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ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی
پرويز رضائي  1،رضا خوشرفتار

 2،سمیه قدرتي3

چکیده
جاذبههای طبیعي در جهان امروز يکي از جاذبههای گردشگری است و مناطق زيستمحیطي به عنوان بخشي از جاذبه
های طبیعي در حال گسترش است .محدوده مورد مطالعه در اين تحقیق شهرستان رودبار در استان گیالن است و بدلیل دارا
بودن توانهای مناسب طبیعي نظیر رودخانهها ،چشمه های آب معدني ،استخرهای طبیعي ،جنگل و مناطق کوهستاني پتانسیل
های بسیار مساعدی در زمینۀ جذب گردشگر دارد .دادههای مورد استفاده در تحقیق شامل جاذبه های موجود در شهرستان
رودبار است که از طريق بازديدهای میداني ،کتابخانه و مراجعه به ادارات و سازمانهای مرتبط جمعآوری و سپس بر اساس
روشهای آماری به صورت توصیفي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .نتايج حاصل از يافتههای تحقیق نشان ميدهد
که شهرستان رودبار به رغم برخورداری از سابقه درخشان فرهنگ و تمدن کهن و جذابیتهای متعدد گردشگری و
بويژه اکوگردشگری ،تاکنون آنگونه که شايسته است مورد توجه مسئولین ،برنامهريزان و سرمايهگذاران قرار نگرفته و به
لحاظ ضعف زيرساختها ،مورد استقبال گردشگران نیز قرار ندارد.

واژگان کلیدی :شهرستان رودبار ،گردشگری طبیعت گرا ،جاذبههای طبیعي ،عوامل محیطي.
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مقدمه

گردشگری طبیعتگرا سفری مسئوالنه به مناطق طبیعي است که در آن به حفظ
محیط زيست و رفاه مردم محلي تأکید ميشود و از ديدگاه سازمان جهاني جهانگردی
دارای مشخصات چهارگانه زير است:
 وابسته به طبیعت باشد. از نظر اکولوژيک پايدار باشد. آموزش و تفسیر ارزشهای گردشگری مهمترين بخش آن باشد. جوامع محلي و میزبان در آن مشارکت داشته باشند (.(www.ecotourism.orgگردشگری طبیعت گرا نوعي گردشگری است که از طريق بازديد و سفرکردن به
مناطق طبیعي (رودخـانهها ،آبشارها ،تاالبها و چشمـهها و سواحل ،گیاهان و جانـوران
بومي ،غارها و درّهها) به گردشگر ،هیجان و تجربه ارائه ميدهد .توريسم و گردشگری
طبیعت گرا معموالً بخشي از راهبرد کنترل مناطق حفاظت شده ميباشد .بین گردشگری
طبیعت گرا و مناطق حفاظت شده ،رابطۀ همزيستي وجود دارد .گردشگری طبیعت گرا
به مناطق حفاظت شده نیاز دارد و مناطق حفاظت شده نیز به گردشگری طبیعت گرا
نیازمند است و راهبردی است برای کنترل مناطق حفاظت شده که اگر به طور صحیح
اجرا شود ،فعالیت مستمر را در بر ميگیرد(شکل.)1

شکل .1گردشگری طبیعت گرا به مثابه يک فرصت – (رنجبر ،1387 ،ص.)38
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گردشگرهای طبیعت ،يکي از ايدهآلترين افراد جهت آموزشهای زيست محیطي
ميباشند .در يک پیادهروی ،بازديدکنندگان ،مشتاق به يادگیری دانستههای ساکنین
محلي هستند .آنها دوست دارند رفتار حیوان و يا گیاه را به عنوان چالشهای پیش روی
اين ذخاير طبیعي و حفاظت از آنها بدانند.
کشور ايران را ميتوان يکي از کشورهای برتر جهان از نظر قابلیتهای طبیعي
دانست .تنـوع زيست-اقلیمي و جاذبههای طبیعي در کنار فرهنگ اصیل ايراني -اسالمي
بیانگر قابلیت باالی توسعه طبیعتگردی و گردشگری طبیعت گرا در ايران است.
گردشگر به عنوان عنصر اصلي جهانگردی محسوب ميشود که با ورود خود به يک
منطقه موجبات اشتغال و ارز آوری را فراهم ميآورد .هر کشور ،شهر يا منطقهای بیش
از ايجاد زيربناهای گردشگری خود و عرضه محصول و خدمات مناسب ،بايد بتواند
مزايای مسافرت به آن منطقه را بیان کند و تصوير خوبي از کشور ،شهر يا منطقه خود در
ذهن گردشگران ايجاد کند .شهرستان رودبار در منطقه کوهستاني و در دو طرف درهی
سپیدرود ،در دامنه رشـته کوههای البرز غربي و تالش جنوبي واقع شده و دارای اقلیم
نیمه مرطوب و کوهستاني است .با توجه به موقعیت و نیز پیشینۀ تاريخي و فرهنگي،
شهرستان رودبار يکي از پتانسیلهای مهم گردشگری است و امروزه با صنعت
جهانگردی ميتواند جايگاه خاصي در اقتصاد کشور و استان داشته باشد .فعالیتهای
مختلف زمینشنـاختي و زيستـي در اين منـطقه باعث ايجاد مجمـوعه متنوعي از پديده
های ديدني همچون چشمـهها ،رودخانهها ،آبشـار ،کـوهها ،درههای زيبا و اشکال
فرسـايشي ،جنگلها و مراتع گرديده که مي تواند هر گردشـگر عالقهمند با مقاصد
پژوهشي ،سرگرمي و تفريح ،گردشگری ماجراجويانه و ورزشي ،ژئوتوريسـم را جذب
کند .با توجه به مطالب فوق ،مهمترين پرسشهای پژوهش حاضر به شرح زير ميباشد:
آيا شرايط طبیعي شهرستان رودبار ،توان جذب و ماندگاری گردشگر را دارد؟
شناسايي جاذبههای اکوگردشگری چه تأثیری بر جذب گردشگر در شهرستان رودبار
دارد؟ در اين پژوهش قصد بر اين است ،ضمن پاسخ به سواالت فوق ،جلوههای بديع و
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شگرف طبیعت شهرستان شناسايي و با بررسي جاذبههای طبیعي و معرفي آنها ،شرايط را
برای جذب بیشتر گردشگر با توجه به شرايط طبیعي منطقه فراهم نمايد .به امید آنکه اين
حرکت و گام مختصر در جهت پیشبرد اهداف گردشگری و جذب و ماندگاری بیشتر
گردشگر در اين شهرستان مورد قبول مسئولین و اهل نظر قرار گیرد .در زمینه معرفي و
شناسايي جذابیتهای گردشگری استان و شهرستان رودبار تحقیقات صورت گرفته
محدود است از جمله به موارد زير مي توان اشاره نمود:
نصوری ( ،)1389در تحقیق خود به بررسي چالشها و فرصتهای گردشگری در
مناطق روستايي شهرستان رودبار پرداخته است .علیزاده ( ،)1389نیز «توانهای
اکوگردشگری در شهرستان رودبار با تأکید بر تواناييها و محدوديتهای عناصر
اقلیمي» را مورد بررسي قرار داده اند .در اين تحقیقات به جذابیتهای گردشگری
(اکوگردشگری ،فرهنگي و تاريخي) و چگونگي جذب گردشگر در استان و شهرستان
رودبار اشاره شده و بر توسعه صنعت گردشگری تاکید شده است.
داده ها و روش کار

