منطقه دیلمان 

  00/3  30/2  94/2  61/2  87/2  87/3  41/3  تپه مارلیک رودبار

  99/2  27/2  03/3  78/2  75/2  81/3  29/3  منطقه ییالقی داماش

  96/2  16/2  10/3  12/3  74/2  29/3  33/3  پارك جنگلی سراوان رشت

  94/2  90/1  59/3  74/2  77/2  57/3  10/3  کوه هاي درفک و روستاي اصطلخ خان

  93/2  23/2  73/2  17/3  82/2  53/3  09/3  منطقه حفاظت شده سروالت در چابکسر

  91/2  27/2  82/2  83/2  37/2  78/3  41/3  پارك ملی بوجاق جنوب کیاشهر

  89/2  35/2  94/2  77/2  68/2  17/3  41/3  دریاچه سد منجیل

  88/2  30/2  86/2  56/2  67/2  44/3  45/3  تاالب بین المللی امیرکالیه

  86/2  38/2  50/2  72/2  50/2  05/4  00/3  پوشش زیستی سوسن چلچراغ

  86/2  14/2  75/2  95/2  91/2  10/3  29/3  یباکنار انزلیساحل جپررود ز

  85/2  14/2  39/2  56/2  83/2  60/3  57/3  اثر طبیعی ملی هرزویل رودبار و سیاهرود

  81/2  86/1  95/2  83/2  67/2  47/3  09/3  پارك جنگلی سفیدآب رودسر

  81/2  20/2  69/2  06/3  97/2  12/3  80/2  روستاي کندالت و امامزاده هاشم

  78/2  77/1  72/2  81/2  81/2  37/3  21/3  ییالقی رستم آباد و سالنسرمنطقه 

  76/2  75/1  50/2  93/2  64/2  71/3  00/3  آبشار التون

  74/2  95/1  52/2  81/2  82/2  29/3  05/3  پارك جنگلی سیاه داران تالش

  73/2  09/2  64/2  00/3  58/2  17/3  91/2  مرداب استیل آستارا

  71/2  10/2  58/2  25/2  69/2  56/3  11/3  اراپناهگاه حیات وحش لوندویل آست

  71/2  84/1  76/2  58/2  67/2  33/3  10/3  پارك جنگلی صفرا بسته آستانه اشرفیه

  70/2  47/2  50/2  82/2  92/2  77/2  75/2  اقامتگاه بوم گردي بردبار

  69/2  87/1  75/2  63/2  16/2  50/3  25/3  مسیر رودخانه سپیدرود 

  69/2  20/2  67/2  45/2  73/2  08/3  00/3  انزلیمنطقه حفاظت شده سیاه کشیم 
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  68/2  59/1  70/2  89/2  68/2  29/3  91/2  منطقه میالش رودسر (روستا و آبشار)

  61/2  11/2  80/2  93/2  75/2  47/2  60/2  پارك ساحلی چمخاله لنگرود

  59/2  52/1  50/2  61/2  65/2  13/3  13/3  اقامتگاه جنگلی گیلگمش 

  48/2  68/1  30/2  40/2  71/2  10/3  70/2  دریاچه پره سر رودسر

  39/2  86/1  00/2  10/2  78/2  00/3  60/2  جنگلی خزنا  –منطقه کوهستانی 

  

  
  نتیجه نهایی ارزیابی فضاهاي بوم گردي استان گیالن از دیدگاه کارشناسان

  

  ارزیابی  فضاهاي بوم گردي از دیدگاه گردشگران

. بر اساس نظر گردشـگران، دو سـوم ز دیدگاه گردشگران انجام شده استن گیالن اارزیابی فضاهاي بوم گردي استا ، در این بخش   

در  مناطق مبدا و بازار گردشگري آنها داراي شرایط اقتصادي متوسط است و این مسئله می توانـد یکـی از دالیـل سـفر آنهـا باشـد.

