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 چکیده

العبور کوهستانی یکی از مقاصد جذاب گردشگري هستند؛ که به دلیل دسترسی دشوار  مناطق صعب

بهترین راه دسترسی به این مناطق استفاده از شبکه ریلی . گیرند به این مناطق کمتر موردتوجه قرار می

هاي  نتگاهی گردد و از آلودگیتواند موجب حفاظت از محیط طبیعی و سکو است، شبکه ریلی می

با توجه به این موضوع هدف از . ازحد جمعیت به این مناطق جلوگیري نماید محیطی و ورود بیش

وسیله  العبور کوهستانی به توسعه گردشگري اکولوژیک در مناطق صعب این پژوهش تبیین الگوي

آن در دل مناطق کوهستانی  مازندران به دلیل قدمت و پیشروي- محور ریلی تهران. محور ریلی است

براي شناخت . عنوان نمونه مورد مطالعاتی این پژوهش انتخاب شد و داشتن قطار گردشگري فعال به

اي در کنار  و تحلیل وضعیت موجود محور ریلی و مناطق مجاور آن از مطالعات اسنادي، کتابخانه

ن پژوهش از پرسشنامه و مصاحبه نفعان و کنشگران ای هاي میدانی و براي آگاهی ازنظر ذي پیمایش

در این توسعه . گیري از این موارد، الگوي توسعه منطقه تدوین شد سپس با بهره. استفاده شد

هایی که  ایستگاه. نمایند آهن نقش کانون توسعه گردشگري در یک منطقه را فراهم می هاي راه ایستگاه

. توسعه گردشگري اکولوژیک انتخاب شدندهاي  عنوان کانون داراي بیشترین ظرفیت توسعه بودند به

هاي طبیعی، روستایی و تاریخی نقش  ها با تشکیل یک مجموعه گردشگري اعم از جاذبه این کانون

کنند و نواحی پیرامونی خود را با ایجاد یک شبکه گردشگري رشد  محور توسعه منطقه را پیدا می

داري  ها و رونق گردشگري، حفاظت و نگه اهبا این عمل عالوه بر توسعه اقتصادي سکونتگ. دهند می

ترتیب گردشگري اکولوژیک در مناطق  پذیرد و بدین زیست نیز به بهترین نحو انجام می از محیط

  .یابد کوهستانی با محوریت مسیر ریلی تحقق می

گردشگري اکولوژیک، گردشگري ریلی، کانون توسعه گردشگري،  :کلیدي هاي هواژ

  .مازندران- مسیر ریلی تهران آهن، هاي راه ایستگاه

                                                
  reza_kheyroddin@iust.ac.ir    ).نویسنده مسئول. (دانشیار شهرسازي دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران *

  mohammadabbaspour7@gmail.com   .ن، ایرانکارشناسی ارشد شهرسازي دانشگاه علم و صنعت، تهرا **



 1398، تابستان 9اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     2 

  مقدمه

هاي اجتماعی، اقتصادي،  ترین صنعت خدماتی دنیا در عرصه مثابه گسترده گردشگري به

اهمیت گردشگري . فردي برخوردار است سیاسی و فرهنگی از جایگاه منحصربه

عنوان یک فعالیت اقتصادي بسیار مهم است تأثیر آن بر رشد اقتصادي و ایجاد شغل  به

امروزه گردشگري در بسیاري از کشورها ). Blancas et al, 2015( مشهور است کامالً

توسعه،  در سراسر دنیا و در کشورهاي درحال. شود عنوان منبع اصلی درآمد یاد می به

هاي دیگر توسعه اقتصادي مثل تولید یا استخراج ازنظر اقتصادي  یعنی در آنجا که شکل

درصحنه تجارت ندارد، به توسعه گردشگري توجه  صرفه نیست یا نقش چندان مهمی به

گردشگري عالوه بر تمام مزایاي ). 1397بهاري میمندي و دیگران، (شود  اي می ویژه

 ,Ocampo et al(مثبتی که دارد ممکن است گاهی اوقات تأثیر معکوس نیز داشته باشد 

هاي  ساختطورمعمول با بارگذاري جمعیت و زیر گردشگري در یک منطقه به). 2018

تواند معضالت و  مربوطه همراه است که این مسئله اگر مورد کنترل قرار نگیرد می

هاي  مشکالت زیادي را با خود به همراه آورد که ازجمله این اثرات تخریب

توسعه گردشگري اکولوژیک ). Choia & Sirakayab, 2006(محیطی است  زیست

منظور از گردشگري اکولوژیک، . امر باشدتواند پاسخ مناسبی براي جلوگیري از این  می

زیست وارد  گردشگري با تأکید بر اصول پایداري است که کمترین آسیب به محیط

طبق نظریه تبادل اجتماعی. شود و احترام به جامعه میزبان اولویت اصلی است می
1

 ،

عه هاي گردشگري را دریافت کنند، از توس ساکنان میزبانی که منافع بیشتري از هزینه

  ).Lee, 2013(گردشگري حمایت بیشتري خواهند نمود 

با برگزاري اجالس جهانی در کشور مکزیک موردتوجه  1986اکوتوریسم از سال 

قرار گرفت و باعث شد نقش مهمی در صنعت گردشگري به خود اختصاص دهد 

)Wang et al, 2014 .( در خصوص اکوتوریسم یا گردشگري اکولوژیک تعاریف
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طور مثال زاهدي در کتاب خود تحت عنوان مبانی توریسم  به. دارد متعددي وجود

مسافرت مسئوالنه و مبتنی بر اصول «: گونه تعریف کرده است پایدار، اکوتوریسم را این

گیري معنوي و ارضاي نیازهاي روحی و روانی  منظور بهره پایداري به نواحی طبیعی به

هاي مردم محلی توأم  نظام ارزش رام بهاي که با شناخت و کسب آگاهی و احت گونه به

زاهدي، ( »باشد و به محافظت از نواحی طبیعی و ارتقاي رفاه جامعه میزبان کمک کند

 5/5/1384گردي، مصوب  نامه طبیعت تعریف اکوتوریسم از دیدگاه آیین). 1385

اکوتوریسم عبارت «): 1384هاي مجلس شوراي اسالمی،  مرکز پژوهش(وزیران  هیئت

از برآوردن نیازها و تمایالت خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیط است 

صورت پایدار و در حد ظرفیت محیط با  طبیعی، فرهنگی، آموزشی و غیر مصرفی که به

که تحت شرایط و  طوري کمترین اثر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی رخ دهد، به

هاي آن، امکان رشد  ارزش زیست و فرهنگ بومی و ضوابطی که ضمن حفظ محیط

ونقل و نحوه انتقال جمعیت به مناطق  حمل. »اقتصادي و محلی را نیز فراهم سازد

در میان عناصر مختلف . گردشگري از موارد بسیار مهم در گردشگري اکولوژیک است

. کند زیست وارد می ونقل گردشگري، مسیر ریلی کمترین آسیب را بر محیط حمل

تواند حجم ورودي جمعیت به مناطق گردشگري را کنترل  ریلی می استفاده از مسیرهاي

تر  زیست سالم سازي گسترده محیط نموده از طرفی به دلیل عدم ورود خودرو و جاده

  .خواهد ماند

وجود دریا، . باشد استان مازندران یکی از مناطق بسیار جذاب براي گردشگري می 

در این استان و همچنین توسعه ها و امکانات رفاهی مناسب  کوهستان و جنگل

سال اخیر  10ونقل در  اي و دسترسی به مدهاي مختلف حمل اي که ازنظر جاده گسترده

داده است موجب شده این استان، ساالنه چندین میلیون گردشگر را پذیرا باشد   رخ

عالوه بر وجود مسیرهاي ). 1397تا  1387نتایج آمارگیري از گردشگران ملی، (

یک مسیر ریلی تاریخی نیز وجود دارد که با عبور از مناطق کوهستانی اي،  جاده

اي که این مسیر ریلی  دسترسی. رسد العبور از استان تهران به استان مازندران می صعب
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ونقل  به برخی نقاط طبیعی و سکونتگاهی دارد با استفاده از مدهاي دیگر حمل

