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چکیده
امروزه گردشگری در جهان توسعه فراوانی اافهیه اسی  .اکی از انیواع آن کیه روز هیه روز فرفیااران هرییهری ریاا می
کنا،گردشگری روسهاا م هاشا .روسهاها در آاناه هه اک از مهمهیرا ماادیا گردشیگران تلیاا می شونا.گردشیگری
روسهاا  ،همه فعالر های گردشگری در منا فق روسهاا را در هر می گریرد .هیاژ ی،وهر ،هررسی نایر گردشیگری
روسهاا در توسعه اااار دهسهان دوزا م هاشا که روش مورد اسیهااده در آن ،تودیرا – تحلرلی هیا اسیهااده از شیروه
کهاهخانه ای اس  .نهااج ها توجه هه توان های اا منطاه در زمرنه های مخهلف و هه وا،ه جاذهه های فلرع مث چیمه آب
گرو و غار داو دوزا ااجاب م کنا که تصمرم گرران ،هرنامه رازان و مسیوونن روسیهاا اایااماز نزا را جهی رونیق و
گسهرش گردشگری در اا دهسهان انجاا دهنا.
کلمات کلیدی :گردشگری ،گردشگری روستایی ،توسعه پایدار ،دهستان دوزین

مقدمه

گردشگری روسهاا ،گردشگری کیاورزی  ،فلرع گردی،گردشگری سلز از جمله تعاهرر مهعادی هسهنا کیه هیه فعالری
های گردشگری وااع در خارج از شهر ها افالق م شود.شروه هیای سیازماناه و شیک گریری گردشیگری روسیهاا در
کیورهای مخهلف مهااوتنا.در هرخ کیورها منیاء ادل سرمااه گذاری در اا هخر،دولهها اا نهادهای تعاون هسهنا و در
ساار کیورها هنگاه های ااهصادی خصود ملادرز هه سرمااه گذاری در اا هخر م مانا.اگر گردشگری را عام ماریا و
سود هخر هرای جوامع روسهاا هاانرم،هرنامه رازی ماارانه در اا هخر حرات هه نظر م رسا.محرط های روسهاا میام
آراا هخر هرای شهر نیرنان هه شمار م آاا اما هرای اهال روسها ازدحاا گردشگران در مح زناگریان که ترافرک و ااجاد
ار و اال های آزار دهناه را در دارد .گردشگری عام هر هیم زدن آرامیر روسها،ناسیازگار هیا آن محیرط شیناخهه می
شود.امکاناز خامات محل از عهاه جمع آوری فاضالب و انواع مخهلف زهاله که اادگار گردشگران شیهری اسی ،هیر نمی
آاا.هرنامه رازی ماهرانه  ،عالوه هر کاهر اثراز مخیرب گردشیگری می توانیا هیه کییاورزان در شناسیاا ااهلری هیای
گردشگری در مزارع و سرزمر های هوم شان و رشا و توسعه اسهعاادهای هالاوه اا منافق در مسرری هماهنگ و همسیو
ااری م رسانا).(www.karkan.ir

1نویسنده عهده دار مکاتبات
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امروزه هه رغم اانکه ارن هرسهم هه ااان رسراه،توسعه روسهاا هنوز ها مساا و چالر های مهعادی مواجهه اس زایرا
راهلردهای گذشهه در زمرنه توسعه روسهاا موفار آمرز نلوده اس .اک ازاا راهلردها که اخرراً ها تاکریا هرییهر در اغلی
کیورها هه اجرا در آماه،توسعه گردشگری در نواح روسهاا اس (افهخاری و مهاوی .)1،31،3،در دهه هیای اایان ایرن
هرسهم هسراری از هرنامه رازان اجهماع -ااهصادی گردشگری را روش مطمو ها چیم انیاازی هسیرار روشی هیرای توسیعه
روسهاها هوا،ه محروا ترا آنها معرف کردنا(.افهخاری و اادری )11،31،3،
هه علارز داگر،گردشگری روسهاا ،هه کلره فعالر ها و خامات گاهه م شود که مردا و دولهها هرای تاراح،اسیهراح و
جذب گردشگران و نرز گردشگران در نواح روسهاا انجاا م دهنا(.افهخاری و مهاوی)4،31،3 ،
تعاریف و مفاهیم