شهرستان رودبار در جنوب استان گیالن ،از طرف شمال به شهرستان رشت ،شفت و
از طرف شرق به سیاهکل ،از طرف جنوب به استان قزوين و از طرف غرب به استان
زنجان محدود شده است(شکل .)2اين شهرستان ،دارای  2574کیلومتر مربع مساحت و
از بین  16شهرستان استان گیالن از لحاظ وسعت رتبه اول را دارد.
داده های مورد استفاده شامل اطالعات مربوط به نقاط و جاذبه طبیعي و توان های
گردشگری شهرستان است که از منابع موجود به صورت اسنادی و میداني جمع آوری
شده است .روش پژوهش و تحلیل داده های تحقیق ،توصیفي و معرفي جاذبه موجود در
شهرستان است.
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شکل .2موقعیت شهرستان رودبار در تقسیمات سیاسی کشور

یافتههای تحقیق

شهرستان رودبار با برخورداری از انواع پديدههای زيبای طبیعي قادر است در تمامي
فصول سال گردشگران ،به خصوص طبیعتگردان را به سوی خويش جلب نمايد .از
نظر پوشش گیاهي ،گستره وسیعي از ناحیه رودبار به پشتوانۀ شرايط اکولوژيکي،
پوشیده از گیاهان مرتعي است که بويژه در فصول بهار و تابستان از چشماندازهای
زيبائي برخوردار ميشود .وضعیت پوشش گیاهي ناحیه حاکي از جاذبههای ارزشمند
طبیعي برای جذب گردشگر به ناحیه است .عالوه بر گیاهان طبیعي ،جاذبه های طبیعي
فراوان ديگر در شهرستان وجود دارد که در ادامه به بررسي اين جاذبه ها پرداخته
خواهد شد.
 -غار

