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دهیچک  

ان بخشي از جاذبهمحیطي به عنوهای گردشگری است و مناطق زيستجاذبه های طبیعي در جهان امروز يکي ازجاذبه

 ارادو بدلیل  ن استطبیعي در حال گسترش است. محدوده مورد مطالعه در اين تحقیق شهرستان رودبار در استان گیالهای 

طق کوهستاني پتانسیلهای آب معدني، استخرهای طبیعي، جنگل و مناها، چشمهبودن توانهای مناسب طبیعي نظیر رودخانه

ی موجود در شهرستان های مورد استفاده در تحقیق شامل جاذبه هاهجذب گردشگر دارد. داد ۀهای بسیار مساعدی در زمین

ری و سپس بر اساس آومعرودبار است که از طريق بازديدهای میداني، کتابخانه و مراجعه به ادارات و سازمانهای مرتبط ج

دهد حقیق نشان ميتهای افتهيتحلیل قرار گرفته است. نتايج حاصل از  روشهای آماری  به صورت توصیفي مورد تجزيه و

 و ردشگریگ متعدد هایجذابیت و کهن تمدن و فرهنگ درخشان سابقه از برخورداری رغم به رودبار شهرستان که

 به و نگرفته قرار ذارانگسرمايه و ريزانبرنامه مسئولین، توجه مورد است شايسته که آنگونه تاکنون اکوگردشگری، بويژه

 . ندارد قرار نیز گردشگران استقبال مورد ها،زيرساخت ضعف لحاظ

 

 های طبیعي، عوامل محیطي.شهرستان رودبار، گردشگری طبیعت گرا، جاذبه :یدیکل واژگان
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 مقدمه

فظ گرا سفری مسئوالنه به مناطق طبیعي است که در آن به حگردشگری طبیعت

هانگردی جشود و از ديدگاه سازمان جهاني محیط زيست و رفاه مردم محلي تأکید مي

 دارای مشخصات چهارگانه زير است: 

 وابسته به طبیعت باشد.  -

 از نظر اکولوژيک پايدار باشد.  -

 های گردشگری مهمترين بخش آن باشد. آموزش و تفسیر ارزش -

 .www.ecotourism.org)) جوامع محلي و میزبان در آن مشارکت داشته باشند -

ه گردشگری طبیعت گرا نوعي گردشگری است که از طريق بازديد و سفرکردن ب

یاهان و جانـوران گها و سواحل، ها و چشمـهها، تاالبها، آبشار)رودخـانه مناطق طبیعي

يسم و گردشگری دهد. تورهیجان و تجربه ارائه مي ،ها( به گردشگرها و درّهي، غاربوم

ن گردشگری باشد. بیطبیعت گرا معموالً بخشي از راهبرد کنترل مناطق حفاظت شده مي

را عت گطبیعت گرا و مناطق حفاظت شده، رابطۀ همزيستي وجود دارد. گردشگری طبی

ا عت گرمناطق حفاظت شده نیز به گردشگری طبیبه مناطق حفاظت شده نیاز دارد و 

یح ور صحاست برای کنترل مناطق حفاظت شده که اگر به ط ینیازمند است و راهبرد

 (.1گیرد)شکلاجرا شود، فعالیت مستمر را در بر مي

  
 (.38ص ،1387 رنجبر،) – فرصت يک مثابه به گرا طبیعت گردشگری. 1شکل
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 یطيمح زيست هایآموزش جهت افراد ترينآلايده از يکي طبیعت، هایگردشگر

 ساکنین ایهدانسته يادگیری به مشتاق بازديدکنندگان، روی،پیاده يک در. باشندمي

 روی پیش هایچالش عنوان به را گیاه يا و حیوان رفتار دارند دوست آنها. هستند محلي

 .بدانند آنها از حفاظت و طبیعي ذخاير اين

 طبیعي هایقابلیت نظر از جهان برتر کشورهای از يکي نتوامي را ايران کشور

 اسالمي -ايراني اصیل فرهنگ کنار در طبیعي هایجاذبه و اقلیمي-زيست تنـوع. دانست

. است ايران در گرا طبیعت گردشگری و گردیطبیعت توسعه باالی قابلیت بیانگر

 يک به خود دورو با که شودمي محسوب جهانگردی اصلي عنصر عنوان به گردشگر

 بیش ایمنطقه يا شهر کشور، هر. آوردمي فراهم را آوری ارز و اشتغال موجبات منطقه

 بتواند بايد مناسب، خدمات و محصول عرضه و خود گردشگری زيربناهای ايجاد از

 در خود منطقه يا شهر کشور، از خوبي تصوير و کند بیان را منطقه آن به مسافرت مزايای

 یدره طرف دو در و کوهستاني منطقه در رودبار شهرستان. کند جاداي گردشگران ذهن

 اقلیم دارای و شده واقع جنوبي تالش و غربي البرز هایکوه رشـته دامنه در سپیدرود،

 فرهنگي، و تاريخي پیشینۀ نیز و موقعیت به توجه با. است کوهستاني و مرطوب نیمه

 صنعت با امروزه و است گریگردش مهم هایپتانسیل از يکي رودبار شهرستان

 هایفعالیت. باشد داشته استان و کشور اقتصاد در خاصي جايگاه تواندمي جهانگردی

پديده از متنوعي مجمـوعه ايجاد باعث منـطقه اين در زيستـي و شنـاختيزمین مختلف

 اشکال و زيبا هایدره ها،کـوه آبشـار، ها،رودخانه ها،چشمـه همچون ديدني های

 مقاصد با مندعالقه گردشـگر هر تواند مي که گرديده مراتع و جنگلها سـايشي،فر

 جذب را ژئوتوريسـم ورزشي، و ماجراجويانه گردشگری تفريح، و سرگرمي پژوهشي،

 : باشدمي زير شرح به حاضر پژوهش هایپرسش مهمترين فوق، مطالب به توجه با. کند

 دارد؟ را گردشگر ماندگاری و جذب توان رودبار، شهرستان طبیعي شرايط آيا

 رودبار شهرستان در گردشگر جذب بر تأثیری چه اکوگردشگری هایجاذبه شناسايي

 و بديع هایجلوه فوق، سواالت به پاسخ ضمن است، اين بر قصد پژوهش اين در دارد؟
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 را شرايط آنها، معرفي و طبیعي هایجاذبه بررسي با و شناسايي شهرستان طبیعت شگرف