معماري خاص . ا این مسیر ریلی استپذیر نیست و راه بازدید از این نقاط تنه امکان

هاي  العبور، بکر بودن مناطق مجاور، ظرفیت هاي صعب این مسیر، دسترسی به کوهستان

رغم همه  علی. فرد شدن این مسیر شده است باعث منحصربه... بالقوه گردشگري و

هاي مثبت یادشده به دلیل کم بودن حجم جابجایی مسافرین قطار نسبت به  ویژگی

و  ریزي گردشگري اکولوژیک در استان مازندران اي، عدم توجه به برنامه ادهمسیر ج

  .سابقه بودن گردشگري ریلی در ایران این مسیر کمتر موردتوجه قرارگرفته است کم

با توجه به مواردي که تاکنون در خصوص لزوم گردشگري اکولوژیک و ظرفیت 

است که الگوي توسعه این  پژوهش هاي اصلی سؤالاستان مازندران بیان شد 

العبور کوهستانی در بستر زیرساخت شبکه ریلی در  گردشگري اکولوژیک مناطق صعب

هاي یکپارچه  ها و مشخصات کانون مازندران چگونه خواهد بود؟ ویژگی-محور تهران

آهن در محورهاي کوهستانی داراي چه  گردشگري اکولوژیک با مرکزیت ایستگاه راه

باشند؟ در این راستا هدف اصلی از این پژوهش  ن الگو میمشخصاتی براي تحقق ای

العبور کوهستانی در بستر  تبیین الگوي توسعه گردشگري اکولوژیک مناطق صعب

هاي یکپارچه  مازندران مبتنی بر کانون-زیرساخت شبکه ریلی در محور تهران

ن بتوان گیري از آ آهن است که با بهره گردشگري اکولوژیک با مرکزیت ایستگاه راه

  .الگویی در جهت تبیین این نوع گردشگري ارائه نمود

  

  مبانی نظري گردشگري اکولوژیک مبتنی بر مسیر ریلی

گردشگري ریلی مبحث بسیار مهم و نوینی در گردشگري است که امروزه در دنیا 

المسدان و دیکینسون در کتاب گردشگري و مسافرت کم . موردتوجه قرارگرفته است

اصطالح گردشگري ریلی در مورد ترکیبی از «: کنند گونه تعریف می ینشتاب آن را ا

شود که در این سفر خود قطار  سفر به یک مقصد، با استفاده از خطوط ریلی استفاده می
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این اجزاي وابسته . شود عنوان یک مقصد در نظر گرفته می و اجزاي وابسته به

ادآور رخدادها و خاطرات گذشته شوند که تا حدودي ی هاي قطار را شامل می ایستگاه

هاي ریلی، فرازونشیب هاي  ها و ایستگاه مجموعه خطوط ریلی شامل تونل. هستند

خطوط و نیز روستاهاي در مسیر عبور قطار همگی جزئی از تجربه سفر به شمار 

  ).Dickinson, Lumsdon, 2010( »آیند می

گردشگري ریلی به «: شود گونه تعریف می در تعریفی دیگر، گردشگري ریلی این

شود که با قطار انجام شود و در آن  هر نوع سفر تفریحی و گردشگري گفته می

طور که از تعاریف باال  همان» .عنوان هدف گردشگري تعریف شود ونقل ریلی به حمل

اي براي رسیدن  عنوان وسیله قطار، نه به آید نکته مهم در گردشگري ریلی، نگاه به برمی

این بدان معنا است که در . عنوان هدف گردشگري است ري بلکه بهبه مقصد گردشگ

هاي  حضور قطار و بازدید از مناظر طبیعی یا سکوهاي قدیمی نوستالژیک، تجربه

 ,Blanchton, Marchi(گیرد  گردشگري در ذهن مخاطبان قطار گردشگري شکل می

2012.(  

یستم گردشگري سه س«در تحقیق خود تحت عنوان ) 2012(مارشی و بالنشتون 

اختصار  به 1به بررسی انواع مختلف قطارهاي گردشگري پرداختند که در جدول » ریلی

  :این موارد شرح داده خواهد شد
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  انواع مختلف قطارهاي گردشگري -1جدول 

قطارهاي مخصوص 

  گردشگري

باشند و خود نیز به چند شاخه مانند  فقط داراي فعالیت گردشگري می

ها و قطارهاي سرگرمی  ، قطارهاي محلی، قطار موزهقطارهاي پانورامیک

  .شوند بندي می تقسیم

اند، اما درگذر زمان و  قطارهاي قدیمی که براي قطار گردشگري ساخته نشده  قطارهاي ریل متریک

  .شده است  قطار گردشگري تبدیل ها به شدنشان، نوع استفاده از آن  با فرسوده

قطارهاي داراي پتانسیل 

  گردشگري

قطارهایی که داراي پتانسیل گردشگري هستند و در ایامی از سال عالوه بر 

  .شوند قطار گردشگري نیز تبدیل می جابجایی مسافران به

قطارهاي گردشگري 

  تاریخی

 شده است که در اصل براي حمل بار ساخته این قطارها از یک واگن تشکیل

قطار  ل پذیرایی بهها به میز و نیمکت و وسای شده است ولی با تجهیز آن 

  .شده است  گردشگري تبدیل

قطارهاي گردشگري 

  لوکس

  هاي قدیمی که به سبکی بسیار زیبا و اشرافی تزیین این قطارها از واگن

 قیمت هستند کنند و معموالً بسیار گران اند استفاده می شده

  Blanchton, Marchi, 2012:34-36: منبع

  

ترین نکات اشاره به سفري  بیان شد مهم در تعاریفی که براي گردشگري ریلی

اندازهاي بصري مناطق مجاور ریلی و همگام با  مندي از چشم ایمن، راحت و بهره

در این نوع گردشگري، جایگاه . هاي مجاور مسیر است هاي طبیعی و سکونتگاه زیبایی

. شود عنوان یک هدف گردشگري تلقی می اي صرف براي جابجایی، به قطار از وسیله

ی در مناطق مختلف معموالً با مالحظات حفظ محیط زیست و معیارهاي یتوسعه فضا

زیرساخت ریلی در از این منظر ). 1395 ،محمودزاده(گیرد  میپایداري توسعه صورت 

در . تواند گردشگري اکولوژیک پایدار را محقق سازد ونقل گردشگري می بعد حمل

ت باید جزئی از راهبردهاي توسعه و ریزي، توسعه و عملیا صنعت گردشگري، برنامه

ریزي،  برنامه. نویدبخش ثبات و پایداري براي یک ناحیه، یک استان یا یک کشور باشد
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همه  ةجانبه، جامع و دربرگیرند هاي صنعت گردشگري باید همه توسعه و فعالیت

اي شهروند ه هاي خصوصی، گروه هاي مختلف دولتی، شرکت ها باشد تا سازمان بخش

بعنوان مثال در . مند شوند اد بتوانند در آن شرکت کنند و از مزایاي بالقوه آن بهرهو افر

هاي  تواند استفاده از محیط توسعه گردشگري طبیعت یکی از رویکردهاي قابل توجه می

حسینی و (طبیعی بکر با کمترین پیامدهاي اکولوزیک و حفاظت محیط زیست باشد 

با آگاهی به این . رود اخت مناسب آن بشمار میکه شبکه ریلی زیرس) 1397 ،دیگران

مسئله در ادامه بررسی چند تجربه جهانی در زمینه گردشگري ریلی پرداخته خواهد 

 :شد

گردشگري اکولوژیک مبتنی بر مسیر ریلی، به دلیل دارا بودن شرایط خاص و 

جهت  ازآنبررسی این تجارب . هاي اندکی از آن در دنیا وجود دارد فرد نمونه منحصربه

هاي  ها آشنا شد و آموزه اقدامات عملی و تجربی آنبا توان  بااهمیت است که می

استفاده  ریزي محدوده مورد مطالعاتی این پژوهش مورد ها را در برنامه دریافتی از آن

  ).2جدول (قرارداد 
  

  ترین تجارب جهانی در گردشگري ریلی دنیا مهم -2جدول 

  تصویر  ها ترین ویژگی مهم  کشور-نام

آهن  راه

دارجلینگ 

 -  1هیمالیا

  هندوستان

 شده و  وجود مناظر طبیعی بکر و حفاظت

شده آسیا در  اولین میراث صنعتی ثبت

  )2007از سال (سازمان یونسکو 

  موقعیت کوهستانی و جنگلی مسیر به

  ها همراه عبور از مجاور سکونتگاه

 آهن در مسیر ریلی وجود موزه راه  

 رسیدن قطار به ارتفاع ها و  عبور از دامنه

متري  2400

https://whc.unesco.org/en/list/944  

  