یمی از آنها از طریق دوستان خود بـا فضـاهاي بـوم ارتباط با نحوه آگاهی گردشگران از فضاهاي گردشگري مورد بازدید، نزدیک به ن

 41گردي و گردشگري آشنا شدند و یک چهارم آنها از طریق تجربه سفرهاي پیشین، مجـددا اقـدام بـه مسـافرت نمودنـد. بـیش از 

 نیز حـداقل درصد 18درصد گردشگران حداقل یک روز را در جاذبه هایی گردشگري که بازدید کرده اند، اقامت می کنند و بیش از 

  دو روز اقامت داشتند. 

  :ارزیابی اولویت سفر گردشگران  به فضاهاي بوم گردي استان

، در اولویتهاي نخست سفر، مناطق ییالقی ماسوله، تاالب انزلی، قلعه رودخان، بلور ساحلی انزلی، آبشار شیطان کوه و ساس نتایجبر ا 

درصد از گردشگران، اولویت نخست سفر خود را بـه ایـن منـاطق برنامـه  30پارك جنگلی ساحلی گیسوم قرار دارد که دست کم تا 

این گروه از گردشگران چنانچه اقدام به سفر به استان گیالن نماینـد، نخسـیتن فضـاهایی  :ریزي می کنند. این بدین معنی است که

 :ی از گردشگران نیز فضاهاي بوم گردي ماننـدکه براي بازدید انتخاب می کنند، فضاهاي فوق الذکر هستند. در کنار این فضاها، بخش
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منطقه دیلمان، گیلگمش، تپه مارلیک، پارك چمخاله را به عنوان اولویت نخست سفر انتخاب می کنند که به نظر مـی رسـد بیشـتر 

ابه اولویـت اول در ارتباط با اولویت دوم گردشگران، نتایج مشـ این گردشگران، گردشگران ماجراجو و بوم گرد و چند منظوره باشند.

درصد از گردشگران مناطق ماسوله، آبشار شیطان کوه، قلعه رودخان و تاالب انزلی رو بـه عنـوان مقصـد  20تا  15است. باز هم بین 

دوم بوم گردي خود انتخاب می کنند. همچنین مناطق ییالقی داماش، پارك جنگلی گیسوم، پوشش زیستی سوسن چلچراغ، پـارك 

در اولویت سوم سـفر، فضـاهاي بـوم گـردي  ان نیز در اولویت دوم سفر گردشگران (با درصد کمتر) قرار دارند.چمخاله و پارك سراو

جدید خودنمایی می کند. روستاي کندالت، اثر طبیعی هرزویل، پارك چمخاله و منطقه خزنا، منطقـه سـیاه داران، منطقـه ییالقـی 

ویت سوم مسافرت گردشگران می باشد. نتایج این اولویـت بنـدي نشـان داد کـه رستم آباد، قلعه رودخان و تپه مارلیک از نمونه اوال

بخشی از مناطق حفاظت شده و طبیعی که از نظر کارشناسان چندان مورد توجه قرار نگرفته بود، مدنظر گردشگران بود و دست کم 

   به عنوان اولویت هاي دوم و سوم سفر مدنظر گردشگران می باشند.

  :بیت فضاهاي بوم گرديارزیابی سطح جذا

اقـع گردشـگران از سـطح ردشگران است. در ونشانگر سطح نسبتا باالي جذابیت فضاهاي بوم گردي از دیدگاه گ 4/3مقدار میانگین  

جذابیت فضاهاي بوم گردي نسبت به کارشناسان رضایت نسبتا بیشتري داشتند. در بررسی مجزاي فضاهاي بوم گردي، چهار فضاي 

قه ییالقی ماسوله، منطقه ییالقی ماسال، جاده اسالم و قلعه رودخان از بیشترین سطح جذابیت از دیدگاه گردشـگران بوم گردي منط

اول سـطح جـذابیت بـه جـذابیت مسـیرهاي  يخلخـال و ماسـال در اولویـت هـا –قرار داشتن جاده اسالم  ،علت ؛برخوردار هستند

عمدتا بومی هستند) و همچنین مجـاورت منطقـه ییالقـی و بسـیار جـذاب  گردشگري براي گردشگران (در قیاس با کارشناسان که

در اولویت دوم، کوه هاي درفک، پارك جنگلی گیسوم، منطقه سوسن چلچراغ و تاالب انزلـی و  خلخال است. –ماسال با جاده اسالم 

ه بوم گردان و گردشـگران مـاجراجو بام سبز الهیجان نیز مدنظر گردشگران از نظر سطح جذابیت است. این مسئله نشان می دهد ک

که بخشی از گروه ارزیاب پژوهش بودند، عالقه زیادي به مناطق پرخطر و هیجانی مثل مناطق کوهستانی درفک و تاالب انزلی و بـام 

  سبز است. 