غارها از پديدههای رايج در نواحي آهکي ،گچي و يا نمکي هستند و در جاهايي
تشکیل ميشوند که سنگها انحاللپذير بوده و در آب باران حل ميشوند .اغلب غارهای
مهم مربوط به نواحي آهکي هستند .با انحالل آهک در آب باران و يا آبهای جاری
شکافهايي در سنگهای اين مناطق ايجاد ميشود که به تدريج ابعاد وسیعتری گرفته و
ريزشهايي در آنها صورت ميگیرد و فضای بازی به شکل غار به وجود ميآيد .غارهای
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آهکي دارای مناظر جالبي ناشي از انحالل آهکها هستند (شايان .)62 :1373 ،انسانها به
شکلهای متفاوت از غارها استفاده ميکنند .اين استفادهها شامل مواردی مانند :اهداف
نظامي ،مراسم يا يادبودها ،بهداشتي ،دفن اموات و مواد زايد ،تولید صنعتي ،ذخیره آب
و سکونتگاه است (خوشرفتار.)46 :1389 ،
الف -غار باستانی دربند Bو :Aاين غارها در فاصلۀ تقريبي1000متری جنوب روستای
رشي از توابع بخش رحمتآباد بلوکات و در داخل صخرههای طبیعي در ارتفاع حدود
750متری از سطح دريا واقع شده است .نزديک به 200متر عمق دارد و ديوارههای آن
تقريباً عمودی است .اين مکانهای باستاني شامل غار بزرگ کويل گر با طول تقريبي
60متر و غار جوکويله با طول تقريبي 30متر است .کف هر دو غار رسوبي و در
بخشهايي متشکل از روانه سنگ و تراورتن است که نشانه نفوذ آب و رطوبت در هر دو
آنها است .دهانۀ ورودی غارها رو به سمت جنوب و گسترش آنها از جنوب به سمت
شمال است .فاصلۀ دهانۀ غار تا درۀ دربند  400متر است .امروزه چوپانان منطقه از اين
غارها استفادۀ موقت ميکنند .در داخل غار ،بقايايي از جمجمۀ انسان و حیوانات و
قطعاتي از سفالینههای مربوط به هزاره نخست پیش از میالد کشف شده است که به
دوران پارينه سنگي تعلق دارند(جهاني .)64 :1386 ،تاريخگذاریهای اولیه نشان مي
دهد که گروههای شکارگر در دوره پلیستوسن میانه بیش از  200هزار سال پیش ،از اين
غار استفاده ميکردند و با توجه به اين تاريخگذاری ،غار دربند دارای کهنترين
مدارک سکونت انسان در تاريخ بوده که تاکنون با شیوههای مدرن ساليابي شده
است(ايرنا ،به نقل از بیگلری.)1391 ،
ب -غار چپلک :اين غارِ دورۀ نوسنگي درفاصلۀ 1500متری روستای نوده فاراب ،در
مرز بین قزوين و گیالن قرار دارد .دهانۀ غار به سمت جنوب است .محوطۀ ورودی غار،
يک راهروی گهوارهای شکل به عمق  30متراست .در انتهای اين راهرو حفرهای به قطر
نیم متر مشخص است که عبور از آن تنها به حالت درازکش امکانپذير است .بعد از
گذشتن از حفره اول به تاالر اول غار ميرسیم که ابعاد آن  10×10و ارتفاع آن  5متر
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است .بعد از گذشتن از راهرو ،محوطۀ ديگری قرار دارد که در کف آن يک نهر آب
در جريان است .در داخل نهر آب تکههايي از اسکلت انسان و سفال ديده شده که نشان
از قدمت ديرينۀ اين غار دارد(جهاني.)65 :1386 ،
ج -غار اسپهبدان :روستای سرسبز و مرتفع اسپهبدان از روستاهای زيبای رودبار است
که در دامنۀ آن غاری به همین نام قرار گرفته است .دکتر محمد معین ،اسپهبدان را از
خاندان اشکاني دانسته است .غار اسپهبدان در فاصله  36کیلومتری شمال جیرنده در
بخش خورگام و 1000متری شرق روستای شاه شهیدان قرار دارد .دهانه غار اسپهبدان
بصورت عمودی ميباشد و اين عامل موجب شده که از مسافتهای بسیار دور نیز قابل
رؤيت باشد .عرض دهانۀ غار 9متر و طول آن حدوداً 20متر است .در گويش محلي به
اين غار اسپابودان نیز ميگويند .اهالي منطقه از تاالر ابتدای غار ،برای نگهداری دامهای
خود استفاده ميکنند.
د -غارهای هشت دری حشمت آباد :در فاصلۀ  22کیلومتری غرب روستای حشمت
آباد و در ارتفاع  1217متر از سطح دريا بقايای  4غار تاريخي با ابعاد متفاوت در دل
صخره جلوهنمايي ميکند ،که در نظر عموم مردم به نام غارهای هشت دری معروف
است .در داخل اکثر غارها آثاری از سفال و استخوان کشف گرديد ،که نشاندهنده
آثار سکونت در گذشته است .اين غارها در جوار همديگر با فاصله حدوداً بین  100الي
 200متر قرار دارند .در اثر زلزله سال  ،1369دهانه و ورودی تعدادی از غارها ،ريزش
کرده بنابراين امکان بازديد و بررسي از داخل بعضي از غارها بسیار مشکل است(جهاني،
.)66 :1386
ه -غار چشمه باد منجیل :يک غار طبیعي فصلي از نوع رودخانه ايست که در بهار
بسیار پر آب و ورود به داخل آن غیر ممکن است و چون از اين غار باد و آب ميآيد به
آن چشمه باد ميگويند .ارتفاع اين غار از سطح دريا 1400متر و طول غار  600متر است
و دارای يک دهانه ميباشد .اين غار توسط مردم منجیل و جمعي از کوهنوردان کشف
شده است.
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و -غار طبیعی ولی گورد :اين غار مربوط به دوران پیش از تاريخ ايران باستان است و
در شهرستان رودبار ،بخش عمارلو ،روستای گورد واقع شده است .غار ولي گورد
برروی کوهي واقع شده ،که دامنه شمالي آن جزء اراضي روستای گورد بخش عمارلو
گیالن ميباشد ،درحالیکه دامنه جنوبي همان کوهستان جز مناطق استان قزوين محسوب
ميشود .اين غار طبیعي در دل کوهستاني به نام انگول ،که حاصل نفوذ چشمه محلي به
داخل توده سنگهای آهکي و انحالل آن است ،شکل گرفته است .اين غار از نوع
مرطوب بوده و دارای يک تاالر اصلي و چند تاالر فرعي به مساحت حدود يکصد متر
مربع و ارتفاع  20متر است که هوايي ساکن و سرد دارد (.(www.irancaves.com
ی -غار دیورش :غار ديورش در بخش رحمتآباد ،روستای ديورش و در ارتفاع
 137متر از سطح دريا در مسیر قله معروف درفک قرار گرفته است .روستای ديورش
دارای چشمانداز مرتفع و درههايي با جنگلهای انبوه و متراکم است .رودخانههای
متعدد ،چشمهسارهای بزرگ ،آبشار زيبا و پوشش گیاهي رنگارنگ و مناظر بديع و
دلپذير از ويژگيهای اين محدوده جنگلي است ،که چشماندازهای شگرفي را به نمايش
گذاشته است .غار دارای چهار دهانه ميباشد .دهانه سمت راست غار کمي تنگ است
ولي پس از ورود به غار با محوطه بزرگي روبرو ميشويد .برای مشاهده داخل غار حتماً
بايد از چراغ قوه استفاده کرد .داخل غار رطوبت بااليي دارد و کمي گرمتر از محیط
اطراف ميباشد.
 -چشمه