ماهوا توسعه روسهاا :مهون موجود در زمرنه توسعه روسهاا چه در دوره کالسرک و چه در دوره جااا نیان م دها که
در کیورهای جهان سوا هه رغم وجود ارزشها.نظاا های اعهاادی و نظاا های حکومه مخهلف دو دااگاه هیر هرنامیه رایزی
های توسعه روسهاا حاکم هوده اس :دااگاه ههلود و ادالح و دااگاه دگرگون سازی (ازکرا()13،3144،افهخیاری -43،3111،
)13
نن گردشگری روسهاا را چنر تعراف م کنا:گردشگری روسهاا ،گردشگری اس که در نواح روسهاا هه واوع م
رونانا()Lane a,B ،3993
گردشگری روسهاا هه مجموعه فعالرههاا افالق شاه اس که از فراق فعالرههای گردشگری،ماننا تامر ااامهگاه،غیذا و
ا یادگرری و آمییوزش درهییاره روسییها و مزرعییه درآمییاهاا را هییرای سییاکنان آن سییکون گییاه هییای روسییهاا ااجییاد م ی
کنا() 1,p.,3991Mcintyre,
توسعه اااار عنصر سازمان دهناه ای اس که موج ااااری مناهع تجااا نا ذار می شیود منیاهع محیاودی کیه هیرای
زناگ نس آاناه هر روی کره زمر ضروری اس .توسعه اااار فراانای اس که آاناه ای مطلیوب را هیرای جوامیع هییری
مهصور م شود که در آن شرااط زناگ و اسهااده از مناهع هاون آسر رسانان هیه اکپارچگ ،زالیاا و ثلیاز نظیاا هیای
حرات ،نرازهای انسان را هرفرژ م سازد.
گردشگری اکوتوراسه اا فلرع گردی :اااه ها و جاذهه های فلرع که در اا منطاه وجود دارد امکان فلرع گردی
را در اا مکان فراهم م آورد جاذهه هاا که هه نیوع هیا فلرعی در ارتلیا هسیهنا ماننا:کوهنوردی،کوهپرماا ،دیخره
نوردی ،راده روی،اسکر  ،رکنرک و شکار هه عالوه آثار تاراخ و فرهنگ موجود در اا منافق نرز هیه توسیعه گردشیگری
فلرع کمک م کنا فلق آمار  WTOهر ساله  31تا  11دردا هیه آمیار رسیم اکوتوراسی هیای جهیان افیزوده می
شود)3991,WTO(.
روش تحقیق

در مااله حاضر کیه روش جمیع آوری افالعیاز آن تودیرا  -تحلرلی هیا اسیهااده از شیروه کهاهخانیه ای ،هانیک هیای
افالعات ،فرر هرداری،ماانز،که ،ساا های اانهرنه معهلر م هاشا ،سع هر آن هیوده اسی کیه گردشیگری روسیهاا
تلرر شود .از آنجا که هاژ از اا ،وهر هررس و ارزااه شیاخص هیای توسیعه اایاار روسیهاا هیه لحیاا ااهصیادی،
اجهماع -فرهنگ ،محرط و نهادی هرای ااجاد گردشگری اااار در دهسهان دوزا اس  ،لذا اا شاخص ها میورد هررسی
ارار گرف ،سپس ها ارائه راهکارها و رینهادات در مورد توسعه اااار منطاه مورد مطالعه ،مطالعاز و تحاراات انجاا شا.
مبانی نظری

گردشگری در جهان کنون دنعه اک و سومر اااه ااهصادی واا  ،ر رونق و رو هه توسعه اس که س از مناهع نا
و خودرو سازی گوی سلا را از داگر مناهع جهان هوده اس (.رضوان :31،1،غااری و ترک هرچگیان .)333،31،،،از آثیار