  :ارزیابی سطح کمیابی فضاهاي بوم گردي

شگران، نسبی و متوسـط اسـت. نکتـه جالـب توجـه قـرار سطح کمیابی فضاهاي بوم گردي استان از نظر گرد نشان می دهد:نتایج  

داشتن منطقه ییالقی داماش در اولویت اول گردشگران در ارتباط با ویژگی بکر و کمیابی بوم گـردي اسـت. جاذبـه هـاي طبیعـی و 

منطقـه  ،چنـینجنبه هاي زیبایی شناختی منطقه داماش در انتخاب این مکان در اولویت اول گردشگران بی تاثیر نبـوده اسـت. هم

ییالقی ماسال نیز همین شرایط را دارد. به نظر می رسد این دو منطقه از نظر بکر بودن، براي گردشگران بسـیار جلـب توجـه کـرده 

است. کوه هاي درفک نیز در پیرامون منطقه جنگلی رودبار شرایط بکري را براي گردشگران فراهم کرده و روحیه ماجراجویی آنها را 

  ست. تحریک کرده ا

  :ارزیابی خدمات و امکانات فضاهاي بوم گردي

از نظر گردشگران سطح خدمات بوم گردي پایین و محدود است و البته اختالف بین فضاهاي بوم گردي از این نظر نیز بسیار است.  

لـوب قـرار ندارنـد. در که از نظر گردشگران هیچ یک از فضاهاي بوم گردي استان از نظر خدمات، در شرایط مط نکته قابل توجه این

اولویت بندي کلی، بام سبز و آبشار شیطان کوه و قلعه رودخان در اولویتهاي اول هستند. نکته قابل توجه قرارگیري منطقه حفاظـت 

شده چابکسر در اولویت چهارم است که در نوع خود جالب توجه است. همچنین ماسوله و بندر انزلـی و مـیالش نیـز در اولویتهـاي 

  ار دارند. بعدي قر

مشخص شـده اسـت. ضـریب معنـاداري کمتـر از  زیراز آزمون دوجلمه اي جهت سنجش معناداري نتایج حاصله استفاده شده است. نتایج در جدول  در ادامه  

   حاکی از معنادار بودن نتایج حاصله داشته و می توان با اطمینان کامل آنها را تفسیر کرد. 05/0
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 وجمله اي خدمات و امکانات فضاهاي بوم گردي استان گیالن از دیدگاه گردشگراننتایج آزمون د - 2جدول 

  تعداد فضاهاي بوم گردي
نسبت 

  مشاهده شده

ضریب 

  معناداري
  تعداد  فضاهاي بوم گردي

نسبت 

مشاهده 

  شده

ضریب 

  معناداري

اقامتگــاه جنگلــی 

گیلگمش و محـیط 

  پیرامون

مرداب   000/0  64/0  38  1

استیل 

  آستارا

  000/0  52/0  30  1دسته 

     48/0  28  2دسته      36/0  21  2

     1  58  کل     1  59  کل

کوه هاي درفـک و 

روســتاي اصــطلخ 

  خان

1  31  69/0  000/0  
بام سبز 

  الهیجان

  000/0  58/0  87  1دسته 

     42/0  62  2دسته      31/0  47  2

     1  149  کل     1  78  کل

ــــاحلی  ــــوار س بل

  بندرانزلی

 منطقه  000/0  69/0  107  1

سروالت در 

  چابکسر

  000/0  69/0  34  1دسته 

     31/0  23  2دسته      31/0  49  2

     1  57  کل     1  156  کل

ـــیالش  ـــه م منطق

ــتا و  ــر (روس رودس

  آبشار)