 اين آنکه امید به. نمايد فراهم منطقه طبیعي شرايط به توجه با گردشگر بیشتر جذب ایبر

 بیشتر ماندگاری و جذب و گردشگری اهداف پیشبرد جهت در مختصر گام و حرکت

 و معرفي زمینه در. گیرد قرار نظر اهل و مسئولین قبول مورد شهرستان اين در گردشگر

 گرفته صورت تحقیقات رودبار شهرستان و ناستا گردشگری هایجذابیت شناسايي

 :نمود اشاره توان مي زير موارد به جمله از است محدود

 در گردشگری هایفرصت و چالشها بررسي به خود تحقیق در ،(1389) نصوری

 نهایتوا» نیز ،(1389) علیزاده. است پرداخته رودبار شهرستان روستايي مناطق

 ناصرع هایمحدوديت و هاتوانايي بر تأکید با رودبار شهرستان در اکوگردشگری

 ردشگریگ جذابیتهای به تحقیقات اين در. اند داده قرار بررسي مورد را« اقلیمي

 انشهرست و استان در گردشگر جذب چگونگي و( تاريخي و فرهنگي اکوگردشگری،)

 .است شده تاکید گردشگری صنعت توسعه بر و شده اشاره رودبار

 کار روش و ها داده

 و فتش رشت، شهرستان به شمال طرف از گیالن، استان جنوب در رودبار شهرستان

 ستانا به غرب طرف از و قزوين استان به جنوب طرف از سیاهکل، به شرق طرف از

 و احتمس مربع کیلومتر 2574 دارای شهرستان، اين(. 2شکل)است شده محدود زنجان

 .دارد را اول رتبه وسعت لحاظ از گیالن استان شهرستان 16 بین از

ن های توا داده های مورد استفاده شامل اطالعات مربوط به نقاط و جاذبه طبیعي و

ری ع آوشهرستان است که از منابع  موجود به صورت اسنادی و میداني جم یگردشگر

در  وجودشده است. روش پژوهش و تحلیل داده های تحقیق، توصیفي و معرفي جاذبه م

 شهرستان است.
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 کشوری اسیس ماتیتقس در رودبار شهرستان تیموقع. 2لشک

 
 تحقیق هاییافته

ست در تمامي ازيبای طبیعي قادر  یهاشهرستان رودبار با برخورداری از انواع پديده

ز اگردان را به سوی خويش جلب نمايد. به خصوص طبیعت ،فصول سال گردشگران

 ،يژيکشرايط اکولو ۀپشتوان نظر پوشش گیاهي، گستره وسیعي از ناحیه رودبار به

ازهای اندپوشیده از گیاهان مرتعي است که بويژه در فصول بهار و تابستان از چشم

رزشمند ا یهاشود. وضعیت پوشش گیاهي ناحیه حاکي از جاذبهزيبائي برخوردار مي

یعي ای طبهگردشگر به ناحیه است. عالوه بر گیاهان طبیعي، جاذبه  جذبطبیعي برای 

اخته ا پردديگر در شهرستان وجود دارد که در ادامه به بررسي اين جاذبه هفراوان 

 خواهد شد.

 غار -

يي جاها در و هستندي نمک اي وي گچ ،يآهکي نواح در جيرای هادهيپد از غارها

ی غارها اغلب. شونديم حل باران آب در و بوده ريپذانحالل سنگها که شونديم لیتشک

ی جاری آبها اي و باران آب در آهک انحالل با. هستند يآهکي نواح به مربوط مهم

 و گرفتهی ترعیوس ابعاد جيتدر به که شوديم جاديا مناطق نيای سنگها دريي شکافها

ی غارها. ديآيم وجود به غار شکل بهی بازی فضا و ردیگيم صورت آنها دريي زشهاير
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ها به (. انسان62: 1373 ان،يشا) هستند آهکها انحالل ازي ناشي جالب مناظری داراي آهک