محل پیدايش چشمه از آب زيرزمیني است .اين محلها معموال در نقاطي قرار دارند
که اليههای نفوذ ناپذير با اليه نفود پذيری برخورد کرده و آب زيرزمیني هويدا مي
گردد و چشمه بوجود مي آيد (شايان .)328 :1373 ،در شهرستان رودبار چشمه های
متعددی وجود دارد .برخي از اين چشمهها دارای آب گرم و خاصیت درماني بوده و
تعدادی نیز دارای ارزش معدني و برای شرب قابل استفاده است.
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الف -چشمه آب سنگرود :سنگرود روستايي از توابع دهستان عمارلو بخش رودبار است
و در شمال شرقي پل لوشان قرار دارد .روستای سنگرود در درهای که جهت شمالي ـ
جنوبي دارد ،واقع شده است و در دو طرف اين دره سنگهای کربناته سخت ديده مي
شود .در عمق دره رود سنگرود جريان دارد که آب چشمه پس از طي مسیر نسبتاً
کوتاهي به آن ميريزيد .در سنگرود  2چشمه جدا ولي نزديک به يکديگر وجود دارد؛
يکي چشمه آب گاز با حوضچهای با طول  4و عرض  2/5و عمق  0/45متر که آب آن
از قسمت شمال غربي و از دل کوه خارج ميشود و از ارتفاع  1200متری به سمت
سنگهای آهکي بستر خود و جنگل نیمه متروک اطراف جريان يافته ،به رودخانه مي
پیوندد.
ب -چشمه کولور سنگرود :چشمۀ ديگر در سنگرود ،چشمۀ آب کولور ميباشد که
حوضچهای به شکل مثلث به اندازۀ  2/5در  2متر و عمق  40سانتیمتر دارد .آب با فشار
از کف حوضچه خارج ميشود و از اطراف تپه سرازير ميگردد و رسوبهای شبکهای
چند ضلعي غیر منظمي تشکیل ميدهد و در قسمت شمال چشمه ،رسوبها ،پلکانهای
زيبايي بوجود آوردهاند که نشانۀ قدمت چشمه است .دبي چشمه  5لیتر در ثانیه
است(اصالح عرباني.)747 :1374 ،
ج -چشمه آب گرم ماستخور منجیل :چشمه ماستخور در مجاورت دهکدۀ ماستخور5 ،
کیلومتری رودبار و در جبهۀ غربي سد منجیل قرار دارد .آب چشمه هنگام خروج از
مظهر خود گرم و جوشان است .اهالي ماستخور و عليآباد سفلي آب چشمه را به خزينه
هايي ريخته و در آنها استحمام مينمايند .ارتفاع چشمه نسبت به سطح آبهای آزاد173 ،
متر ميباشد .اهالي منطقه معتقدند که استحمام در آب گرم اين چشمه بسیاری از
بیماريهای چشم و ناراحتيهای استخواني و رماتیسمي را درمان مينمايد.
د -چشمه کلشتر:

اين چشمه حدود يک کیلومتر پائینتر از سد سفیدرود و در پانصد

متری جاده اصلي قزوين ـ رشت قرار دارد .چشمه کلشتر از نظر ردهبندی شیمیايي جزو
چشمههای بیکربناته و سولفاته کلسیک است .اطراف آن را رسوبهای آهکي زيادی
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پوشانده و در حال حاضر برای جلوگیری از ورود حیوانات به داخل چشمه کنارههای
آن را سنگ چین کردهاند .مصرف آب آشامیدني اين چشمه خواص درماني زيادی
دارد .بويژه برای بیماريهای دستگاه گوارش که ناشي از اختالل در سیستم سوخت و ساز
بدن باشد ،بسیار مفید است .خوردن آب ،اختالالت ناشي از اسیداوريک ،کلسترول و
گلوسیدها را در حد قابل مالحظهای درمان ميکند .همچنین برای درمان دردهای
مفصلي و رماتیسمي و ناراحتيهای عصبي مورد استفاده قرار ميگیرد ،گذشته از خواص
مزبور ،آرام بخش و ضد مسمومیت است (.)www.gashtaniha.com
ه -چشمه آبگرم لویه :روستای لويه با حدود  500خانوار ،در مسیرجاده رشت -قزوين
قرار دارد ،شکل روستا خطي بود و در امتداد جاده قرار دارد .دارای جاده آسفالته و با
شیب سربااليي تند با اطراف پر از درختان زيتون ميباشد .اين آبگرم در انتهای روستای
لويه قرار دارد ،آب آن از سفرههای زيرزمیني تأمین ميشود .بدلیل امالح گوگردی
زيادی که داخل اين آب موجود ميباشد ،قابل خوردن نیست.
و -چشمه فیلده :در روستای فیلده کمي باالتر از بقعه فرزندان امام موسي کاظم(ع)
چشمهای زيبا و زالل در ارتفاع  743متر قرار دارد .در نزديکي چشمه انواع درختهای
قديمي و کهنسال به خصوص درخت گردو به وفور يافت ميشود .چشمه روباز است و
حدود 1متر پايینتر از سطح زمین واقع است.
ی -چشمه گاویار تکلیم :اين چشمه در درهای سرسبز ،يیالق تکلیم واقع در پائین بازار
شهرستان رودبار واقع است .در مسیر چشمه درختان زيادی بخصوص انار و زيتون و
گردو وجود دارد و دارای جاده خاکي ميباشد .آب اين چشمه مصارف آشامیدني دارد
که در گذشته بومیان منطقه از اين چشمه برای استحمام و شستشو نیز استفاده ميکردند.
در جوار آن رودخانه پر آب تکلیم جريان دارد ،که از کوههای دوگاهه سرچشمه مي
گیرد و در تمام فصول سال پر آب و خروشان است و آب چشمه به اين رودخانه مي
ريزد.