1  31  61/0  000/0  
جاده اسالم 

  خلخال –

  000/0  45/0  53  1دسته 

     55/0  64  2دسته      39/0  20  2

     1  117  کل     1  51  کل

  دبارتپه مارلیک رو

ساحل   000/0  45/0  28  1

جپررود 

  زیباکنار 

  000/0  77/0  53  1دسته 

     23/0  16  2دسته      55/0  34  2

     1  69  کل     1  62  کل

ـــی  ـــه ییالق منطق

  داماش

1  35  43/0  000/0  
دریاچه سد 

  منجیل

1  61  75/0  000/0  

2  47  57/0     2  20  25/0     

     1  81  کل     1  82  کل

روستاي کندالت و 

  امزاده هاشمام

1  62  78/0  000/0  
منطقه سیاه 

  کشیم انزلی

1  31  69/0  000/0  

2  17  22/0     2  14  31/0     

     1  45  کل     1  79  کل

ـــان  ـــه دیلم منطق

(روستاي میکـال و 

  اشکورات)

پارك ملی   000/0  46/0  38  1

بوجاق 

  کیاشهر

1  41  68/0  000/0  

2  44  54/0     2  19  32/0     

     1  60  کل     1  82  کل

ـــی  ـــه ییالق منطق

  ماسوله

پارك   000/0  42/0  56  1

جنگلی 

  صفرا بسته 

1  32  62/0  000/0  

2  77  58/0     2  20  38/0     

     1  52  کل     1  133  کل

ـــی  ـــه ییالق منطق

ــــاد و  ــــتم آب رس

  سالنسر

پناهگاه   000/0  54/0  36  1

حیات 

وحش 

  لوندویل 

  000/0  63/0  31  1دسته 

     37/0  18  2دسته      46/0  31  2

     1  49  کل     1  67  کل

ــــه قلعــــه  منطق

  رودخان فومن

1  81  52/0  000/0  
دریاچه پره 

  سر رودسر

  000/0  55/0  38  1دسته 

     45/0  31  2دسته      48/0  76  2

     1  69  کل     1  157  کل
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آبشار شیطان کـوه 

  الهیجان

منطقه   000/0  61/0  81  1

ییالقی 

  ماسال 

  000/0  44/0  41  1دسته 

     56/0  52  2دسته      39/0  51  2

     1  93  کل     1  132  کل

تاالب بـین المللـی 

  امیرکالیه

1  30  53/0  000/0  

  آبشار التون

  000/0  56/0  24  1دسته 

     44/0  19  2دسته      47/0  27  2

     1  43  کل     1  57  کل

روستاي مرزدشـت 

و اقامتگـــاه بـــوم 

  گردي بردبار

پارك   000/0  68/0  32  1

سفیدآب 

  رودسر

  000/0  48/0  32  1دسته 

     52/0  35  2دسته      32/0  15  2

     1  67  کل     1  47  کل

پـــارك جنگلـــی و 

ســـواحل گیســـوم 

  تالش

پارك   000/0  44/0  53  1

سراوان 

  رشت

  000/0  66/0  53  1دسته 

     34/0  27  2دسته      56/0  67  2

     1  80  کل     1  120  کل

پارك جنگلی سیاه 

  داران تالش

نطقه م  000/0  48/0  24  1

خزنا در 

  لنگرود

  005/0  52/0  25  1دسته 

     48/0  23  2دسته      52/0  26  2

     1  48  کل     1  50  کل

  تاالب انزلی

پارك   000/0  45/0  60  1

ساحلی 

  چمخانه 

  000/0  58/0  61  1دسته 

     42/0  44  2دسته      55/0  73  2

     1  105  کل     1  133  کل

ـــه  ـــیر رودخان مس

ســپیدرود و یــیالق 

  پیرامونهاي 

اثر طبیعی   000/0  65/0  39  1

ملی 

  هرزویل 

  000/0  69/0  34  1دسته 

     31/0  23  2دسته      35/0  21  2

     1  57  کل     1  60  کل

پوشـــش زیســـتی 

  سوسن چلچراغ

1  30  54/0  000/0             

2 26  46/0                
                1  56 کل

 