ها شامل مواردی مانند: اهداف کنند. اين استفادههای متفاوت از غارها استفاده ميشکل

نظامي، مراسم يا يادبودها، بهداشتي، دفن اموات و مواد زايد، تولید صنعتي، ذخیره آب 

 (.46: 1389رفتار، و سکونتگاه  است )خوش

متری جنوب روستای 1000اين غارها در فاصلۀ تقريبي :AوB دربندی باستان غار -الف

های طبیعي در ارتفاع حدود آباد بلوکات و در داخل صخرهرشي از توابع بخش رحمت

های آن متر عمق دارد و ديواره200متری از سطح دريا واقع شده است. نزديک به 750

با طول تقريبي تقريباً عمودی است. اين مکانهای باستاني شامل غار بزرگ کويل گر 

متر است. کف هر دو غار رسوبي و در 30متر و غار جوکويله با طول تقريبي 60

بخشهايي متشکل از روانه سنگ و تراورتن است که نشانه نفوذ آب و رطوبت در هر دو 

ها از جنوب به سمت دهانۀ ورودی غارها رو به سمت جنوب و گسترش آن .آنها است

متر است. امروزه چوپانان منطقه از اين  400تا درۀ دربند شمال است. فاصلۀ دهانۀ غار 

کنند. در داخل غار، بقايايي از جمجمۀ انسان و حیوانات و غارها استفادۀ موقت مي

مربوط به هزاره نخست پیش از میالد کشف شده است که به  یهاقطعاتي از سفالینه

های اولیه نشان ميگذاری(. تاريخ64: 1386دوران پارينه سنگي تعلق دارند)جهاني، 

هزار سال پیش، از اين  200های شکارگر در دوره پلیستوسن میانه بیش از دهد که گروه

ترين گذاری، غار دربند دارای کهنکردند و با توجه به اين تاريخغار استفاده مي

ابي شده يهای مدرن سالمدارک سکونت انسان در تاريخ بوده که تاکنون با شیوه

 (. 1391رنا، به نقل از بیگلری، است)اي

متری روستای نوده فاراب، در 1500دورۀ نوسنگي درفاصلۀ  اين غارِ :چپلک غار -ب

 غار،ی ورودۀ محوط .مرز بین قزوين و گیالن قرار دارد. دهانۀ غار به سمت جنوب است

ر ای به قط. در انتهای اين راهرو حفرهمتراست 30 عمق به شکلی اگهوارهی راهرو کي

پذير است. بعد از نیم متر مشخص است که عبور از آن تنها به حالت درازکش امکان

متر  5و ارتفاع آن  10×10رسیم که ابعاد آن گذشتن از حفره اول به تاالر اول غار مي



32 

 
 

  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

است. بعد از گذشتن از راهرو، محوطۀ ديگری قرار دارد که در کف آن يک نهر آب 

هايي از اسکلت انسان و سفال ديده شده که نشان تکهدر جريان است. در داخل نهر آب 

 (.65: 1386از قدمت ديرينۀ اين غار دارد)جهاني، 

ت ودبار اسروستای سرسبز و مرتفع اسپهبدان از روستاهای زيبای ر :اسپهبدان غار -ج

ز ادان را سپهبکه در دامنۀ آن غاری به همین نام قرار گرفته است. دکتر محمد معین، ا

یرنده در جکیلومتری شمال  36اشکاني دانسته است. غار اسپهبدان در فاصله خاندان 

 سپهبدانا غار دهانهمتری شرق روستای شاه شهیدان قرار دارد. 1000بخش خورگام و 

 قابل زین دور اریبسی هامسافت از که شده موجب عامل نيا و باشديمی عمود بصورت

 بهي حلممتر است. در گويش 20حدوداً متر و طول آن 9. عرض دهانۀ غار باشد تيرؤ

ی دامهای نگهداری راب غار،ی ابتدا تاالر از منطقهي اهال. نديگويم زین اسپابودان غار نيا

 .کننديم استفاده خود

کیلومتری غرب روستای حشمت  22در فاصلۀ  :آباد حشمتی در هشتی هاغار -د

ر تاريخي با ابعاد متفاوت در دل غا 4متر از سطح دريا بقايای  1217آباد و در ارتفاع 

های هشت دری معروف کند، که در نظر عموم مردم به نام غارنمايي ميصخره جلوه

دهنده است. در داخل اکثر غارها آثاری از سفال و استخوان کشف گرديد، که نشان

الي  100آثار سکونت در گذشته است. اين غارها در جوار همديگر با فاصله حدوداً بین 

، دهانه و ورودی تعدادی از غارها، ريزش 1369متر قرار دارند. در اثر زلزله سال  200

کرده بنابراين امکان بازديد و بررسي از داخل بعضي از غارها بسیار مشکل است)جهاني، 

1386  :66 .) 

ک غار طبیعي فصلي از نوع رودخانه ايست که در بهار ي :لیمنج باد چشمه غار -ه

آيد به ورود به داخل آن غیر ممکن است و چون از اين غار باد و آب ميبسیار پر آب و 

متر است  600متر و طول غار  1400گويند. ارتفاع اين غار از سطح درياآن چشمه باد مي

باشد. اين غار توسط مردم منجیل و جمعي از کوهنوردان کشف و دارای يک دهانه مي

 شده است.
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 و است باستان رانيا خيتار از شیپ دوران به مربوط رغا نيا :گوردی ولی عیطب غار -و

 گوردي ول غار. است شده واقع گوردی روستا ،عمارلو بخش ،رودبار شهرستان در

 عمارلو بخش گوردی روستاي اراض ءجز آني شمال دامنه که شده، واقعي کوهی بررو

 محسوب نيقزو استان مناطق جز کوهستان هماني جنوب دامنه کهیدرحال باشد،يم النیگ

 بهي محل چشمه نفوذ حاصل که انگول، نام بهي نکوهستا دل دري عیطب غار نيا. شوديم

. اين غار از نوع است گرفته شکل است، آن انحالل وي آهکی هاسنگ توده داخل

ک تاالر اصلي و چند تاالر فرعي به مساحت حدود يکصد متر يدارای  مرطوب بوده و

 .www.irancaves.com)) که هوايي ساکن و سرد دارد متر است 20مربع و ارتفاع 

 ارتفاع در و ورشيدی روستا آباد،رحمت بخش در ورشيد غار: ورشید غار -ی

 ورشيدی روستا. است گرفته قرار درفک معروف قله ریمس در ايدر سطح از متر 137

ی هارودخانه. است متراکم و انبوهی جنگلها بايي هادره و مرتفع اندازچشمی دارا

 و عيبد مناظر و رنگارنگ ياهیگ پوشش و بايز آبشار بزرگ،ی سارهاچشمه متعدد،

 شينما به راي شگرفی اندازهاچشم که ،استي جنگل محدوده نيای هايژگيو از ريدلپذ

 است تنگي کم غار راست سمت دهانه. باشديم دهانه چهاری دارا غار. است گذاشته

 حتماً غار داخل مشاهدهی برا. ديشويم روبروي بزرگ محوطه با غار به ورود از پسي ول

 طیمح از ترگرمي کم و دارديي باال رطوبت غار داخل. کرد فادهاست قوه چراغ از ديبا

 .باشديم اطراف
 چشمه -

 دارند ارقري نقاط در معموال هامحل نيا. استي نیرزميز آب از چشمه شيدایپ محل

يم دايهوي نیرزميز آب و کرده برخوردی ريپذ نفود هيال با ريناپذ نفوذی هاهيال که

ی ها هچشم رودبار شهرستان در(. 328: 1373 ان،يشا) ديآي م بوجود چشمه و گردد

 و ودهبي درمان تیخاص و گرم آبی دارا هاچشمه نيا ازي برخ. دارد وجودی متعدد

 .است استفاده قابل شربی برا وي معدن ارزشی دارا زینی تعداد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://(www.irancaves.com/
http://jabolsa.blogfa.com/post-8.aspx
http://jabolsa.photoposts.org/index.php?showimage=44942
http://jabolsa.photoposts.org/index.php?showimage=44948
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سنگرود روستايي از توابع دهستان عمارلو بخش رودبار است  :سنگرود آب چشمه -الف