36

اندیشه جغرافیایی ،سال چهارم ،شماره هفتم ،بهار 1389

استخرهای طبیعی

الف-استخر ویستان بره سر :استخر ويستان بره سر يکي از جاذبههای گردشگری طبیعي
و جزء مناطق نمونه گردشگری منطقه خورگام محسوب ميشود؛ که در بهار و تابستان
مورد توجه گردشگران و طبیعتگردان بيشماری از سراسر ايران است .اين استخر با
داشتن محیطي مفرح و سالم در جنگل ،دارای گونههای مختلف از پرندگان ،انواع
آبزيان ميباشد.
ب -استخر طبیعی خُلشکوه :اين استخر طبیعي در قسمت شمالي روستای خرمکوه و
روستای کلیشم قرار دارد .روستای خرمکوه در بخش عمارلو شهرستان رودبار واقع
است .در اين ناحیه عالوه بر استخر طبیعي ،چشمه قل قله نیز وجود دارد که از منابع
خدادادی و شگفتآور ميباشد .استخر خلشکوه و چشمه قل قله در ارتفاع بیش از
1700متر در بلندای کوه دورنمای بي نظیری دارند.
 -آبشار

فرود يا ريزش ناگهاني جريان آب يک رود بر اثر وجود بريدگي شیب در مسیر آن.
معموال بريدگي شیب در محلي به وقوع ميپیوندد که يک قشر سنگي سخت در مسیر
رود به يک قشر سنگي سست تبديل ميگردد .در نتیجه آب به راحتي سنگهای سست
را حفر کرده و سپس بريدگي شیب را بوجود ميآورد .گاه بر اثر سقوط آب از بلندی
های يک کوه نیز آبشار بوجود ميآيد (شايان.)426 :1373 ،
الف -آبشار آسیابرود :اين آبشار در روستای نوده فاراب واقع در شهرستان رودبار،
لوشان منطقه جیرنده بعد از روستای انبوه قرار دارد .اين روستا از نظر ذخاير و صنايع
يکي از غنيترين روستاهای شهرستان رودبار ميباشد .چشمههای آب معدني آسیاب
رود ،سیاهريز ،يیالق زيبا و آبشار آسیابرود در شرق روستا که آب شرب و باغات
روستا را تا ساحل شاهرود و در منتهيالیه جنوب آن تامین مينمايد .از نظر پوشش
گیاهي دارای متنوعترين گونههای گیاهي و درختان صنعتي و غیرصنعتي ميباشد.

ارزیابی عناصر جذب گردشگر در  / . . .پرویز رضایی ،رضا خوشرفتار ،سمیه قدرتی

37



ب -آبشار شارشار :اين آبشار در شمال شرق شهر بره سر55 ،کیلومتری مرکز شهرستان
رودبار واقع شده است .بره سر مرکز بخش خورگام در ارتفاع 1250متر از سطح
درياهای آزاد قرار گرفته که از شمال به بافت قديم بره سر از جنوب به جنگلها ،مراتع،
يیالقات و استخر زيبای ويستان ،از شرق به روستاهای تیه و دوسالده و از غرب به
روستای چهار محل محدود ميگردد.

شکل  .3موقعیت جاذبههای طبیعي درشهرستان رودبار

ج-آبشار گوهررود :سرچشمه رودخانه گوهررود از ارتفاعات الش دشت در باالدست
روستای نصفي ميباشد .آب اين رودخانه برای مصارف آشامیدني ساکنان روستای
نصفي ،آبیاری مزارع برنج ،پرورش ماهي و آبیاری باغات زيتون استفاده ميشود .در
مسیر اين رود ،تپه باستاني مارلیک واقع شده است .اين رودخانه در نهايت به سفیدرود
ميپیوندد .اما آبشار گوهررود در دهستان رحمتآباد و در مسیر دسترسي به تپه
چراغعلي مارلیک در  2/3کیلومتری روستای نصفي و در ارتفاع  209متری قرار دارد.
ساير جاذبههای طبیعي شهرستان رودبار عبارتند از:
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جدول.1برخي جاذبه های طبیعي شهرستان رودبار
موقعیت

جاذبههای طبیعي

رودبار ،قله  2700متر درفک

کوه درفک

رودبار ،شهر جیرنده 11 ،کیلومتری شهر

سوسن چلچراغ (روستای داماش عمارلو)