  گاه گردشگرانارزیابی نهایی فضاهاي بوم گردي از دید

بوم گردي ارائه شده است. بر اساس میانگین نتایج نهایی براي هر سه معیار، ارائه و میانگین نهایی براي کلیه فضاهاي  ،در این بخش

، منطقه ماسوله در اولویت اول گردشگران قرار دارد و پس از ان منطقه ییالقی ماسال، قلعه رودخان، پارك جنگلی گیسوم، بـام نتایج

خلخال، تاالب انزلی، کوه هاي درفک، منطقه ییالقـی، آبشـار شـیطان  –در اولویت دوم، منطقه دیلمان، جاده اسالم  قرار دارند. سبز

به طور کلی گردشگران نسـبت بـه کارشناسـان  کوه، منطقه داماش، پوشش زیستی سوسن چلچراغ و منطقه چابکسر انتخاب شدند.

  القه بیشتري داشتند.نسبت به مناطق حفاظت شده و ییالقی ع

همچنین هر دو گروه گردشگران و کارشناسان، اقبال چندانی به نواحی روستایی و جاذبه هاي بوم گـردي نشـان نـداده انـد یـا       

  اینکه احتماال شناخت چندانی از آن نداشتند.

  شگرانمقدار میانگین خدمات و امکانات فضاهاي بوم گردي استان گیالن از دیدگاه گرد - 3جدول 

  کل میانگین  خدمات گردشگري  کمیاب بودن  سطح جذابیت فضاهاي بوم گردي

  40/3  54/2  55/3  11/4  منطقه ییالقی ماسوله

  37/3  44/2  59/3  07/4  منطقه ییالقی ماسال (اولسبلنگاه)

  33/3  61/2  38/3  01/4  منطقه قلعه رودخان فومن
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  29/3  48/2  57/3  83/3  پارك جنگلی و سواحل گیسوم تالش

  27/3  86/2  25/3  70/3  بام سبز الهیجان

  23/3  50/2  52/3  65/3  منطقه دیلمان (روستاي میکال و اشکورات)

  22/3  11/2  53/3  02/4  خلخال –جاده اسالم 

  20/3  28/2  50/3  83/3  تاالب انزلی

  18/3  11/2  59/3  83/3  کوه هاي درفک و روستاي اصطلخ خان

  15/3  11/2  70/3  64/3  منطقه ییالقی داماش

  13/3  67/2  15/3  57/3  آبشار شیطان کوه الهیجان

  12/3  30/2  32/3  75/3  پوشش زیستی سوسن چلچراغ

  11/3  59/2  16/3  57/3  منطقه حفاظت شده سروالت در چابکسر

  04/3  20/2  37/3  55/3  پارك جنگلی سفیدآب رودسر

  01/3  52/2  20/3  33/3  منطقه میالش رودسر (روستا و آبشار)