                                                
1. Darjeeling Himalayan Railway 
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مسیر ریلی 

برنینا و 

 -  1آلبیوال

سوئیس 

  ایتالیا

 شده و  وجود مناظر طبیعی بکر و حفاظت

  هاي متعدد ها و پل عبور از تونل

  موقعیت کوهستانی و جنگلی مسیر به

  ها همراه عبور از مجاور سکونتگاه

 ال و آسیب اندك به جذب گردشگر با

  زیست محیط

 ها و رسیدن قطار به ارتفاع  عبور از دامنه

  متري 4000

  128طول مسیر این دو خط حدود 

 کیلومتر 

https://whc.unesco.org/en/list/1276  

  

مسیر ریلی 

 2سمرینگ

  اتریش -

  1998ده و از ش ساخته 19در اواسط قرن 

  شده است در سازمان یونسکو ثبت

 هاي متعدد در مسیر ها و پل وجود تونل  

 اي و حفاظتی توسط  هاي توسعه تهیه طرح

  دولت فدرال

 عبور از کنار روستاها و بازارهاي محلی  

  بازسازي مناطق مجاور مسیر ریلی و

ها با هماهنگی با مناظر طبیعی و  ایستگاه

 اصالت تاریخی 

https://whc.unesco.org/en/list/785  

  

خط آهن 

 -  3گاتهارد

  سوئیس

 ها  و داراي تونل 1882شده در سال  ساخته

  هاي متعدد در مسیر و پل

 عبور از کنار روستاها و بازارهاي محلی  

  تأثیرات مثبت اقتصادي و اجتماعی در

  مناطق مجاور این مسیر
  

                                                
1. Albula / Bernina 
2. Semmering Railway 
3. Gotthard Railway 
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  جذب گردشگر باال و رساندن کمترین

  زیست آسیب به محیط

 ها و داراي برنامه  ها و کوه عبور از دره

  گردشگري متنوع

  بازسازي مناطق مجاور مسیر ریلی با

هماهنگی با مناظر طبیعی و اصالت تاریخی 

 کننده شمال و جنوب اروپا مسیر و وصل

https://retours.eu/en/37-gotthardbahn 

-posters/ 

خط آهن 

صخره 

ادونتوتوس
  یونان -  1

 و داراي طول  1896شده در سال  ساخته

  شده در یونسکو کیلومتري و ثبت 22

 هاي متعدد در مسیر ها و پل وجود تونل  

 هاي کوهستانی  عبور از کنار سکونتگاه

  ها ها و کوه واقع در دره

 ونقلی یونان  کننده شبکه حمل تکمیل

آهن  به راه مسیر ریلی کوچک متصل(

  )اصلی

  جذب گردشگر باال و رساندن کمترین

 زیست آسیب به محیط

https://www.odontotos.com/index-
en.htm 

 

  نگارندگان: منبع

  

  :صورت زیر خالصه نمود بهتوان  را میوجه اشتراك تجارب گردشگري ریلی 

  مناطق بکر و طبیعی اطراف مسیر ریلی و احترام به میراث صنعتی و حفاظت از

 حفاظت از آن

                                                
1. Rock Odontotos Railway 
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 ثبت مسیر ریلی در میراث فرهنگی کشور و سازمان جهانی یونسکو 

  ونقل بار و مسافر و  حمل(استفاده چندوجهی از مسیرهاي کوهستانی بکر

 )هاي گردشگري برنامه

 ستاها و بهترین شیوه آمیز مسیر ریلی با شهرها و رو همزیستی مسالمت

 ونقل در مناطق کوهستانی حمل

 زیست جذب گردشگر باال و رساندن کمترین آسیب به محیط 

 ریزي مدون جهت حفاظت از مسیر و مناطق بکر کوهستانی ارائه برنامه 

 ترین روش ایجاد  صرفه حال به کمترین اختالل در ساختار محیط زیستی درعین

 ونقل در مناطق کوهستانی حمل

 وسازها احتمالی  یک و دو براي کنترل ساخت هاي درجه خص کردن حریممش

  مجاور مسیر ریلی

در خصوص تجربه گردشگري ریلی در داخل ایران اطالعات دقیق و منظمی 

در ایران اولین تجارت گردشگري ریلی به . هاي خارجی آن وجود ندارد همچون نمونه

مسافر خارجی و  47قاب طالیی با تعداد اولین تور ریلی بانام ع. گردد بازمی 1392سال 

تعدادي خدمه از مسیرهاي تبریز، زنجان، یزد، اصفهان، شیراز و تهران عبور نمودند؛ و 

مسافر به  200سوادکوه با ظرفیت -مسیر ریلی گردشگري تهران 1393ازآن در سال  پس

اي تهران تا توان به مسیره از دیگر مسیرهاي ریلی کشور می. نام سه خط طال افتتاح شد

خیرالدین و دیگران، (اشاره کرد ... رشت و-بادرود، جلفا، کاشان و بیابانک، مسیر تهران

1397.(  

هاي عملی در دنیا  گردشگري ریلی در ایران داراي عمر کوتاهی نسبت به نمونه

بررسی  .اطالعات موجود در این زمینه نیز به همان نسبت محدودتر است. است

 ،عظیمی(دهد  مایش سازمان فضایی منطقه البرز جنوبی نیز نشان میمطالعات مربوط به آ
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هاي مربوط به شبکه ریلی مناطق کوهستانی این منطقه مورد توجه نبوده  ظرفیت) 1397

 هاي توسعه براي حفاظت از طرح ه برهاي جهانی اشاره شد نمونه در حالی که در. است

اي متولی این مسیرها نیز ذکرشده مناطق مجاور ریلی بسیار تأکید شده است و نهاده

است اما در گردشگري ریلی کشور ما به دلیل عمر کوتاه آن، هنوز تصمیماتی در این 

همچنین تنوع . شده است  حوزه گرفته نشده و صرفاً به فعالیت گردشگري پرداخته

هاي  تورهاي گردشگري در ایران ازلحاظ کیفیت خدمات و تنوع سفر نسبت به نمونه

در ادامه با توجه به محدوده مورد مطالعاتی در راستاي . بسیار محدودتر استخارجی 

شناسی پژوهش انجام  ظرفیت سنجی و ارائه برنامه مناسب براي محدوده بخش روش

  :خواهد شد

  

 شناسی پژوهش روش

با توجه به هدف تحقیق که در خصوص تبیین الگوي توسعه گردشگري اکولوژیک در 

مازندران است، براي شناخت -ستفاده از مسیر ریلی در محور تهرانمناطق کوهستانی با ا

اي استفاده  و ارزیابی محدوده مورد مطالعاتی از مطالعات میدانی، اسنادي و کتابخانه

هاي گردشگري اکولوژیک از منابع مختلف استخراج  در مرحله بعد شاخص. خواهد شد

هاي منتخب تعیین  ی شاخصهاي محدوده مطالعات خواهد شد و با توجه به ویژگی

هاي پژوهش استخراج خواهد شد و از آن براي تهیه  ها، سنجه از این شاخص. گردند می

هاي آماري این پژوهش که شامل  با توجه جامعه. گردد میپرسشنامه و مصاحبه استفاده 

کنندگان از قطار گردشگري  هاي مجاور مسیر ریلی، استفاده ساکنان محلی در سکونتگاه

طور  شده است که به تهیه 3ود و کارشناسان گردشگري اکولوژیک است جدول موج

  :آوري و دریافت اطالعات از ایشان خواهد پرداخت تفصیلی به بررسی نحوه جمع
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  ها آوري و دریافت اطالعات از آن هاي آماري پژوهش و نحوه جمع جامعه -3جدول 