ای که جهت شمالي ـ شمال شرقي پل لوشان قرار دارد. روستای سنگرود در دره و در

های کربناته سخت ديده ميجنوبي دارد، واقع شده است و در دو طرف اين دره سنگ

شود. در عمق دره رود سنگرود جريان دارد که آب چشمه پس از طي مسیر نسبتاً 

ولي نزديک به يکديگر وجود دارد؛  چشمه جدا 2ريزيد. در سنگرود کوتاهي به آن مي

متر که آب آن  45/0و عمق  5/2و عرض  4ای با طول يکي چشمه آب گاز با حوضچه

متری به سمت  1200شود و از ارتفاع از قسمت شمال غربي و از دل کوه خارج مي

های آهکي بستر خود و جنگل نیمه متروک اطراف جريان يافته، به رودخانه ميسنگ

 پیوندد.

باشد که چشمۀ ديگر در سنگرود، چشمۀ آب کولور مي :سنگرود کولور چشمه -ب

د. آب با فشار سانتیمتر دار 40متر و عمق  2در  5/2ای به شکل مثلث به اندازۀ حوضچه

ای بکهگردد و رسوبهای ششود و از اطراف تپه سرازير مياز کف حوضچه خارج مي

های پلکان ،رسوبها ،سمت شمال چشمهدهد و در قچند ضلعي غیر منظمي تشکیل مي

ثانیه  لیتر در 5اند که نشانۀ قدمت چشمه است. دبي چشمه زيبايي بوجود آورده

 (.747: 1374است)اصالح عرباني، 

 5چشمه ماستخور در مجاورت دهکدۀ ماستخور،  :لیمنج ماستخور گرم آب چشمه -ج

ب چشمه هنگام خروج از کیلومتری رودبار و در جبهۀ غربي سد منجیل قرار دارد. آ

آباد سفلي آب چشمه را به خزينهمظهر خود گرم و جوشان است. اهالي ماستخور و علي

 173 ،نمايند. ارتفاع چشمه نسبت به سطح آبهای آزادهايي ريخته و در آنها استحمام مي

باشد. اهالي منطقه معتقدند که استحمام در آب گرم اين چشمه بسیاری از متر مي

 نمايد.های استخواني و رماتیسمي را درمان ميهای چشم و ناراحتيبیماري

تر از سد سفیدرود و در پانصد اين چشمه حدود يک کیلومتر پائین  :کلشتر چشمه -د

بندی شیمیايي جزو متری جاده اصلي قزوين ـ رشت قرار دارد. چشمه کلشتر از نظر رده

اف آن را رسوبهای آهکي زيادی های بیکربناته و سولفاته کلسیک است. اطرچشمه
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های پوشانده و در حال حاضر برای جلوگیری از ورود حیوانات به داخل چشمه کناره

اند. مصرف آب آشامیدني اين چشمه خواص درماني زيادی آن را سنگ چین کرده

دارد. بويژه برای بیماريهای دستگاه گوارش که ناشي از اختالل در سیستم سوخت و ساز 

اختالالت ناشي از اسیداوريک، کلسترول و  ،، بسیار مفید است. خوردن آببدن باشد

کند. همچنین برای درمان دردهای ای درمان ميها را در حد قابل مالحظهگلوسید

گیرد، گذشته از خواص های عصبي مورد استفاده قرار ميمفصلي و رماتیسمي و ناراحتي

 (.www.gashtaniha.comمزبور، آرام بخش و ضد مسمومیت است )