  01/3  27/2  12/3  65/3  ر التونآبشا

  99/2  25/2  32/3  40/3  دریاچه پره سر رودسر

  98/2  12/2  28/3  55/3  پارك جنگلی سیاه داران تالش

  94/2  47/2  99/2  37/3  پارك جنگلی سراوان رشت

  91/2  52/2  82/2  40/3  بلوار ساحلی بندرانزلی

  91/2  34/2  12/3  26/3  اثر طبیعی ملی هرزویل رودبار و سیاهرود

  91/2  30/2  10/3  32/3  اقامتگاه جنگلی گیلگمش و محیط پیرامون

  90/2  93/1  48/3  29/3  تپه مارلیک رودبار

  89/2  17/2  14/3  35/3  پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا

  87/2  88/1  19/3  53/3  منطقه ییالقی رستم آباد و سالنسر

  83/2  25/2  16/3  07/3  تاالب بین المللی امیرکالیه

  82/2  16/2  97/2  33/3  مسیر رودخانه سپیدرود و ییالق هاي پیرامون

  79/2  17/2  93/2  27/3  منطقه حفاظت شده سیاه کشیم انزلی

  73/2  26/2  96/2  96/2  پارك جنگلی صفرا بسته آستانه اشرفیه

  72/2  21/2  90/2  06/3  پارك ملی بوجاق جنوب کیاشهر

  71/2  00/2  93/2  22/3  دریاچه سد منجیل

  69/2  41/2  61/2  06/3  ساحل جپررود زیباکنار انزلی

  50/2  10/2  49/2  89/2  روستاي کندالت و امامزاده هاشم

  45/2  07/2  79/2  50/2  روستاي مرزدشت و اقامتگاه بوم گردي بردبار

  28/2  01/0  26/3  58/3  مرداب استیل آستارا

  21/2  01/0  15/3  46/3  پارك ساحلی چمخاله لنگرود

  19/2  01/0  27/3  27/3  جنگلی خزنا در کومله لنگرود –وهستانی منطقه ک

  

اسـتفاده شـده اسـت. مـدل کـوپراس بـا  COPRASدر ادامه به منظور اولویت بندي ارزیابی دقیق و بهتر، در ادامه از مدل کوپراس 

دسته بندي آنها می نمایـد. هـدف از  استفاده نتایج بررسی هر یک از فضاهاي بوم گردي نسبت به معیارهاي ارزیابی فضاها، اقدام به

استفاده این مدل، دخالت دادن وزن معیارهاي شش گانه در نتیجه گیري و رتبه بندي نهایی است که در روش هاي آمـاري چنـدان 

 به دلیل وجود عدم معناداري در برخی متغیرهـا، امکـان اسـتناد قطعـی بـه نتـایج برخـی از ،مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین
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بررسی نتایج این مـدل بـا  به منظور برطرف این مشکل نیاز به استفاده از یک روش دیگر بود. ،فضاهاي بوم گردي وجود نداشت. لذا

نتایج تحلیل هاي آماري نشان می دهد که تفاوت چندانی بین دو روش از نظر اولویت بندي وجود ندارد و به نـوعی مـدل کـوپراس 

  ري و ابزاري براي اعتباریابی نتایج آن است.تایید کننده نتایج تحلیل آما

  

  اولویت بندي فضاهاي بوم گردي استان گیالن بر اساس مدل کوپراس - 4جدول 

  گردشگران  کارشناسان

  اولویت فضاهاي بوم گردي  اولویت فضاهاي بوم گردي

 0315/0 ماسوله ییالقیمنطقه   0353/0  منطقه ییالقی ماسوله

 0311/0 ماسال (اولسبلنگاه) ییالقی منطقه  0331/0  منطقه قلعه رودخان فومن

 0310/0 قلعه رودخان فومن منطقه  0327/0  آبشار شیطان کوه الهیجان

 0309/0 یجانسبز اله بام  0325/0  تاالب انزلی

 0306/0 تالش یسومو سواحل گ یجنگل پارك  0314/0  بام سبز الهیجان

 0300/0 و اشکورات) یکالم يوستا(ر یلماند منطقه  0309/0  بلوار ساحلی بندرانزلی

 0295/0 یانزل تاالب  0301/0  پارك جنگلی و سواحل گیسوم تالش

 0295/0 یجانکوه اله یطانش آبشار  0293/0  خلخال –جاده اسالم 

 0294/0 خلخال–اسالم  جاده  0283/0  منطقه دیلمان (روستاي میکال و اشکورات)

 0292/0 حفاظت شده سروالت در چابکسر منطقه  0283/0  منطقه ییالقی ماسال (اولسبلنگاه)

 0291/0 اصطلخ خان يدرفک و روستا يها کوه  0275/0  تپه مارلیک رودبار

 0289/0 داماش ییالقی منطقه  0274/0  منطقه ییالقی داماش

 0289/0 سوسن چلچراغ یستیز پوشش  0272/0  پارك جنگلی سراوان رشت

 0284/0 رودسر (روستا و آبشار) یالشم منطقه  027/0  کوه هاي درفک و روستاي اصطلخ خان

 0281/0 رودسر یدآبسف یجنگل پارك  0269/0  منطقه حفاظت شده سروالت در چابکسر

 0279/0 التون آبشار  0267/0  پارك ملی بوجاق جنوب کیاشهر

 0278/0 پره سر رودسر دریاچه  0267/0  دریاچه سد منجیل

 0277/0 سراوان رشت یجنگل ركپا  0265/0  تاالب بین المللی امیرکالیه

 0275/0 داران تالش یاهس یجنگل پارك  0263/0  ساحل جپررود زیباکنار انزلی

 0275/0 یبندرانزل یساحل بلوار  0262/0  پوشش زیستی سوسن چلچراغ

 0272/0 یاهرودرودبار و س یلهرزو یمل یعیطب اثر  0261/0  اثر طبیعی ملی هرزویل رودبار و سیاهرود