  ردیف
جامعه مورد 

  مطالعه

نحوه دریافت 

  اطالعات
  حاتتوضی

ساکنان   1

  محلی

مصاحبه 

 -)پرسشنامه باز(

گیري از  با بهره

هاي  شاخص

  پژوهش

براي مصاحبه با ساکنان محلی مجاور مسیر ریلی، با استفاده 

از قطار گردشگري موجود سفر به این مناطق انجام شد تا 

شوند،  رو می اکنون با این قطار روبه نظرات ساکنانی که هم

اینکه تعداد روستاهایی که قطار  با توجه به. به دست آید

کند محدود است، در مصاحبه  گردشگري در آن توقف می

با مردم محلی، تمامی افرادي که در روستاها در دسترس 

با ساکنان روستاهاي . اند، مصاحبه انجام شده است بوده

شوراب، ورسک، روستاییان مجاور شهر شیرگاه و پل 

شوندگان نیز  د مصاحبهتعدا. شده است  سفید مصاحبه انجام

هدف از این مصاحبه آگاهی از نظرات . نفر بوده است 30

مردم محلی از حضور قطار گردشگري در وضعیت فعلی 

  .است

گردشگران   2

  مسیر ریلی

با  -پرسشنامه

گیري از  بهره

هاي  شاخص

  پژوهش

با توجه به محدودیت سفر با قطار گردشگري تعداد افراد 

تعداد کل مسافران . محدود بوددر دسترس براي مصاحبه 

نحوه . نفر بودند 500قطار گردشگري در حدود 

برداري تصادفی ساده  صورت نمونه گیري جامعه به نمونه

تعداد حجم نمونه هم با استفاده از فرمول کوکران . بود

 81درصد تعداد  10محاسبه شد که با استفاده از خطاي 

  .پرسشنامه براي این بخش تکمیل گردید

کارشناسان   3

و 

صاحبنظران 

در زمینه 

گردشگري 

  ریلی

مصاحبه 

 -)پرسشنامه باز(

گیري از  با بهره

هاي  شاخص

  پژوهش

جهت مهم است که نظراتی که از  نظر کارشناسان ازآن

سوي مردم محلی و گردشگران دریافت شده است میزان 

ها مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بنابراین  اجرا بودن آن قابل

ی با کارشناسان صورت پذیرفت و ایشان با های مصاحبه

استفاده از مطالعات میدانی و اسنادي نگارندگان که از 

وضعیت موجود منطقه انجام دادند و همچنین مطالعه 

نظرات گردشگران قطار گردشگري و ساکنان محلی در 
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خصوص گردشگري ریلی، نظرات خود را در این بخش 

ه در این پژوهش به شد کارشناسان استفاده. ارائه دادند

  :اند از تفکیک عبارت

  کارشناس فعال در زمینه گردشگري -1-3 

  )دانشگاهی(کارشناس آکادمیک  -2-3 

  مسئول و متولی مسیر ریلی -3-4 

صورت توصیه و  نتایج حاصله از این مصاحبه به

  .هاي آتی استفاده خواهد شد چارچوبی براي توسعه

  

نفعان، شناسایی ظرفیت  و اسنادي و نظرات ذي گیري از مطالعات میدانی با بهره

هاي جذاب و بکر طبیعی  آهن و پهنه هاي ایستگاهی راه نقاط روستایی پیرامون کانون

براي گردشگران در حوزه فراگیر نقاط کانونی محور ریلی مورد مطالعه و بررسی قرار 

آهن در مرکز آن  راه الگویی از یک مرکز کانونی که ایستگاهتبیین در نهایت با . گیرد می

هاي  قرار دارد و سایر مسیرهاي فرعی منتهی به مناطق جاذب گردشگري و سکونتگاه

شده و مشخصات و نحوه  کوهستانی اطراف آن در یک شبکه یکپارچه معرفی

به ) از ایستگاه سیمین دشت(العبور محور ریلی تهران  پذیري آن در مناطق صعب تحقق

  .شود تشریح می) گاهتا ایستگاه شیر(مازندران 

  

  موقعیت محدوده مورد مطالعه -

توسط  1316آغازشده و در سال  1306شمال از سال -آهن تهران ساخت راه

کیلومتر است و تهران  382طول این مسیر . برداري رسیده است رضاشاه پهلوي به بهره

پل و  1500ایستگاه،  35شمال داراي -محور ریلی تهران. نماید را به گرگان وصل می

اندازهاي طبیعی مختلف از  تونل است که با عبور از چند اقلیم گوناگون و چشم 95

. العاده زیبایی است هاي گردشگري فوق این مسیر داراي جاذبه. رسد تهران به شمال می

در زمینه (فرد این مسیر  العبور و معماري منحصربه دسترسی به مناطق کوهستانی صعب



 1398، تابستان 9اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     14 

به همراه محیط طبیعی مجاورش، ) سال قبل 90مسیر در سازي و مهندسی ساخت  پل

  ).Kheyroddin et al, 2019(اي یکپارچه و زیبا شکل یابد  موجب شده است مجموعه

عنوان نمونه مطالعاتی وجود محیط بکر طبیعی،  دالیل اصلی انتخاب این منطقه به

ناشی از  قدمت تاریخی، وجود قطار گردشگري فعال در منطقه و تهدیدهاي انسانی

به دلیل گستردگی اقلیمی که در این مسیر وجود دارد باید . باشد وسازها می توسعه ساخت

تر تبیین نماید؛  طور دقیق مناطقی براي پژوهش انتخاب شود که اهداف این پژوهش را به

بنابراین تصمیم گرفته شد بخشی از این مسیر که در قسمت کوهستانی قرار دارد و 

  ).1شکل (عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شود  ه آن با قطار است بهبهترین دسترسی ب

  
  )شیرگاه-سیمین دشت (آهن اصلی تهران شمال  محدوده موردمطالعه از راه -1شکل 
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  شناخت عناصر شاخص منطقه -

عنوان عناصر اصلی این مسیر یادشده  عنصر اصلی که از سوي نگارندگان به 4

هاي طبیعی و  هاي روستایی، جاذبه آهن، سکونتگاه اي راهه ایستگاه: است عبارت است از

طور خالصه این موارد در زیر بیان  براي شناخت بهتر وضع موجود به. آثار تاریخی

گیري از مطالعات  این شناخت برگرفته از مطالعات میدانی نگارندگان و بهره. خواهد شد

  ):1397خیرالدین و دیگران، (پیشین ایشان است 

آهن نقاط مرکزي واصلی این مسیر هستند که  هاي راه ایستگاه: آهن هاي راه ایستگاه

گرفته  ها شکل حیات سکونتگاهی در این مناطق عمدتاً بر پایه و اساس این ایستگاه

اند و داراي زمینه تاریخی قوي  گرفته ها از زمان ایجاد این مسیر شکل این ایستگاه. است

. هاي گردشگري در این مناطق عمل کنند کانون توانند همچون این نقاط می. هستند

هاي این محور مطالعاتی به ترتیب و برحسب درجه اهمیت ایستگاهی  ایستگاه

  :اند از عبارت

  ) 3درجه (مهاباد  -3) 3درجه (دشت  زرین -2، )2درجه (دشت  سیمین -1

 درجه(ورسک  -7) 3درجه (دوگل  -6، )2درجه (گدوك  -5) 1درجه (فیروزکوه  -4

زیرآب  -11) 1درجه (پل سفید  -10) 3درجه (دوآب  -9) 3درجه (سرخ آباد  -8) 3

  )2درجه (شیرگاه  -12) 1درجه (

محور مطالعاتی به دلیل قرارگیري در مناطق مرتفع داراي مناظر : هاي طبیعی جاذبه

 فرد کنندگان از آن منحصربه این مسیر را براي استفاده دتوان بدیع و دیدنی است که می

العاده تعدادي جاذبه طبیعی نیز در این مسیر وجود  کند؛ اما عالوه بر این مناطق فوق

هاي طبیعی در  این جاذبه. توجهی دارند هاي گردشگري بسیار قابل دارد که ظرفیت

توجهی را  توانند محیط بسیار جالب هماهنگی با سایر عناصر جاذب این محدوده می

  .)4جدول (ند براي بازدیدکنندگان خود رقم بزن
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  هاي طبیعی در منطقه ترین جاذبه مهم -4جدول 