2

مسهارم حاد از گردشگری،حاود  4دردا از تولرا ناخالص جهان و تخصرص اک شغ از هر  34شغ هه اای دینع در
آاناه نزداک اس و در دورت که آثار منافع غررمسهارم نرز در نظر گرفهه شود حاود  31دردا از تولریا ناخیالص جهیان و
اک شغ هه ازای هر  9شغ در اا دنع خواها هود(اادری و همکاران .) 1،،3191،
امییییروزه توسییییع اایییی دیییینع ،تحونز عظرمیییی در ااهصییییاد کیییییور مییییا ااجییییاد کییییرده اسیییی .
() 1114Garrod,Brain,Wornell,Roz,Youell,Ray,
از اا رو کارشناسان ااهصادی نار آن را در وااا ااهصاد هسرار مهم هر شمرده انا و م کوشنا تا راه های توسیعه را در
اا افق هررس کننا (.ا ل ازدی و سااا  )43،31،4 ،در سالهای اخرر گردشگری روسهاا هعنوان اکی از عوامی عمیاه و
مییرثر ااهصییادی در هسییراری از کیییورها مییورد توجییه اییرار گرفهییه اسیی (اامان .)44،31،،،هییالر کییاهر انییواع
فعالرههااااهصادی،تغررر ساخهار هخر کیاورزی،رو هه زوال رفه دنااع روسیهاا و مهیاجرز خری جوانیان تحصیر کیرده
روسهاا در هسراری از کیورها،گردشگری راهلرد ذارفهه شاه ای کیه منجرهیه تجاایا حریاز ااهصیادی روسیها می شیود
( ) and Bried enhann 1113013Wickens,و هصورز سراسه هرای هازساخ ااهصاد روسهاا مطرح شاه اسی .در
دنرای کنون اک از شناخهه ترا راهلردهای غرر سنه هیرای رفیع چیالر هیای ااهصیادی و هازسیاخ ااهصیادی نیواح
روسهاا گردشگری و فرد های مرهو هه آن اس (.افهخاری و اادری .)1،،31،3،
مسوله ادل در اا راهلرد ناکاف هودن مناهع،تأمر معاش و درآما حاد از کیاورزی در نیواح روسیهاا و جسیهجوی
منلع جااا اشهغال و فرد های ااهصادی از فراق گردشگری اس .
در جاول 3هاژ ها و راماهای رواکرد گردشگری روسهاا هعنوان سراسه در هازساخ سکونهگاه های روسیهاا نییان
داده شاه اس .

هاژ

آثار و راماها

ااجاد ااهصاد جااگزا هرای کیاورزی
در روسهاهای فااا زمر کیاورزی

ااجاد اشهغال غرر کیاورزی

مهنوع سازی فعالر
روسها

کاهر مهاجرز

های ااهصادی

مهنوع سازی ااهصاد روسهاا
اهمر

تیواق سرمااه گذاری در هخر غرر
کیاورزی
افزاار تا اضا هرای محصونز محل
تااضا هرای ههلود کرار

دادن هه تولرا هوم

افزاار کرار

زناگ

تحول در نگرش های اجهماع جامعه روسهاا
ح میک نرروی کار اضاف

زناگ

احر ای زناگ روسهاا

ااجاد اشهغال
ااجاد مناهع درآمای
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جدول  : 1گردشگری روستایی سیاستی برای باز ساخت اقتصاد روستایی

منلع:افهخاری،اادری14،31،3 ،
امروزه توجه هه نار گردشگر ی روسیها ا در رشیا ااهصیاد ی و توسیعه نیواح روسیها ا در کییورها ی
مخهلف مطالعاز و تحا ر ااز گوناگون در ا ا زم ر نه انجاا شاه اسی .مطال عاز انجیاا شیاه در کییورها ی
فرانسه،اتر ا ر،سوئ ر س،انگلسهان،ا ا رلنا،تا ا لنا و ژا نیان م دها که گردشگر ی روسها ا هیه سی رع در
ااهصاد روسها ا رشا کرده و مکم فعال ر ها ی کیاورز ی شاه اس (.افهخار ی و اادر ی ) 11،31،3 ،
هرای دس ااه هه توسعه روسهاا مرلااس هه اا زمرنیه هیا توجیه داش :توسیعه تسیهرالز زایر هنیاا و خیامات و
تاراح (فلچرو ون هر  )119،31،1،توجه هه نار فرهنگ در توسعه گردشگری (فال و همکاران)34،31،1،نگرش ساکنان
در موردتأثرراز گردشگری( )1114 liu and wall,هازااه و جل رضاا گردشگران فعل و آت و رااه عرضه کنناگان
(مرادی و فراض .)314،31،4،
ناییر آمییوزش در توسییعه گردشییگری روسییهاا (دالییاا .)،9،3113،توسییعه فعالریی هییا تعییاون هییای گردشییگری
(فرزا  )31،3،34،و تللرغاز و افالع رسان مطلوب در گردشگری روسهاا (ارفلو)31،4،31،
از موارد تأثررگذار داگر در توسعه و گسهرش گردشگری روسهاا ،م توان هه گسهرش امنر روسهاا و مارارز حایوا
،توسعه دانر و فرهنگ عموم ،توسعه فعالر هیای خیامات سیازمان هیای دولهی و خصودی ،همچنر توسیعه دینااع
روسهاا اشاره کرد(.اردسهان )134،31،،،
هناهراا توسعه گردشگری در نواح روسهاا م توانا نار مهم در مهنوع ساخه ااهصاد جوامع روسهاا داشهه و هسهر
و زمرنه ساز توسع اااار روسهاا هاشا و از فرژ داگر وسرله ای هرای تحراک رشا ااهصاد مل (از فراق غللیه هیر انگیاره
های توسعه نرافهگ و ههلود اسهانااردهای زناگ مردا محل ) هه حساب م آاا (شراف زاده و مرادی ن،اد )31،3