قزوين  -خانوار، در مسیرجاده رشت 500روستای لويه با حدود  :هیلو آبگرم چشمه -ه

قرار دارد، شکل روستا خطي بود و در امتداد جاده قرار دارد. دارای جاده آسفالته و با 

باشد. اين آبگرم در انتهای روستای شیب سربااليي تند با اطراف پر از درختان زيتون مي

شود. بدلیل امالح گوگردی های زيرزمیني تأمین ميقرار دارد، آب آن از سفره لويه

 باشد، قابل خوردن نیست. زيادی که داخل اين آب موجود مي

ع( سي کاظم)در روستای فیلده کمي باالتر از بقعه فرزندان امام مو :لدهیف چشمه -و

های واع درختديکي چشمه انمتر قرار دارد. در نز 743ای زيبا و زالل در ارتفاع چشمه

ست و اچشمه روباز  .شودقديمي و کهنسال به خصوص درخت گردو به وفور يافت مي

 تر از سطح زمین واقع است. متر پايین1حدود 

الق تکلیم واقع در پائین بازار يیای سرسبز، اين چشمه در دره :میتکل اریگاو چشمه -ی

درختان زيادی بخصوص انار و زيتون و شهرستان رودبار واقع است. در مسیر چشمه 

اين چشمه مصارف آشامیدني دارد آب  .باشدگردو وجود دارد و دارای جاده خاکي مي

کردند. که در گذشته بومیان منطقه از اين چشمه برای استحمام و شستشو نیز استفاده مي

مه ميهای دوگاهه سرچشکه از کوه ،در جوار آن رودخانه پر آب تکلیم جريان دارد

گیرد و در تمام فصول سال پر آب و خروشان است و آب چشمه به اين رودخانه مي

 ريزد. 
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 یعیطبی استخرها

بیعي طهای گردشگری استخر ويستان بره سر يکي از جاذبه :سر بره ستانیو استخر-الف

تابستان  شود؛ که در بهار ومناطق نمونه گردشگری منطقه خورگام محسوب مي ءو جز

استخر با  شماری از سراسر ايران است. اينگردان بيمورد توجه گردشگران و طبیعت

انواع  های مختلف از پرندگان،داشتن محیطي مفرح و سالم در جنگل، دارای گونه

 باشد. آبزيان مي

 و هخرمکوی روستاي شمال قسمت دري عیطب استخر نيا :خُلشکوهی عیطب استخر -ب

واقع  رودبار شهرستان عمارلو بخش در خرمکوهی روستا. دارد قرار شمیکلی روستا

 منابع از که دارد وجود زین قله قل چشمه ،يعیطب استخر بر عالوه هیناح نيا در. است

 از شیب ارتفاع در قله قل چشمه و خلشکوه استخر. باشديم آورشگفت وی خداداد

 . دارندی رینظي بی دورنما کوهی بلندا در متر1700

 آبشار -

. آن ریمس در بیشي دگيبر وجود اثر بر رود کي آب انيجري ناگهان زشير اي فرود

 ریسم در سختي سنگ قشر کي که ونددیپيم وقوع بهي محل در بیشي دگيبر معموال

 ستسی سنگهاي راحت به آب جهینت در .گردديم ليتبد سستي سنگ قشر کي به رود

یبلند زا آب سقوط اثر بر گاه .آورديم بوجود را بیشي دگيبر سپس و کرده حفر را

 (.426: 1373 ان،يشا) ديآيم بوجود آبشار زین کوه کی يها

 رودبار، شهرستان در واقع فاراب نودهی روستا در آبشار نيا :رودابیآس آبشار -الف

 عيصنا و ريخاذ نظر از روستا نيا. دارد قرار انبوهی روستا از بعد رندهیج منطقه لوشان

ابیآسي معدن آبی هاچشمه. باشديم رودبار شهرستانی روستاها نيتريغن ازي کي

 باغات و شرب آب که روستا شرق در رودابیآس آبشار و بايز القيی ز،يراهیس رود،

 پوشش نظر از. دينمايم نیتام آن جنوب هیاليمنته در و شاهرود ساحل تا را روستا

 .باشديمي رصنعتیغ وي صنعت درختان وي اهیگی هاگونه نيترمتنوعی داراي اهیگ
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 هرستانش مرکزی لومتریک55 سر، بره شهر شرق شمال در آبشار نيا :شارشار آبشار -ب

 طحس از متر1250 ارتفاع در خورگام بخش مرکز سر بره. است شده واقع رودبار

 مراتع، نگلها،ج به جنوب از سر بره ميقد بافت به شمال از که گرفته قرار آزادی اهايدر

 به غرب زا و دوسالده و هیتی هاروستا به شرق از ،ستانيوی بايز استخر و القاتيی

 .گردديم محدود محل چهاری روستا

 
 رودبار درشهرستاني عیطبی هاجاذبه تیموقع. 3 شکل

 
سرچشمه رودخانه گوهررود از ارتفاعات الش دشت در باالدست  :گوهررود آبشار-ج

باشد. آب اين رودخانه برای مصارف آشامیدني ساکنان روستای ای نصفي ميروست

شود. در نصفي، آبیاری مزارع برنج، پرورش ماهي و آبیاری باغات زيتون استفاده مي

تپه باستاني مارلیک واقع شده است. اين رودخانه در نهايت به سفیدرود  ،مسیر اين رود

آباد و در مسیر دسترسي به تپه تان رحمتپیوندد. اما آبشار گوهررود در دهسمي

 متری قرار دارد.   209کیلومتری روستای نصفي و در ارتفاع  3/2چراغعلي مارلیک در 

 : از عبارتند رودبار شهرستاني عیطبی هاجاذبه ريسا
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 رودبار شهرستاني عیطبی ها جاذبهي برخ.1جدول

 تیموقع يعیطبی هاجاذبه

 درفک متر 2700 قله رودبار، درفک کوه

 شهری لومتریک 11 رنده،یج شهر رودبار، (عمارلو داماشی روستا) چلچراغ سوسن

 لیمنج  – رودبار آنی بايز وي عیطب اندازچشم با لیمنج سد

 هاشم امامزاده تا لیمنج از، رودبار درودیسف رودخانه اطرافی هاجاذبه و اندازچشم

 اسکولک رودبار، اهرودیس تاالب

 رشتی لومتریک 25 کيتار سد رودبار، کيتار سد اچهيدر

 شهری لومتریک 11 رنده،یج رودبار، داماشي معدن آب چشمه

 شرق جنوبی لومتریک5 ل،یمنج رودبار، ليهرزو سرو درخت

 ساالنسر رودبار، ساالنسري ورزش –ي القيی دهکده

 یدانیمی هاافتهی لیتحل

 داد نشان رودبار شهرستان در( آبشار و چشمه استخر، غار،ي)عیطبی ها جاذبهي بررس

 نقاط از تان،شهرس پهنه در شانیریقرارگ تیموقع با متناسب هاجاذبه نيا از کيهر که

 اندازشمچ و بکر عتیطب ازی برخوردار به اغلب قوت نقاط. برخوردارندي ضعف و قوت

 نقاط. تسايي روبنا ويي ربنايز خدمات و امکانات بودن دسترس دری حدود تا و بايز

 و کاناتام کمبود اي نبود و رهایمس بودن العبورصعب به موارد شتریب در هم ضعف

 . است موجودی گردشگر هیاول خدمات

مترح ،یمرکز بخش چهار که شهرستاني اسیس ماتیتقس در هاجاذبه نيا قیتطب

 بای رکزم بخش که داد نشان رد،یگيم بر در را خورگام و عمارلو بلوکات، و آباد

جاذبه نيا زای شتریب تعداد ،(نفر 67393) شهرستان تیجمع سهم نيشتریب ازی برخوردار

 شهرستان لثق نقطه بخش نيا نکهيا به توجه با(. 4شکل) است دادهی جا خود در را ها

 هابخش ريسا به نسبتيي روبنا ويي ربنايز خدمات و امکانات داشتن لحاظ به و باشديم

 نيای برا« اهضعف» ستون در و 2 جدول در کهي جينتا اما د،دار قراری بهتر تیوضع در

 . دارد هیاول امکانات نبود اي و کمبود از نشان ده،يگرد ذکر بخش
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 بخش کیتفک به رودبار شهرستان تیجمع زانیم. 4شکل