رودبار – منجیل

سد منجیل با چشمانداز طبیعي و زيبای آن

رودبار ،از منجیل تا امامزاده هاشم

چشمانداز و جاذبههای اطراف رودخانه سفیدرود

رودبار ،اسکولک

تاالب سیاهرود

رودبار ،سد تاريک  25کیلومتری رشت

درياچه سد تاريک

رودبار ،جیرنده 11 ،کیلومتری شهر

چشمه آب معدني داماش

رودبار ،منجیل5 ،کیلومتری جنوب شرق

درخت سرو هرزويل

رودبار ،ساالنسر

دهکده يیالقي – ورزشي ساالنسر

تحلیل یافتههای میدانی

بررسي جاذبه های طبیعي(غار ،استخر ،چشمه و آبشار) در شهرستان رودبار نشان داد
که هريک از اين جاذبهها متناسب با موقعیت قرارگیریشان در پهنه شهرستان ،از نقاط
قوت و ضعفي برخوردارند .نقاط قوت اغلب به برخورداری از طبیعت بکر و چشمانداز
زيبا و تا حدودی در دسترس بودن امکانات و خدمات زيربنايي و روبنايي است .نقاط
ضعف هم در بیشتر موارد به صعبالعبور بودن مسیرها و نبود يا کمبود امکانات و
خدمات اولیه گردشگری موجود است.
تطبیق اين جاذبهها در تقسیمات سیاسي شهرستان که چهار بخش مرکزی ،رحمت
آباد و بلوکات ،عمارلو و خورگام را در بر ميگیرد ،نشان داد که بخش مرکزی با
برخورداری از بیشترين سهم جمعیت شهرستان ( 67393نفر) ،تعداد بیشتری از اين جاذبه
ها را در خود جای داده است (شکل .)4با توجه به اينکه اين بخش نقطه ثقل شهرستان
ميباشد و به لحاظ داشتن امکانات و خدمات زيربنايي و روبنايي نسبت به ساير بخشها
در وضعیت بهتری قرار دارد ،اما نتايجي که در جدول  2و در ستون «ضعفها» برای اين
بخش ذکر گرديده ،نشان از کمبود و يا نبود امکانات اولیه دارد.
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شکل .4میزان جمعیت شهرستان رودبار به تفکیک بخش

فعالیتهای گردشگری در شهرستان رودبار به رغم برخورداری از مواهب طبیعي بکر و
با چشمانداز زيبا بدلیل نبود زيرساختهای مناسب ،به رشد و شکوفايي پايدار نرسیده
است .از طرفي در بعضي مکانهايي که جاذبههای مورد بحث در پژوهش حاضر را در
خود جای دادهاند و زيرساختهای بهتری نسبت به ساير مکانهای کم برخوردار در آنها
موجود است ،بدلیل فقدان امکانات اولیه ،نتايجي از قبیل آسیب به محیط زيست در آنها
پديدار شده است؛ و در مکانهايي که از امکانات اولیه محروماند ،اين جاذبهها شناخته
شده نیستند و در نتیجه همان حالت بکر و اولیه خود را تا حد زيادی حفظ کردهاند.
ادامه اين روند و عدم توجه به کمّیت و کیفیت خدمات گردشگری نقش بسیار
مهمي در عدم توسعه فعالیتهای گردشگری و در نهايت رشد اقتصادی شهرستان و
کیفیت زيست محیطي آن دارد .پیامدهای ناشي از وضع موجود باعث خواهد شد:
 -1برخي از جاذبههای شهرستان رودبار که در ارتفاعات باال و مناطق کوهستاني قرار
دارند ،به دلیل نبود و يا کمبود امکانات اولیه برای دسترسي به آنها ،همچنان ناشناخته
مانده و تأثیری در رشد اقتصادی شهرستان نداشته باشند.
 -2جاذبههايي که در نواحي جلگهای و پست شهرستان قرار دارند ،علیرغم برخورداری
ناچیز از امکانات و خدمات موردنیاز گردشگری ،بیش از توان و ظرفیتشان مورد بهره
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برداری قرار گرفته و در نهايت سبب ناپايداری در منطقه شده و تبعات جبرانناپذيری را
برای ساکنان شهرستان و حتي معیشت آنان به دنبال داشته باشد.
جدول .2نقاط قوتو ضعفجاذبههای گردشگری بخش خورگام
جاذبهها

قوتها
تأمین آب شرب ،آبیاری مزارع و باغات ،در مسیر

آبشار آسیابرود

روستای انبوه(منطقه نمونه گردشگری) ،تنوع پوشش
گیاهي،درختان صنعتي و غیر صنعتي

غار اسپهبدان
استخر ويستان و
آبشار شارشار

دارای چشمانداز زيبا ،برخورداری از فضای گردشگری
مناسب

ضعفها
طوالني بودن مسیر ،نبود راهنمای گردشگری،
دسترسي سخت ،جاده خاکي
دسترسي سخت ،مسافت طوالني ،نبود امکانات
رفاهي و استراحتگاه ،نبود عالئم راهنمای
گردشگری

نزديکي به آزاد راه رشت ـ قزوين ،قرارگیری در منطقه
نمونه گردشگری (بره سر) ،دسترسي آسان ،طبیعت زيبا،

کمبود امکانات رفاهي و بهداشتي

تنوع پوشش گیاهي

جدول .3نقاط قوتو ضعفجاذبههای گردشگری بخش مرکزی
جاذبهها
غار چشمه باد
منجیل

قوتها
قرارگیری در دهکده هرزويل ،برخورداری از طبیعت زيبا

ضعفها
نبود زيرساخت مناسب ،نبود امکانات رفاهي و
بهداشتي ،ناهمواری مسیر

چشمه آبگرم

دسترسي آسان ،نزديکي به جاده ،چشمانداز به سد منجیل،

مسیر ناهموار ،نداشتن فضا ،نبود امکانات رفاهي و

ماستخور

مجاورت با دهکده ماستخور ،خواص درماني

بهداشتي ،نبود عالئم گردشگری

طبیعت زيبا ،خواص درماني و آشامیدني ،نزديکي به جاده

چشمه کلشتر

اصلي رشت ـ قزوين ،همجواری با معدن سنگ آهک ،دارا
بودن فضای مناسب

چشمه آبگرم

دسترسي آسان ،قرارگیری در مسیر جاده قديم رشت ـ

لويه

قزوين ،جاده آسفالته (ماشینرو) ،خواص درماني

چشمه فیلده
چشمه گاويار
تکلیم

طبیعت زيبا ،بقعه فرزندان امام موسي کاظم (ع) ،دسترسي
آسان ،مسیر جاده آسفالت ،داشتن اقامتگاه و استراحتگاه
طبیعت زيبا ،سرو کهنسال