  موقعیت و مشخصات  نام جاذبه طبیعی ردیف

 کیلومتر تا ایستگاه و روستاي سیمین دشت 5.5  دریاچه آهنک  1

  حدفاصل بنکوه تا سیمین دشت  هاي مریخی کوه  2

  اي هراندهکیلومتري روست 6کیلومتر تا ایستگاه فیروزکوه و  26  غار بورنیک  3

  کیلومتري شرق روستا ورسک 4کیلومتر تا ایستگاه ورسک و  2.9  آبشار ورسک  4

  کیلومتري ایستگاه و روستاي دوآب 4.5  غار اسپهبد خورشید  5

  کیلومتري شهر پل سفید 6کیلومتر تا ایستگاه پل سفید و  7.2  دریاچه شورمست  6

  کیلومتري جنوب شهر شیرگاه 11و کیلومتري ایستگاه زیرآب  6.5  پارك جنگلی جوارم  7

 مجاور مسیر راه و نزدیکی ایستگاه شیرگاه و شرق شهر شیرگاه  آبشار و جنگل پلنگ دره  8

  

عنوان  این محور به دلیل قدمت دیرینه آن خود به: هاي تاریخی و فرهنگی جاذبه

عددي در هاي تاریخی مت ها جاذبه ؛ اما عالوه بر اینرود به شمار مییک میراث باارزش 

هاي تاریخی مجاور مسیر،  در جدول زیر عالوه بر معرفی جاذبه. این مسیر وجود دارد

وجود این . سازي و تونل سازي در این مسیر نیز معرفی خواهند شد شاهکارهاي پل

هاي  تواند در ایجاد مجموعه ها با همراهی سایر عناصر موجود در این مسیر می جاذبه

  ).5جدول (ایفا نماید  گردشگري نقش مهم و مثبتی

  

  هاي تاریخی و فرهنگی در منطقه ترین جاذبه مهم -5جدول 

  موقعیت و مشخصات  نام جاذبه تاریخی  ردیف

 بین ایستگاه فیروزکوه و ورسک  تونل گدوك  1

  نزدیک روستا و ایستگاه ورسک  پل ورسک  2

  نزدیک به ایستگاه فیروزکوه  بناي گور گنبد  3

  آباد یک به ایستگاه سرخنزد  آباد کلیسا سرخ  4

  نزدیک ایستگاه فیروزکوه  امامزاده اسماعیل فیروزکوه  5

  آباد بین ایستگاه ورسک و سرخ  پل اوریم  6

  بین ایستگاه دوگل و ورسک  مسیر سه خط طال  7

 نزدیک ایستگاه و روستا دوآب  پل کالنتري  8
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بررسی  قابل ءجز ترین هاي انسانی همواره مهم سکونتگاه: هاي روستایی سکونتگاه

ها  گیري این مسیر مبتنی بر نیاز انسان چنینی هستند؛ زیرا شکل در تحقیقات این

گرفته است و همواره گردشگري در نقاطی که مردم محلی در آنجا وجود داشته  شکل

رشد و نمو بیشتري داشته است و اکثر مواقع توسعه گردشگري براي تأمین بخشی از 

هاي  هاي مجاور این مسیر داراي پتانسیل سکونتگاه. اند ق یافتهنیازهاي این افراد رون

انگیز دارند  این روستاها محصوالت محلی و فضایی جذاب و دل. بسیار خوبی هستند

هاي اخیر جمعیت این نقاط رو به  اما متأسفانه به دلیل مشکالت اقتصادي در سال

  ).6جدول (کاهش است 

  

  وستایی در منطقههاي ر ترین سکونتگاه مهم -6جدول 

  موقعیت و مشخصات نسبت به ایستگاه  نام روستا  ردیف

 متر تا سیمین دشت 550  سیمین دشت  1

  کیلومتر تا فیروزکوه 19  خمده  2

  کیلومتر تا گدوك 7.8  شوراب  3

  متر تا ایستگاه ورسک 550  ورسک  4

  کیلومتر تا فیروزکوه 20  هرانده  5

  آباد متر تا سرخ 550  آباد سرخ  6

  آباد کیلومتر تا سرخ 14.2  اوریم  7

 نزدیک ایستگاه پل سفید  فلورد  8

  

بندي و شناسایی  جمع. گانه این مسیر شناسایی شدند 4هاي  جاذبهدر ادامه 

  .شده است  نشان داده 2و شکل  7ها در جدول  موقعیت این جاذبه
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  آهن هاي راه ایستگاهگانه در محور مطالعاتی با محوریت  4هاي  بندي جاذبه جمع -7جدول 

 ایستگاه
تعداد 

  ها جاذبه
  هاي گردشگري جاذبه

  3  سیمین دشت -1
هاي اطراف مسیر  دریاچه آهنک، روستاي سیمین دشت، کوه

  ریلی و روستا

  معدنی خمده چشمه آب  1  مهاباد -2

  4 فیروزکوه -3
بناي گور گنبد، امامزاده اسماعیل فیروزکوه، روستاي هرانده، 

  غار بورنیک

  کاروانسراي گدوك، روستاي شوراب  2  گدوك -4

  روستاي ورسک، آبشار ورسک، پل ورسک، مسیر سه خط طال  4  ورسک -5

  آباد، کلیساي اوریم رودبار روستاي اوریم، روستاي سرخ  3  آباد سرخ -6

دوآب  -7

  )سوادکوه(
  غار اسپهبد خورشید، روستاي سیمت، روستاي ارفعده  3

  ورمست، روستاي فلورد، روستاي لمرزدریاچه ش  3  پل سفید -8

  پارك جنگلی جوارم  1  زیرآب -9

 جنگل و آبشار پلنگ دره، پل شاهپور  2  شیرگاه -10
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  گانه در محور مطالعاتی 4هاي  جاذبه) منزل گذاري(سکانس بندي  -2شکل 
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  هاي گردشگري اکولوژیک ریل پایه استخراج شاخص -

هاي صورت  پژوهش با استفاده از پژوهشهاي این  نگارندگان براي تعیین شاخص

هاي ذکر شده در منابع مختلف را  گرفته در حوزه گردشگري اکولوژیک، ابتدا شاخص

ها در مبحث گردشگري  به دلیل گستردگی شاخص. مورد بررسی و ارزیابی قراردادند

هاي محور  ها و ویژگی فرد بودن مسیر، با توجه به ظرفیت اکولوژیک و منحصربه

هاي  ها در منابع مختلف درنهایت شاخص اتی و همچنین بررسی فراوانی شاخصمطالع

شده در این بخش جهت  هاي استخراج شاخص. بندي شد جمع 8موردنظر در جدول 

هاي پرسشنامه و مصاحبه در راستاي بررسی محدوده موردمطالعه در این  تعیین سنجه

بندي شدند که  بعد دسته 6ر شاخص د 23این . پژوهش مورداستفاده قرار خواهد گرفت

  :شده است ذکر 8طور کامل در جدول  به
  

  هاي گردشگري اکولوژیک ابعاد و شاخص -8جدول 

  هاي گردشگري اکولوژیک شاخص  ابعاد

  محیط زیستی
، )جانوري و گیاهی(زیست، سطح تنوع زیستی  میزان تخریب و آلودگی محیط

  وهوا ت، کیفیت آبزیس زیست، بازیافت محیط حفاظت و نگهداري محیط

  اقتصادي
هاي شغلی، تقویت اقتصاد محلی،  وساز در مقاصد گردشگري، فرصت میزان ساخت

  گذار قابلیت جذب سرمایه

فرهنگی و 

  اجتماعی

مشارکت جوامع محلی، تأثیرات بر ساختار جمعیتی، هویت فرهنگی، بهبود کیفیت 

  زندگی مردم محلی، آموزش مردم محلی و گردشگران

اي ه ارزش

  گردشگري

تسهیالت مشوق گردشگري، رضایت گردشگران و مردم محلی، کیفیت خدمات 

  گردشگري، جذب گردشگران

سیاسی و 

  مدیریتی

تدوین قوانین جامع گردشگري، ایجاد نهادهاي مدیریتی و کنترلی، تدوین 

  هاي گردشگري برنامه

 ه، شبکه ارتباطی منطقهزیست منطق ها با هماهنگی کامل با محیط توسعه زیرساخت  زیرساختی