 و بکري عیطب مواهب ازی برخوردار رغم به رودبار شهرستان دری گردشگری تهایفعال

 دهینرس داريپايي شکوفا و رشد به ،مناسبی رساختهايز نبود لیبدل بايز اندازچشم با

 در ار حاضر پژوهش در بحث موردی هاجاذبه کهيي مکانهاي بعض دري طرف از. است

 آنها در اربرخورد کمی مکانها ريسا به نسبتی بهتری رساختهايز و انددادهی جا خود

 آنها در ستيز طیمح به بیآس لیقب زاي جينتا ه،یاول امکانات فقدان لیبدل است، موجود

 شناخته هااذبهج نيا اند،محروم هیاول امکانات از کهيي مکانها در و است؛ شده داريپد

 .اندکرده حفظی اديز حد تا را خود هیاول و بکر حالت همان جهینت در و ستندین شده

 رایبس نقشی گردشگر خدمات تیفیک و تیکمّ به توجه عدم و روند نيا ادامه

 و نشهرستای اقتصاد رشد تينها در وی گردشگری تهایفعال توسعه عدم  دري مهم

 :شد خواهد باعث موجود وضع ازي ناشی امدهایپ. دارد آني طیمح ستيز تیفیک

 قراري کوهستان ناطقم و باال ارتفاعات در که رودبار شهرستانی هاجاذبه ازي برخ -1 

 ناشناخته مچنانه آنها، بهي دسترسی برا هیاول تامکانا کمبود اي و نبود لیدل به دارند،

 .باشند نداشته شهرستانی اقتصاد رشد دری ریتأث و مانده

ی برخوردار رغمیعل دارند، قرار شهرستان پست وی اجلگهي نواح در کهيي هاجاذبه -2

بهره مورد شانتیظرف و توان از شیب ،یگردشگر ازیموردن خدمات و امکانات از زیناچ



40 

 
 

  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

 رای ريناپذجبران تبعات و شده منطقه دری داريناپا سبب تينها در و گرفته قراری بردار

 . باشد داشته دنبال به آنان شتیمعي حت و شهرستان ساکنانی برا

 

 خورگام بخشی گردشگری هاجاذبهضعف وقوت نقاط.2 جدول
 هاجاذبه هاقوت هاضعف

 گردشگری، راهنمای نبود مسیر، بودن طوالني

 خاکي جاده سخت، دسترسي

 مسیر در باغات، و مزارع آبیاری شرب، آب تأمین

 پوشش تنوع ،(گردشگری نمونه منطقه)انبوه روستای

 صنعتي غیر و صنعتي گیاهي،درختان

 آسیابرود آبشار

 امکانات نبود طوالني، مسافت سخت، دسترسي

 راهنمای عالئم نبود استراحتگاه، و رفاهي

 گردشگری

 گردشگری فضای از برخورداری با،زي اندازچشم دارای

 مناسب
 اسپهبدان غار

 بهداشتي و رفاهي امکانات کمبود

 همنطق در قرارگیری قزوين، ـ رشت راه آزاد به نزديکي

 زيبا، طبیعت آسان، دسترسي ،(سر بره) گردشگری نمونه

 گیاهي پوشش تنوع

 و ويستان استخر

 شارشار آبشار

 

 

 

 یمرکز بخشی گردشگر یهاجاذبهضعف وقوت نقاط.3 جدول
 هاجاذبه هاقوت هاضعف

 و رفاهي امکانات نبود مناسب، زيرساخت نبود

 مسیر ناهمواری بهداشتي،
 زيبا طبیعت از برخورداری هرزويل، دهکده در قرارگیری

 باد چشمه غار

 منجیل

 و يرفاه امکانات نبود فضا، نداشتن ناهموار، مسیر

 گردشگری عالئم نبود بهداشتي،

 ل،منجی سد به اندازچشم جاده، به نزديکي آسان، سيدستر

 درماني خواص ماستخور، دهکده با مجاورت

 آبگرم چشمه

 ماستخور

 و رفاهي امکانات نبود خاکي، ناهموار مسیر

 گردشگری عالئم نبود اقامتگاه، بهداشتي،

 هجاد به نزديکي آشامیدني، و درماني خواص زيبا، طبیعت

 دارا آهک، سنگ معدن با اریهمجو قزوين، ـ رشت اصلي

 مناسب فضای بودن

 کلشتر چشمه

  بهداشتي و رفاهي امکانات نبود فضا، نداشتن
 ـ رشت قديم جاده مسیر در قرارگیری آسان، دسترسي

 درماني خواص ،(روماشین) آسفالته جاده قزوين،

 آبگرم چشمه

 لويه

 بهداشتي سرويس نامساعد فضای
 سيدستر ،(ع) کاظم موسي ماما فرزندان بقعه زيبا، طبیعت

 اهاستراحتگ و اقامتگاه داشتن آسفالت، جاده مسیر آسان،
 فیلده چشمه

 نبود ،(رو ماشین)خاکي جاده طوالني، مسافت

 بهداشتي و رفاهي امکانات
  کهنسال سرو زيبا، طبیعت

 گاويار چشمه

 تکلیم
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 وکاتبل و آباد رحمت بخشی گردشگری هاجاذبهضعف وقوت نقاط. 4جدول

 

 

 عمارلو بخشی گردشگری هاجاذبهضعف وقوت نقاط. 5جدول

 ها جاذبه ها قوت ها ضعف

 اسکان جهت مناسب فضای نبود ناهموار، مسیر

 مسیر ناهمواری گردشگران،

 کوهستاني، منطقه در گیری قرار تاريخي، ويژگي دارای

 زيبا طبیعت
 گورد ولي غار

 بهداشتي و رفاهي امکانات نبود

چشم از برخورداری علمي، و تاريخي هایويژگي دارای

 طبیعت آسان، دسترسي طبیعي، يخچال درفک، قله انداز

 انيکوهست و زيبا

 چپلک غار

 هاقامتگا فقدان بهداشتي، و رفاهي امکانات نبود
 خواص آسفالت، جاده به نزديکي آسان، دسترسي