 0271/0 یرامونپ یطو مح یلگمشگ یجنگل اقامتگاه  0259/0  ندالت و امامزاده هاشمروستاي ک

 0268/0 آستارا یلوحش لوندو یاتح پناهگاه  0257/0  پارك جنگلی سفیدآب رودسر

 0266/0 رودبار یکمارل تپه  0254/0  منطقه ییالقی رستم آباد و سالنسر

 0264/0 یرکالیهام یالملل ینب تاالب  0252/0  روستاي مرزدشت و اقامتگاه بوم گردي بردبار

 0262/0 یرامونپ يها ییالقو  یدرودرودخانه سپ مسیر  0251/0  مرداب استیل آستارا

 0262/0 رستم آباد و سالنسر ییالقی منطقه  0251/0  پارك جنگلی سیاه داران تالش

 0260/0 یانزل یمکش یاهحفاظت شده س منطقه  0251/0  آبشار التون

 0256/0 یهصفرا بسته آستانه اشرف یجنگل پارك  0249/0  ت وحش لوندویل آستاراپناهگاه حیا

 0255/0 یانزل یباکنارجپررود ز ساحل  0248/0  منطقه حفاظت شده سیاه کشیم انزلی
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 0255/0 یاشهربوجاق جنوب ک یمل پارك  0248/0  پارك جنگلی صفرا بسته آستانه اشرفیه

 0251/0 یلسد منج دریاچه  0246/0  یرامونمسیر رودخانه سپیدرود و ییالق هاي پ

 0234/0 کندالت و امامزاده هاشم روستاي  0244/0  منطقه میالش رودسر (روستا و آبشار)

 0231/0 بردبار يمرزدشت و اقامتگاه بوم گرد روستاي  0242/0  پارك ساحلی چمخاله لنگرود

 0188/0 تاراآس یلاست مرداب  0236/0  اقامتگاه جنگلی گیلگمش و محیط پیرامون

 0182/0 چمخاله لنگرود یساحل پارك  0227/0  دریاچه پره سر رودسر

  022/0  جنگلی خزنا در کومله لنگرود –منطقه کوهستانی 
جنگلـی خزنـا در کوملـه  –منطقه کوهسـتانی 

 لنگرود

0179/0 

  

  
  نتیجه نهایی ارزیابی فضاهاي بوم گردي استان گیالن از دیدگاه گردشگران

  

  نتیجه گیري

همراه با خدمات جـانبی و عناصـر مـرتبط در اسـتان گـیالن پراکنـده شـده اسـت. الزمـه  گردي بومهاي عنوان جاذبهفضاهاي متعددي به

بندي و اولویـت بنـدي ها از منظر معیارهاي مهم در ارتباط بـا بـومگردي و دسـتهریزي مطلوب براي این فضاها، شناخت و تحلیل آنبرنامه

گـردي از  هـاي بـومبه وجود تفاوت در نگرش ها و انگیزه هاي گردشگران با کارشناسان حوزه بومگردي، ارزیـابی کانون ها است. با توجهآن

بـر اسـاس  و سپس نتایج نهایی ترکیب و بحث نهایی انجام شده است. صورت مجزا صورت گرفتهطریق دو گروه کارشناسان و گردشگران به

در استان گـیالن  خلخال -دي شامل مناطق ییالقی ماسوله، تاالب انزلی، قلعه رودخان و جاده اسالم نظر کارشناسان تنها چهار فضاي بومگر