 Bagul and Mohd Din(2016), Blancas et al. (2015), Lee & Hsieh (2016), Choia and         :منابع

Sirakayab (2006), Wang et al. (2014), Chávez-Cortés and Maya (2010), Wang et al (2016), 
Mascarenhas et al (2015), Ocampo et al (2018(  
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هاي آماري این پژوهش که در ابتدا  ها براي سنجش نظرات جامعه ن شاخصاز ای

  .شناسی ذکر شده است استفاده خواهد شد بخش روش

  

  هاي تحقیق یافته

براي سنجش وضعیت و تحلیل منطقه گردشگري، آگاهی از نظرات گردشگران و 

هاي  گاهبا توجه به این موضوع سکونت. جامعه میزبان گردشگري اهمیت بسزایی دارد

کنند جامعه  عنوان میزبان و گردشگرانی که از قطار گردشگري استفاده می مجاور ریلی به

تواند  به دلیل اینکه نظرات این دو گروه می. آماري موردنظر در این پژوهش هستند

هاي  هاي توسعه در منطقه را مشخص سازد، در ابتدا سنجه نحوه تمایالت و خواسته

شده در بخش مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، سپس  ائههاي ار پژوهش از شاخص

از روش پرسشنامه بسته براي گردشگران مسیر ریلی موجود و روش مصاحبه 

براي آگاهی از ) دسترسی محدود به ساکنان مناطق(با مردم محلی ) پرسشنامه باز(

) حلیم(از طرفی نظرات و سالیق گردشگران و مردم میزبان . نظرات ایشان استفاده شد

براي جلوگیري از . اي باشد که مشکالتی را براي منطقه ایجاد نماید گونه ممکن است به

گیري از کارشناسان ماهر در  سازي نحوه توسعه منطقه، بهره هرگونه مشکل و مشخص

تواند نقش مهمی ایفا کند؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که از طریق مصاحبه  این زمینه می

ح در حوزه گردشگري اکوتوریسم و گردشگري ریلی، صال با کارشناسان ذي

  .هاي آتی مشخص گردد ها و نحوه توسعه مشی خط
  

  مصاحبه با ساکنان محلی -

ترین نظرات  پس از تکمیل مصاحبه با ساکنین با استفاده از مقایسه تطبیقی مهم

این نظرات عبارت . استخراج شد) هاي مختلف برحسب تکرار در مصاحبه(مردم محلی 

  ):9جدول (ست از ا
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  نتایج حاصله از مصاحبه با ساکنان محلی -9جدول 

  شناسی آسیب  ها پیشنهاد

 زایی روستاییان و رونق اقتصاد محلی اشتغال 

 ابراز تمایل مردم نسبت به حضور گردشگران 

 وآمد  ها براي حضور و رفت مرمت مسیرها و راه

 تر مردم محلی و گردشگران راحت

 ی براي خرید گردشگرانهاي محل ساخت بازارچه 

 زایی هاي اشتغال تمایل دریافت وام 

 هاي  خانه(هایی براي اسکان گردشگران  ایجاد مکان

  )بومگردي

 وسازهاي زیاد توسط  مواجهه با ساخت

 هاي اخیر افراد غیربومی در سال

 محیطی و  مشکالت ناشی از آلودگی زیست

 ریختن زباله توسط گردشگران

 اراي اقلیم خطر کمبود آب در مناطق د

 خشک نیمه

 

  

در تمامی روستاهایی که مصاحبه انجام شد، ساکنان آن به دلیل اینکه حضور 

شان شده و توسعه این مسیر این موضوع را  گردشگران موجب رونق بیشتر زندگی فعلی

  .ندردک افزایش دهد از حضور گردشگران در جهت رونق هر چه بیشتر مناطقشان استقبال 

  

  کنندگان از قطار گردشگري تفادهپرسشنامه اس -

استفاده . کنندگان از مسیر ریلی بود هدف از این پرسشنامه آگاهی از نظرات استفاده

ها،  کنندگان از قطار گردشگري ریلی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا کاستی ازنظر استفاده

ر بخش تواند د شود و می کنندگان فعلی مشخص می هاي استفاده ها و خواسته محدودیت

اکنون  با توجه به اینکه مسیر ریلی حاضر هم. ریزي مجدد بسیار مؤثر واقع شود برنامه

قطار گردشگري فعالی دارد براي آگاهی از وضعیت فعلی و ارزیابی آن تصمیم به تهیه 

  .وسیله آن صورت گیرد یک پرسشنامه بسته شد تا سنجش و ارزیابی محیط به

درصد از  80. ار گردشگري ساکن تهران بودنددرصد از مسافرین قط 95بیش از  

مسافرین از سفر با این قطار رضایت کامل را داشتند و تمایل به استفاده مجدد از آن 

هایی ارائه  این افراد براي نحوه توسعه آتی مسیر و وضعیت فعلی نیز پیشنهاد. داشتند
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امه گردشگري ها در دو بخش توسعه زیرساختی و بهبود برن دادندکه این پیشنهاد

  ):10 جدول(توان تفکیک نمود  می

  

  نتایج حاصله از پرسشنامه مسافرین قطار گردشگري -10جدول 

  بهبود برنامه گردشگري  ها توسعه زیرساخت

 هاي  افزایش امکانات رفاهی در ایستگاه

 قطار

  شامل (بهبود کیفیت قطار گردشگري

 ...)خدمات، نوع قطار و 

 دمات گسترش بازارچه روستایی و خ

 محلی

 هاي متنوع در تور گردشگري ایجاد بلیت 

 هایی براي اسکان گردشگران ایجاد مکان  

 افزایش تعداد (هاي گردشگري  افزایش تنوع جاذبه

 )ایستگاه گردشگري

 هاي گردشگري و  زمان بازدید از جاذبه افزایش مدت

 زمان توقف قطار

 سواري و جنگل نوردي  روي، دوچرخه افزایش پیاده

  يو بومگرد

 کننده و آموزنده در مسیر هاي سرگرم بهبود برنامه 

 هاي گردشگري ایجاد تنوع در برنامه

  

  مصاحبه با کارشناسان -

جهت حائز اهمیت است که نظراتی که از سوي مردم محلی و  نظر کارشناسان ازآن

ها مورد ارزیابی قرار گیرد؛  اجرا بودن آن گردشگران دریافت شده است میزان قابل

ذکر شده است مصاحبه با کارشناسان صورت پذیرفته  2این بر طبق آنچه در جدول بنابر

نتایج حاصله از این . بندي شده است جمع 11است که نتایج حاصله از آن در جدول 

در . هاي آتی استفاده خواهد شد صورت توصیه و چارچوبی براي توسعه مصاحبه به

بخش توسعه کالبدي، اقتصادي و  اي ایشان به تفکیک در سه ادامه نظرات توصیه

  ):11جدول (شده است  سازمانی اشاره-نهادي
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  نتایج حاصله از مصاحبه با کارشناسان -11جدول 

  توسعه کالبدي

 ها بسیار با محدودیت باشد و  هاي محیط زیستی حساس باید ورود به آن محدوده

 .سطح دسترسی تعریف گردد

 وسازهاي  اوم بروز شود تا از ساختوساز در مناطق گردشگري مد قوانین ساخت

 .غیرمجاز جلوگیري شود

 هاي  وساز در این مناطق براي تحت ضوابط خاص باشد و از اقامت شرط ساخت

 فصلی جلوگیري شود

 هاي  هاي سبک براي اسکان گردشگران در مکان هاي بوم گردي و سازه خانه

 .مختلف ایجاد شود

 هاي  وچرخه محور باشند و دسترسیصورت پیاده محور و د هاي جدید به دسترسی

  .اتومبیل شخصی محدود شود

توسعه 

  اقتصادي

 وکارهاي مرتبط با گردشگري به مردم  ها و تسهیالت خوداشتغالی براي کسب وام

هاي خصوصی در جهت  محلی و تسهیالت تشویقی مالی و مالیاتی به شرکت

 اندازي صنعت گردشگري ریلی راه

  براي جذب گردشگربازاریابی و تبلیغات مناسب. 