 مناسب فضای شنا، استخر بودن دارا درماني،

 و گاز آب چشمه

 سنگرود کولور

 امکانات کمبود خاکي، جاده طوالني، مسافت

 بهداشتي و رفاهي

 يشرو البرز، فاعاتارت زيبا، طبیعت قله، قل چشمه وجود

 ماهیگیری امکان استخر، اطراف در دارويي گیاهان
 خلشکوه استخر

 1391 تابستان ،يدانیم مطالعات: مأخذ                     

  جهینت

های آن يژگيهای طبیعي و معرفي ومندی از مواهب و جاذبهشهرستان رودبار با بهره

اساس،  اين گری طبیعت گرا را دارد. برقابلیت الزم برای توسعه گردش ،به گردشگران

وارد مبه  در توسعه ی گردشگری بويژه گردشگری طبیعت گرا در شهرستان رودبار بايد

 زير توجه کرد:

 گردیهای صنعت گردشگری و طبیعتها و سیاستطرح

 ها جاذبه ها قوت ها ضعف

 استراحتگاه و رفاهي امکانات نبود

 طبیعي، و تاريخي علمي، هایويژگي از برخورداری

 آسان، دسترسي طبیعي، يخچال درفک، قله مسیر

  زيبا طبیعت جاده، به نزديکي

 دربند باستاني غار

A و B 

 غار ورودی بودن مسدود ناهموار، مسیر
 تنوع کوهستاني، منطقه در قرارگیری زيبا، طبیعت

 گیاهان پوشش

 دری هشت غار

 آبادحشمت

 و رفاهي امکانات نبود خودرو، پارکینگ نبود

 طوالني مسافت بهداشتي،

 ار،س چشمه انبوه، و متراکم جنگل وجود زيبا، اندازچشم

  آسفالت جاده غار، مجاورت در رودخانه وجود
 ديورش غار

 بهداشتي و رفاهي امکانات نبود

 قهمنط در قرارگیری قزوين، ـ رشت راه آزاد به زديکين

 آسان، دسترسي ،(نصفي دشت آلش)گردشگری نمونه

  ماهي پرورش و مزارع آبیاری برای آن آب از استفاده

 گوهررود آبشار
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 فراهم کردن سرمایه اولیه -

ها و طرحنامهد. برهای خاص خود را دارای جهت اجرا هزينهطبیعتاً هر طرح و برنامه

ع مالي را ميکنند. اين منابهای گردشگری و طبیعت گردی نیز از اين قاعده پیروی مي

امین نمود. تاعتبارات مالي دولتي  و گذارانتوان از کمکهای موسسات خیرين، سرمايه

رکتهای شود. شمعموال اين اعتبارات يکساله توسط دولت از قبل مشخص و تصويب مي

ي برسند، توانند به سودآوری خوبهای طبیعي ميحمايت از طبیعت و محیطتجاری با 

کتهای خصوصي باشد. بويژه شراين هدف میسر و قابل دستیابي مي ،که با تبلیغات مثبت

نعت صگذاری روی از طريق سرمايه ،به نام که دارای شهرت و آوازه خاصي هستند

و  وانند به رقابت پرداختهتگردشگری با ديگر مؤسسات و شرکتهای خصوصي مي

ر نهايت کننده در هنگام اجرای طرحها و محصوالتي که دنامشان به عنوان مشارکت

ه گردشگری و شود، ذکر شود، که هم به نفع خودشان و هم باعث توسعتولید و ارائه مي

 شود.جذب گردشگر در آن منطقه مي

 توسعه صنعت گردشگری و رقابت -

از اين  شود. برخيرای گردشگری در سراسر دنیا معرفي ميهر روزه مناطق جديدی ب

جالب  گذاری بسیارجهت سرمايه ،گذارانمناطق ممکن است برای گروهي از سرمايه

اد ايج ودر صورتي که بتوانند از نظر سطح خدمات و مسیرهای دسترسي  .توجه باشد

تشويق در  تي باعثد و کمکهای دولنهای طبیعي پیشرفت کنمنابع جذاب در کنار جاذبه

ح ر سطتوسعه جهانگردی شود که با پیدايش اين مکانهای جديد گردشگری، رقابت د

مترشناخته . شهرستان رودبار دارای مکانهای بکر و کمي شودای ايجاد ملي و منطقه

يط آن ، شراای است که با توجه به تقاضاهای مختلف و نیازهای گوناگون مسافرانشده

ا يک قطب رگذاری مناسب اين شهرستان ريزی مناسب و سرمايهامهرا دارد که با برن

 گردشگری تبديل کرد.
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 پیشرفت فناوری و صنعت حمل و نقل  -

 ،ندکنيفناوری برمسافرت و تمام افرادی که در اين نوع فعالیت خدمات ارائه م

مات یستم خدسهای حمل و نقل و ذارد. رابطه و وابستگي متقابلي بین سیستمگتاثیرمي 

ه و محصوالت گردشگری وجود دارد. پیشرفت صنعت حمل و نقل منجر شده است ک

ا در مدت زمان رهای طوالني مسافران بتوانند با وسايل پیشرفته امروزی به راحتي فاصله

 کمتری بپیمايند.

 جوامع محلی -

دشگر های گردشگری و جذب گرکي ديگر از مواردی که تاثیر زيادی بر فعالیتي

طبیعي و بومیان  ای بین منطقهجوامع محلي هستند. در حقیقت بايد رابطه دو جانبه دارند،

اين  وردنآمحلي وجود داشته باشد تا برای يکديگر منفعت داشته باشند. اما بوجود 

 و ياريختسخت و دشوار است. در يک منطقه کلیه منابع آن اعم از فرهنگي،  ،رابطه

شخص قشه مصورت امکان، اين اطالعات بايد روی نطبیعي بايد مدنظر قرار گیرد. در 

 شوند.