مسیر ناهموار خاکي ،نبود امکانات رفاهي و
بهداشتي ،اقامتگاه ،نبود عالئم گردشگری
نداشتن فضا ،نبود امکانات رفاهي و بهداشتي
فضای نامساعد سرويس بهداشتي
مسافت طوالني ،جاده خاکي(ماشین رو) ،نبود
امکانات رفاهي و بهداشتي
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جدول .4نقاط قوتو ضعفجاذبههای گردشگری بخش رحمت آباد و بلوکات
جاذبه ها

قوت ها

غار باستاني دربند
AوB

ضعف ها

برخورداری از ويژگيهای علمي ،تاريخي و طبیعي،
نبود امکانات رفاهي و استراحتگاه

مسیر قله درفک ،يخچال طبیعي ،دسترسي آسان،
نزديکي به جاده ،طبیعت زيبا

غار هشت دری

طبیعت زيبا ،قرارگیری در منطقه کوهستاني ،تنوع

حشمتآباد

پوشش گیاهان

غار ديورش

مسیر ناهموار ،مسدود بودن ورودی غار

چشمانداز زيبا ،وجود جنگل متراکم و انبوه ،چشمه سار،

نبود پارکینگ خودرو ،نبود امکانات رفاهي و

وجود رودخانه در مجاورت غار ،جاده آسفالت

بهداشتي ،مسافت طوالني

نزديکي به آزاد راه رشت ـ قزوين ،قرارگیری در منطقه

آبشار گوهررود

نبود امکانات رفاهي و بهداشتي

نمونه گردشگری(آلش دشت نصفي) ،دسترسي آسان،
استفاده از آب آن برای آبیاری مزارع و پرورش ماهي

جدول .5نقاط قوتو ضعفجاذبههای گردشگری بخش عمارلو
جاذبه ها
غار ولي گورد

قوت ها

ضعف ها

دارای ويژگي تاريخي ،قرار گیری در منطقه کوهستاني،

مسیر ناهموار ،نبود فضای مناسب جهت اسکان

طبیعت زيبا

گردشگران ،ناهمواری مسیر

دارای ويژگيهای تاريخي و علمي ،برخورداری از چشم

غار چپلک

انداز قله درفک ،يخچال طبیعي ،دسترسي آسان ،طبیعت

نبود امکانات رفاهي و بهداشتي

زيبا و کوهستاني

چشمه آب گاز و

دسترسي آسان ،نزديکي به جاده آسفالت ،خواص

کولور سنگرود

درماني ،دارا بودن استخر شنا ،فضای مناسب

استخر خلشکوه

نبود امکانات رفاهي و بهداشتي ،فقدان اقامتگاه

وجود چشمه قل قله ،طبیعت زيبا ،ارتفاعات البرز ،رويش

مسافت طوالني ،جاده خاکي ،کمبود امکانات

گیاهان دارويي در اطراف استخر ،امکان ماهیگیری

رفاهي و بهداشتي

مأخذ :مطالعات میداني ،تابستان 1391

نتیجه

شهرستان رودبار با بهرهمندی از مواهب و جاذبههای طبیعي و معرفي ويژگيهای آن
به گردشگران ،قابلیت الزم برای توسعه گردشگری طبیعت گرا را دارد .بر اين اساس،
در توسعه ی گردشگری بويژه گردشگری طبیعت گرا در شهرستان رودبار بايد به موارد
زير توجه کرد:
طرحها و سیاستهای صنعت گردشگری و طبیعتگردی
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 -فراهم کردن سرمایه اولیه

طبیعتاً هر طرح و برنامهای جهت اجرا هزينههای خاص خود را دارد .برنامهها و طرح
های گردشگری و طبیعت گردی نیز از اين قاعده پیروی ميکنند .اين منابع مالي را مي
توان از کمکهای موسسات خیرين ،سرمايهگذاران و اعتبارات مالي دولتي تامین نمود.
معموال اين اعتبارات يکساله توسط دولت از قبل مشخص و تصويب ميشود .شرکتهای
تجاری با حمايت از طبیعت و محیطهای طبیعي ميتوانند به سودآوری خوبي برسند،
که با تبلیغات مثبت ،اين هدف میسر و قابل دستیابي ميباشد .بويژه شرکتهای خصوصي
به نام که دارای شهرت و آوازه خاصي هستند ،از طريق سرمايهگذاری روی صنعت
گردشگری با ديگر مؤسسات و شرکتهای خصوصي ميتوانند به رقابت پرداخته و
نامشان به عنوان مشارکتکننده در هنگام اجرای طرحها و محصوالتي که در نهايت
تولید و ارائه ميشود ،ذکر شود ،که هم به نفع خودشان و هم باعث توسعه گردشگری و
جذب گردشگر در آن منطقه ميشود.
 -توسعه صنعت گردشگری و رقابت