 هاي گردشگري مبتنی بر توان تولیدي محلی در مناطق مختلف ایجاد گردد بازارچه.  

-توسعه نهادي

  مقرراتی

  و سطح ) راهبردي کالن(قوانین و مقررات جامع گردشگري در سطح منطقه

 .وضع شود) مخصوص به هر منطقه(محلی 

  اد دولتی و خصوصی براي ارتباط با نه) نظیر شوراي محلی(نهادهاي محلی

 .گردشگري ایجاد شود

  دولتی و (آموزش به مردم محلی در حوزه گردشگري توسط مسئولین مربوطه

 .انجام شود) خصوصی

هاي هر منطقه  هاي مرتبط بر اساس ویژگی اي و زیرساخت طرح گردشگري منطقه

 .تهیه شود

  

موارد در  از این ،پس از دریافت نظرات مردم محلی، گردشگران و کارشناسان

دشت تا شیرگاه  جهت ارائه الگوي توسعه گردشگري اکولوژیک محور ریلی سیمین

شده است، الگوي توسعه  با توجه به مواردي که تاکنون ذکر. استفاده خواهد شد

  :گردشگري اکولوژیک منطقه به شرح زیر است



   

  

  

  

 25     … الگوي توسعه  گردشگري اکولوژیک مناطق کوهستانی

  دشت تا شیرگاه الگوي توسعه گردشگري اکولوژیک محور ریلی سیمین -1

  انداز آن در محدوده وي مفهومی اکوتوریسم مبتنی بر ریل و چشمالگ -5-1

الگوي مفهومی توسعه گردشگري اکولوژیک بر اساس تشکیل شبکه یکپارچه 

هاي  هاي محیطی، طبیعی و تاریخی و نیز سکونتگاه اکوتوریسم با توجه به ظرفیت

ی شبکه است که در عنوان کانون اصل ها به روستایی بکر در حوزه تأثیر هریک از ایستگاه

نقشه مفهومی در شکل . مسیر کهن ریلی سیمین دشت تا شیرگاه در مازندران قرار دارند

هاي اکولوژیک به سایر نقاط و  نماد فضایی از این الگوي یکپارچه است که دسترسی 3

 هاي مرکزي هاي طبیعی و تاریخی و روستایی در منطقه را از طریق کانون پهنه

  .دهد العبور نشان می آهن روي این مسیر صعب هاي راه ایستگاه

هاي ایستگاهی ریلی در  ترین مشخصه شبکه یکپارچه اکوتوریسم مبتنی بر کانون مهم

هاي گردشگري در این مناطق  مناطق کوهستانی بکر این است که جذب و توسعه جریان

بکر  محیطی و حفاظت از منابع طبیعی قابل مدیریت و کنترل بوده و مالحظات زیست

انداز براي مسیر ریلی سیمین  بر این اساس در ترسیم چشم. شود محقق و عملی می

توان گفت این محور حاوي مسیري است بر پایه اصول گردشگري  شیرگاه می-دشت

هاي محیط  هاي ساکنان و بومیان منطقه، با تأکید بر ظرفیت اکولوژیک، مبتنی بر خواسته

باشد و موجب توسعه اقتصاد  بازدید براي همگان میهاي این مسیر قابل  جاذبه. زیستی

برنامه متنوع قطار . شود پایدار روستایی و حیات دوباره زندگی روستایی در این منطقه می

. ها و توان مناطق طبیعی است گردشگري براي همه اقشار مردم و با در نظر گرفتن ظرفیت

  .باشد کشور می این طرح الگویی مناسب براي توسعه دیگر مسیرهاي ریلی
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العبور  الگوي مفهومی اکوتوریسم مبتنی بر مسیر و ایستگاه ریلی در مناطق صعب -3شکل 

  کوهستانی

  

چارچوب عملیاتی توسعه شبکه یکپارچه توریسم اکولوژیک مسیر ریلی  -5-2

  العبور کوهستانی سیمین دشت تا شیرگاه صعب

ترین  باید مهم 3شده در شکل  ئهبراي تدوین چارچوب عملیاتی با توجه به الگو ارا

هاي محور سیمین دشت تا شیرگاه را شناسایی نمود و چارچوب عملیاتی را با  ایستگاه

ریزي باید با توجه مفاهیم ذکرشده در  این برنامه. هاي منتخب انجام داد توجه ایستگاه

. گیري از مسیر ریلی و قطار گردشگري باشد خصوص گردشگري اکولوژیک با بهره



   

  

  

  

 27     … الگوي توسعه  گردشگري اکولوژیک مناطق کوهستانی

شده است و با  راي این مهم با توجه به اطالعاتی که از بخش شناخت این محور انجامب

دشت، فیروزکوه، ورسک، سرخ آباد، دوآب،  ایستگاه سیمین 6توجه بازدیدهاي میدانی،

براي نشان دادن این چارچوب . هاي گردشگري انتخاب شدند عنوان ایستگاه پل سفید به

دشت و ورسک  ایستگاه حاضر دو ایستگاه سیمین 6طور تصویري از بین  عملیاتی به

عنوان نمونه براي نشان دادن چارچوب عملیاتی گردشگري اکولوژیک ریلی انتخاب  به

ها نسبت به  دلیل انتخاب این دو ایستگاه موقعیت بسیار مناسب ایستگاه. شدند

ر این هاي مجاور و همچنین وجود محیط روستایی و بکر طبیعی در مناطق مجاو جاذبه

  .ایستگاه دیگر است 4ها نسبت به  ایستگاه

  

  دشت کانون گردشگري سیمین

. باشد کانون گردشگري سیمین دشت اولین ایستگاه در محور مطالعاتی حاضر می

این روستا در شهرستان . دشت قرار دارد این ایستگاه در مجاورت روستاي سیمین

آیند در برخی از مواقع  تا میگردشگرانی که به این روس. شده است فیروزکوه واقع

شغل اصلی مردم آن . ها از این مناطق باشند توانند شاهد زندگی عشایر و عبور آن می

عنوان یک دریاچه  وجود دریاچه آهنک به. دامداري، کشاورزي و کشت غالت است

آبگیر کوچک و  4دریاچه از . شود طبیعی یکی از امتیازات مهم این ناحیه محسوب می

به دلیل عمق زیاد دریاچه، قابلیت . هکتار است 5/0ها  شده که وسعت آن کیلبزرگ تش

هاي زیبا و خاص در مجاورت مسیر ریلی  همچنین وجود کوه. غواصی وجود دارد

هاي طبیعی خاصی در این منطقه  منتهی به روستا و یا اطراف روستا، مناظر و جلوه

شده براي ایستگاه گردشگري سیمین  ههاي برنامه ارائ طورکلی ویژگی به. شکل داده است

  :مشاهده نمود 4و شکل  12در جدول توان  میدشت را 
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  بندي برنامه گردشگري کانون سیمین دشت جمع -12جدول 

کانون 

  گردشگري
  ایستگاه سیمین دشت

  هاي مجاور ایستگاه سیمین دشت ها و باغ دریاچه آهنک، روستاي سیمین دشت، کوه  ها جاذبه

  نقشر گردشگرا
هاي اجتماعی و  هاي متنوع و مناسب براي سنین مختلف و گروه داراي برنامه

  اقتصادي متفاوت

  ها نوع دسترسی
هاي  ونقل طور پیاده یا دوچرخه و یا حمل ها به هاي دسترسی به جاذبه بهبود راه

  مناسب گردشگري اکولوژیک

برنامه 

  گردشگري

دشگران، تعریف منطقه عملکردي و مندي از خانه بومیان براي سکنا گزیدن گر بهره

وساز غیرمتعارف و جلوگیري از ورود  تحت نفوذ براي جلوگیري از ساخت

خودروها، فراهم نمودن امکانات غواصی و گردشگري حول دریاچه آهنک، توسعه 

ونقل پیاده و  گیري از حمل هاي روستایی به مناطق گردشگري منطقه با بهره راه

 هاي محصوالت محلی توسط روستاییان رچهدوچرخه محور، ایجاد بازا



   

  

  

  

 29     … الگوي توسعه  گردشگري اکولوژیک مناطق کوهستانی

  
  دشت برنامه توسعه گردشگري اکولوژیک در کانون گردشگري سیمین -4شکل 

  