 های گردشگریهای ویژه مکانطرح -

ين نوع باشد. اآماده کردن طرحهای ويژه هر منطقه براساس نوع گردشگران آن مي

معرفي  های گردشگری و همچنینای بايد شامل تمام جزئیات فعالیتطرحهای منطقه

سرمايه لي عموماًد. در شرايط فعباشنتوسعه اين مناطق های طبیعي منطقه به منظور جاذبه

آن  ه بهو امکانات وابست یگذاری در امر توسعه و مديريت و کنترل مناطق گردشگر

خش رگیری ببکا اکثراً بطور سنتي در اختیار بخش دولتي قرار دارد و نیاز است دولت با

سبت نساس مسئولیت خصوصي به منظور ايجاد بستر مناسب جهت فزوني انگیزش و اح

ر اين شرايط د .اقدامات الزم را مبذول نمايد ،های مدرنهای گردشگری به شیوهپروژه

 واهدخنقش دولت در حد نظارت بر مديريت طرحها و ارزيابي عملکرد آنها محدود 

 شد.
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 (86: 2008 مور، درام؛ی )زيربرنامه نديفرا در کنندگان مشارکت. 6شکل

 

 ردشگری طبیعت گراستادهای مشورتی گ -

د، تواند کمک کنمورد ديگری که برای جذب گردشگران به مناطق گردشگری مي

ردشگری ها و طرحهای گبرنامه ۀتشکیل ستادهايي است که پیشنهادات زيادی دربار

ا گردشگری باشخاصي باشند که بايد ها، اعضای اين ستاد .دهندطبیعت گرا ارائه مي

اهداف  ن بهه آشنايي داشته و تا حدودی بتوانند در رسیدمنطقه مربوط در طبیعت گرا

( 2008 های ارزشمندی ارائه کنند)اقتباس از درام و مور،کمک ،يک طرح گردشگری

 (.4)شکل 

جذب  وگذاری گردشگری ی سرمايهمهمترين راهکارهای پیشنهادهايي که درزمینه

 توان بیان کرد:گردشگر در شهرستان رودبار مي

 ها؛طبیعت گرا با جهت گیری مناطق جنگلي و رودخانه و چشمهگردشگری  •

 گردشگری سالمت؛ •

 بیعي؛های موقت در يیالقات و چشم اندازهای طاقامتگاه در کوهستان، کمپ •

 کوهپیمايي، غارنوردی؛  •

 بر روی موجهای خروشان)سفیدرود(؛ يقايقران  •

 اسب سواری. •
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ه توسع کي از راهکارهای مهميرودبار،  لذا توجه به صنعت گردشگری در شهرستان

 روت، تولیدشود که با آثار مثبت خود از جمله، جذب سرمايه و ثدرشهرستان تلقي مي

ینه شهرستان در زم یهاتواند در رفع بخشي از محدوديتايجاد شغل مي و ارز

 وه برثر باشد. ضمناً شايان ذکر است که بدانیم عالموگردشگری و جذب گردشگر 

ر را در پي تواند منافع زيتوسعه گرشگری طبیعي در شهرستان رودبار مي ،د فوقموار

 داشته باشد: 

 جذب گردشگران نواحي مختلف کشور در طي فصول سال.  • 

یزيکي و فهای طبیعي و جلوگیری از تخريب حفظ و توسعه منابع و ارتقاء ظرفیت •

 غیر قابل برگشت آنها. 

 .زايش درآمد محلي و کاهش مهاجرت و بیکاریهای شغلي و افايجاد فرصت •

جذب  امکان ايجاد پیوستگي با سیستم گردشگری در سطح ملي و کمک متقابل برای •

 گردشگرخارجي و داخلي  

    افزايش آگاهي گردشگران و بازديدکنندگان در مورد حفظ اکوسیستم.    •

 گذاردر زمینه گردشگری.جذب سرمايه و سرمايه •
 اخذ منابع و م

هارم، چاپ چ(، کتاب گیالن، گروه پژوهشگران ايران، جلد 1374اصالح عرباني، ابراهیم) .1

 اول، انتشاراتقومس.

 .1390ارديبهشت ماه  تاریخ ،(www.Gilanica.com) پرتال تقسیمات استان گیالن .2

اريخي گیالن، های ت، جاذبه1و تمدن گیالن شماره نامۀ فرهنگ (، دانش1386جهاني، ولي ) .3

 انتشارات فرهنگ ايلیا.

ينه وره پارار دغخبرگذاری جمهوری اسالمي )ايرنا(، عنوان خبر: غار رشي در رودبار، تنها  .4

 .1391، تاريخ انتشارسوم ارديبهشت 80140858سنگي قديم در ايران، کد خبر 

 .ت و غارها،انتشارات حق شناس(، حفاظت مناطق کارس1389خوشرفتار، رضا) .5
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  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

ری طبیعت گرا، ريزی و مديريت گردشگای بر برنامه(، مقدمه1387درام، اندی و مور، آلن) .6

 ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آيیژ.

 مدرسه. (، فرهنگ اصطالحات جغرافیای طبیعي، تهران، انتشارات1373شايان، سیاوش ) .7

ستان انهای گردشگری طبیعت گرای شهر(، بررسي تو1389علیزاده شیرکوهي، فريدون) .8

ارشناسي ارشد، استاد نامه کهای عناصراقلیمي، پايانها ومحدوديترودبار با تاکید بر توانايي

 راهنما: پرويز رضايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت.

(، بررسي چالشهاوفرصتهای گردشگری درمناطق روستايي 1389نصوری، موسي) .9

 شهاب نوبخت، نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنما:لوکات(، پايانآباد و برودبار)رحمت

 دانشگاه آزاد اسالمي رشت.

 .1391(، فروردين ماه www.gashtaniha.comپرتال گردشگری ايران و جهان )  .10

11. www.wikiversity 
12. www.irancaves.com 
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