بر اساس شـهرت و  -از نظر سطح جذابیت-عنوان اولویت اول  ها به از نظر سطح جذابیت ملی، در سطح باالیی قرار دارند. انتخاب این مکان

گردشگران از سطح جذابیت فضاهاي بومگردي نسبت به کارشناسان رضـایت  ،ن است. البتهاعتبار رسانه اي بوده که قادر به جذب گردشگرا
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نسبتاً بیشتري داشتند. چهار فضاي بومگردي منطقه ییالقی ماسوله، منطقه ییالقی ماسال، جاده اسالم و قلعه رودخـان از بیشـترین سـطح 

هـاي متعـددي در ن کمیاب بودن فضاهاي بـومگردي، فضـاها و کانونجذابیت از دیدگاه گردشگران برخوردار هستند. در بخش بررسی میزا

استان گیالن از این منظر، شرایط مطلوبی دارند. مطلوب ترین شرایط مربوط به منطقه قلعه رودخان، محـدوده پوشـش زیسـتی چلچـراغ و 

ویژگـی بکـر و  ل گردشـگران در ارتبـاط بـامناطق ییالقی ماسوله است. نکته جالب توجه قرار داشتن منطقه ییالقـی دامـاش در اولویـت او

منطقـه دیلمـان، جـاده هـاي درفـک، کوه. همچنین منطقه ییالقی ماسال نیز همین شرایط را دارد. بر همین اساس کمیابی بومگردي است

  ی قرار دارند.خلخال، تاالب انزلی، پارك گیسوم و منطقه ماسوله نیز در اولویت هاي نخست گردشگران بر اساس شاخص کمیاب –اسالم 

گردي در سطح متوسط رو به باال قـرار  گردي داراي سطح نسبتاً باال از نظر خدمات بوم چهار فضاي بوم ،تنها ،بر اساس نتایج حاصله

دارند. ویژگی مشترك هر یک از این چهار منطقه، نزدیکی به شهر یا روستا در نزدیکی خود است که سطح خـدمات را افـزایش داده 

که از نظـر  توجه اینهار مقصد عبارتند از: آبشار شیطان کوه، بام سبز الهیجان، منطقه قلعه رودخان و ماسوله. نکته قابلاست. این چ

گردي استان از نظر خدمات، در شرایط مطلوب قرار ندارند. در اولویت بنـدي کلـی، بـام سـبز و  گردشگران هیچ یک از فضاهاي بوم

گردي مناطق ییالقی ماسـوله، قلعـه رودخـان،  فضاهاي بوم ،هاي اول هستند. همچنین ر اولویتآبشار شیطان کوه و قلعه رودخان د

از نظـر گردشـگران نیـز در دارنـد.باالترین درجه پذیرش گردشگران را  ،یطان کوه، بام سبز و تاالب انزلیبلوار ساحلی انزلی، آبشار ش

قلعه رودخان، بلور ساحلی انزلی، آبشار شیطان کـوه و پـارك جنگلـی  هاي نخست سفر، مناطق ییالقی ماسوله، تاالب انزلی، اولویت

گردي از نظر جذب بازدیدکننده محلی پایین است. بر طبق نتـایج، بلـوار سـاحلی  سطح فضاهاي بوم ،ساحلی گیسوم قرار دارد. البته

 ،ال دارند. در ایـن بـین از دیـد کارشناسـانهاي درفک و منطقه ماسوله در اولویت اول قرار داشته و سطح متوسط رو به باانزلی، کوه

گردي است که از نظر درجه تبلیغات در سطح نسبتاً باال قرار دارد کـه عمـده آن بـه خـاطر  منطقه ییالقی ماسوله تنها فضاهاي بوم

  ویژگی بکر روستاي ماسوله است.

گردي قرار دارنـد و در  سبتاً باالیی در حوزه بومدرمجموع داراي سطح ن ،منطقه ییالقی ماسوله و قلعه رودخان فومن ،به صورت کلی

هاي بعدي نیز آبشار شیطان کوه و بام سبز الهیجان، تاالب و بلوار ساحلی انزلی و پارك جنگلـی سـاحلی گیسـوم تـالش در  اولویت

  اولویت دوم قرار دارند.
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