  کانون گردشگري ورسک

زمان ساخت ایستگاه ورسک مربوط به پهلوي اول است و در زمان ساخت 

رسک، قبل از رسیدن به ایستگاه و. شده و به ثبت ملی رسیده است آهن شمال ایجاد راه

عنوان شاهکار مهندسی آن دوران براي غلبه بر شیب تند  باید از مسیر سه خط طال که به
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روستاي ورسک . اند، باید عبور نمود تا به ایستگاه ورسک رسید کوهستانی استفاده کرده

ایستگاه ورسک در . در محدوده کوهستانی شهرستان سوادکوه استقراریافته است

اقتصاد . شده است رد و نام ایستگاه از این روستا برداشتهمجاورت این روستا قرار دا

دستی استوار است روستاي کوهستانی  عمده آن مبتنی بر کشاورزي، دامداري و صنایع

. شود ورسک، با بافت مسکونی متمرکز، به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می

ل ورسک که پ. ترین بنا و اثر تاریخی این ایستگاه گردشگري پل ورسک است معروف

. متري از ته دره ساخته شد 110کند در ارتفاع  آهن تهران ـ شمال را به هم متصل می راه

. شود آهن شمال ایران محسوب می ترین آثار فنی مهندسی راه پل ورسک در شمار مهم

این آبشار در مسیر یک رود . آبشار ورسک دیگر جاذبه مهم این ایستگاه گردشگري است

نحوه دسترسی به آن از . رود قرار دارد که به سمت روستاي ورسک می علی به نام چشمه

ارتفاع . دقیقه با روستاي ورسک فاصله دارد 45طریق جاده خاکی است که پیاده حدود 

 هاي برنامه ارائه طورکلی ویژگی به. متر است و در همه فصول قابل بازدید است 20آن 

  :مشاهده نمود 5و شکل  13جدول  در توان میشده براي ایستگاه گردشگري ورسک را 
  

 بندي برنامه کانون گردشگري ورسک جمع -13جدول 

  ایستگاه ورسک  کانون گردشگري

  ها جاذبه
هاي  ها و باغ روستاي ورسک، پل ورسک، آبشار ورسک، مسیر سه خط طال، کوه

  متعدد در اطراف روستا

  قشر گردشگران
هاي اجتماعی و  ن مختلف و گروههاي متنوع و مناسب براي سنی داراي برنامه

  اقتصادي متفاوت

  ها نوع دسترسی
هاي  ونقل طور پیاده یا دوچرخه و یا حمل ها به هاي دسترسی به جاذبه بهبود راه

  مناسب گردشگري اکولوژیک

  برنامه گردشگري

مندي از خانه بومیان براي سکنا گزیدن گردشگران، تعریف منطقه عملکردي و تحت  بهره

وساز غیرمتعارف و کنترل ورودي به مناطق، توسعه  اي جلوگیري از ساختنفوذ بر

ونقل پیاده و دوچرخه  گیري از حمل هاي روستایی به مناطق گردشگري منطقه با بهره راه

هاي محصوالت محلی توسط روستاییان، مشاهده مسیر سه خط  محور، ایجاد بازارچه

 ایجاد برنامه جامع گردشگري آهن، امکان طال و شاهکارهاي مهندسی ساخت راه



   

  

  

  

 31     … الگوي توسعه  گردشگري اکولوژیک مناطق کوهستانی

  
  برنامه توسعه گردشگري اکولوژیک در ایستگاه گردشگري ورسک -5شکل 

 
در دو نمونه باال چارچوب عملیاتی الگوي گردشگري اکولوژیک ریلی مناطق 

طور که اشاره شد این  همان. هاي مسیر ریلی نشان داده شد کوهستانی مبتنی بر ایستگاه

هاي این مسیر یا مناطقی که داراي  اند در سایر ایستگاهتو الگوي گردشگري می

هدف از نشان دادن این چارچوب عملیاتی . هاي مشابه باشند نیز پیاده گردد ویژگی
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عنوان مراکز توسعه گردشگري اکولوژیک در مناطق  ها به نشان دادن نقش این کانون

فرد و اشتغال  کوهستانی است که عالوه بر ایجاد یک گردشگري خاص و منحصربه

مردم محلی، موجب حفاظت و نگهداري از مناطق مجاور طبیعی خویش نیز خواهد 

  .شد

  

  گیري نتیجه

بسیاري از . ترین منابع درآمدي کشورها است امروزه صنعت گردشگري یکی از مهم

گذاري در این صنعت مهم جذب سرمایه داخلی و خارجی براي  مناطق امروزه با سرمایه

صورت مستقیم  صنعت گردشگري موجب اشتغال گسترده به. کنند هم میمنطقه خود فرا

شود؛ اما نکته حائز اهمیت این است که اگر رشد و توسعه گردشگري  و غیرمستقیم می

داده   گسیخته باشد بعد از مدتی مناطق گردشگري کیفیت خود را ازدست صورت لجام به

دي در ابعاد مختلف مواجه خواهد هاي ج و عمالً در این فرایند منطقه موردنظر آسیب

گرفته   در این راستا گردشگري اکولوژیک براي جلوگیري از چنین اتفاقاتی شکل. شد

زیست سعی در فراهم  گردشگري اکولوژیک با تأکید بر کمترین دخالت در محیط. است

براي دستیابی به این مدل از گردشگري، . آوردن محیطی مناسب براي گردشگران دارد

هاي  استفاده از شیوه. کند ونقلی گردشگري نقش مهمی را ایفا می م حملسیست

 هاي انجام با توجه به بررسی. تواند در این راستا بسیار مؤثر باشد ونقل پایدار می حمل

اي داراي  ونقل جاده هایی که دارد نسبت به حمل شده مسیر ریلی به دلیل ویژگی 

اي  زیست است، لذا سعی شده است نمونه پایداري بیشتر و دخالت کمتري در محیط

براي بررسی انتخاب شود که گردشگري اکولوژیک در مسیرهاي ریلی کوهستانی فراهم 

  .شود

به دلیل برخورداري از ) مازندران(شیرگاه -)تهران(دشت  محور ریلی سیمین

هاي بسیار مناسبی براي گردشگري  هاي طبیعی، تاریخی و سکونتگاهی، ظرفیت جاذبه



   

  

  

  

 33     … الگوي توسعه  گردشگري اکولوژیک مناطق کوهستانی

براي جلوگیري از تخریب و حفاظت از این محور و مناطق . لوژیک برخوردار استاکو

شده و اکولوژیک  صورت کنترل باارزش مجاورش، باید گردشگري در این مناطق به

ها و  به این منظور در این پژوهش سعی شد با شناختی از ظرفیت. توسعه یابد

هاي مردم محلی،  ي از توصیهگیر آمده و با بهره دست هاي این مناطق به محدودیت

آهن  هاي راه ریزي محور ریلی کهن با محوریت ایستگاه گردشگران و کارشناسان، برنامه

اي در خصوص توسعه مناطق  ریزي تالش شد که الگوي پایه در این برنامه. انجام شود

ت با توجه به ابعاد مختلفی که این پژوهش با آن مواجه اس. ریلی کوهستانی ارائه گردد

زیست، مردم محلی و  اي گردد که عالوه بر حفاظت از محیط اقدام به ارائه برنامه

  .هاي آنان لحاظ گردد ریزي رضایت داشته باشند و خواسته گردشگران نیز از این برنامه

تواند مطرح باشد که به تبیین  هاي پژوهش تکمیلی می در ادامه این مقاله ظرفیت

. هاي ریلی کمک نماید وژیک در بستر زیرساختبهتر موضوع گردشگري ریلی اکول

ظرفیت گردشگري ریلی در سایر مناطق کشور چگونه است؟ مشاغل : ازجمله اینکه

هاي منظر و توسعه  هایی خواهند داشت؟ طرح ایجادشده از این گردشگري چه ویژگی

تواند توسعه یابند؟ لذا پرداختن به این حوزه بحث  فیزیکی این مناطق چگونه می

  .کند پایه در مناطق کوهستانی باز می هاي بیشتري را در بسط مفاهیم گردشگري ریل فقا
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