هر روزه مناطق جديدی برای گردشگری در سراسر دنیا معرفي ميشود .برخي از اين
مناطق ممکن است برای گروهي از سرمايهگذاران ،جهت سرمايهگذاری بسیار جالب
توجه باشد .در صورتي که بتوانند از نظر سطح خدمات و مسیرهای دسترسي و ايجاد
منابع جذاب در کنار جاذبههای طبیعي پیشرفت کنند و کمکهای دولتي باعث تشويق در
توسعه جهانگردی شود که با پیدايش اين مکانهای جديد گردشگری ،رقابت در سطح
ملي و منطقهای ايجاد مي شود .شهرستان رودبار دارای مکانهای بکر و کمترشناخته
شدهای است که با توجه به تقاضاهای مختلف و نیازهای گوناگون مسافران ،شرايط آن
را دارد که با برنامهريزی مناسب و سرمايهگذاری مناسب اين شهرستان را يک قطب
گردشگری تبديل کرد.
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 -پیشرفت فناوری و صنعت حمل و نقل

فناوری برمسافرت و تمام افرادی که در اين نوع فعالیت خدمات ارائه ميکنند،
تاثیرمي گذارد .رابطه و وابستگي متقابلي بین سیستمهای حمل و نقل و سیستم خدمات
و محصوالت گردشگری وجود دارد .پیشرفت صنعت حمل و نقل منجر شده است که
مسافران بتوانند با وسايل پیشرفته امروزی به راحتي فاصلههای طوالني را در مدت زمان
کمتری بپیمايند.
 -جوامع محلی

يکي ديگر از مواردی که تاثیر زيادی بر فعالیتهای گردشگری و جذب گردشگر
دارند ،جوامع محلي هستند .در حقیقت بايد رابطه دو جانبهای بین منطقه طبیعي و بومیان
محلي وجود داشته باشد تا برای يکديگر منفعت داشته باشند .اما بوجود آوردن اين
رابطه ،سخت و دشوار است .در يک منطقه کلیه منابع آن اعم از فرهنگي ،تاريخي و
طبیعي بايد مدنظر قرار گیرد .در صورت امکان ،اين اطالعات بايد روی نقشه مشخص
شوند.
 -طرحهای ویژه مکانهای گردشگری

آماده کردن طرحهای ويژه هر منطقه براساس نوع گردشگران آن ميباشد .اين نوع
طرحهای منطقهای بايد شامل تمام جزئیات فعالیتهای گردشگری و همچنین معرفي
جاذبههای طبیعي منطقه به منظور توسعه اين مناطق باشند .در شرايط فعلي عموماً سرمايه
گذاری در امر توسعه و مديريت و کنترل مناطق گردشگری و امکانات وابسته به آن
اکثراً بطور سنتي در اختیار بخش دولتي قرار دارد و نیاز است دولت با بکارگیری بخش
خصوصي به منظور ايجاد بستر مناسب جهت فزوني انگیزش و احساس مسئولیت نسبت
پروژههای گردشگری به شیوههای مدرن ،اقدامات الزم را مبذول نمايد .در اين شرايط
نقش دولت در حد نظارت بر مديريت طرحها و ارزيابي عملکرد آنها محدود خواهد
شد.
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شکل .6مشارکت کنندگان در فرايند برنامهريزی (درام؛ مور)86 :2008 ،
 -ستادهای مشورتی گردشگری طبیعت گرا

مورد ديگری که برای جذب گردشگران به مناطق گردشگری ميتواند کمک کند،
تشکیل ستادهايي است که پیشنهادات زيادی دربارۀ برنامهها و طرحهای گردشگری
طبیعت گرا ارائه ميدهند .اعضای اين ستادها ،بايد اشخاصي باشند که با گردشگری
طبیعت گرا در منطقه مربوطه آشنايي داشته و تا حدودی بتوانند در رسیدن به اهداف
يک طرح گردشگری ،کمکهای ارزشمندی ارائه کنند(اقتباس از درام و مور)2008 ،
(شکل .)4
مهمترين راهکارهای پیشنهادهايي که درزمینهی سرمايهگذاری گردشگری و جذب
گردشگر در شهرستان رودبار ميتوان بیان کرد:
• گردشگری طبیعت گرا با جهت گیری مناطق جنگلي و رودخانه و چشمهها؛
• گردشگری سالمت؛
• اقامتگاه در کوهستان ،کمپهای موقت در يیالقات و چشم اندازهای طبیعي؛
• کوهپیمايي ،غارنوردی؛
• قايقراني بر روی موجهای خروشان(سفیدرود)؛
• اسب سواری.
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لذا توجه به صنعت گردشگری در شهرستان رودبار ،يکي از راهکارهای مهم توسعه
درشهرستان تلقي ميشود که با آثار مثبت خود از جمله ،جذب سرمايه و ثروت ،تولید
ارز و ايجاد شغل ميتواند در رفع بخشي از محدوديتهای شهرستان در زمینه
گردشگری و جذب گردشگر موثر باشد .ضمناً شايان ذکر است که بدانیم عالوه بر
موارد فوق ،توسعه گرشگری طبیعي در شهرستان رودبار ميتواند منافع زير را در پي
داشته باشد:
• جذب گردشگران نواحي مختلف کشور در طي فصول سال.
• حفظ و توسعه منابع و ارتقاء ظرفیتهای طبیعي و جلوگیری از تخريب فیزيکي و
غیر قابل برگشت آنها.
• ايجاد فرصتهای شغلي و افزايش درآمد محلي و کاهش مهاجرت و بیکاری.
• امکان ايجاد پیوستگي با سیستم گردشگری در سطح ملي و کمک متقابل برای جذب
گردشگرخارجي و داخلي
• افزايش آگاهي گردشگران و بازديدکنندگان در مورد حفظ اکوسیستم.
• جذب سرمايه و سرمايهگذاردر زمینه گردشگری.
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