نمودار :1مدل مفهومی تحقیق

اسهخراج نگارناگان از:فضرله خان و همکاران ،،3193،
معرفی منطقه مورد مطالعه

موارع جغرافراا  :دهسهان دوزا در فول شرا 44درجه و  13داراه و  31ثانره و عرض شمال  11درجه و  1داراه
و  13ثانره در شرق و فادله  31کرلومهری شهرسهان مرنو دش در ارتااع  1111مهری اللرز ارار دارد.
نقشه :2نقشه ی شهرستان مینودشت و دهستان دوزین

نقشه :1موقعیت جغرافیایی استان گلستان
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منلعwww.asregorgan.ir:
منبعwww.irancaves.com :
جمعر اا منطاه هر اساس سال 3913 ،31،4نار هوده اس که تاکنون هه دنال افزاار چییم گریری داشیهه اسی .هر
اساس آمار در سال  ،4،3،روسها تح وشر جمعره معادل  11هزار نار و  31هزار نارخیانوار دارای  33491هکهیار زمیر
م هاشا که  ،1هکهار آن زمر آه و  33311هکهار آن دام م هاشا.دوزا فلق گاهه اهال ایاام دو معنیا دارد اکی هیه
معنای وااع شان هر دو کوه و معن دوا در زمان های گذشهه دو زن حاکم اا روسها هوده انا.
چیمه آب گرو و غار داو دوزا که مجموعه ای داان فلرع اس در دامنه کوه دوزا ارار دارد.دومر غار عمرق کیور
ها عمق  114مهر ها عنوان «سم»در ارتااعاز شرا کوه خواجه انلر دهسهان دوزا اسهان گلسهان کیف شیاه اسی (.درگاه
مل آمار ااران-کمرهه تخصص .ناا نگاری و اکسان سازی ناا های جغرافراا ااران)
دهسهان دوزا جاذهه های هسرار جال و داان دارد.کوه های افراژ دوزا دارای درخهان ه هیر و سیوزن هیر و
گونه های مخهلف جنگل م هاشا .و همچنر از مراتع هسرار غن هرخوردار اس که ها انواع گ هیا ،گراهیان زالیا وشیراه
شاه اس .آب و هوای مساعا و مناس ،کوهسهان های زالای جنگل افراژ دوزا ،مراتع وسرع،زمر های کییاورزی،وجود
چیمه های آب و  ...فضای دل انگرز و داا هخر هرای ااامی و و جیذب گردشیگران در اای منطایه هوجیود آورده اسی .
همچنر وجود اماا زاده سرا محما جاا در دوزا از جاذهه های مذهل در اا منطاه محسوب م شود.
دااگاه روسهااران در راهطه ها توسعه گردشگری و اثراز ااهصادی آن
گردشگری روسهاا نوع اکوتوراسم فرهنگ ها هاژ لذز هردن از جاذهه های فلرعی و در جهی هسیهر سیازی هیرای
توسعه جوامع محل در اهعاد مخهلف ااهصادی،اجهماع و زاس محرط اس .لذا آگاه از محرط فرهنگ و شیناخ خیرده
فرهنگها تالش در راسهای اعمال کنناه جوامع محل هرای دسهراه هه منافع حاد از اا نوع گردشگری اس امیا آنچیه از
نظر ساکنر هر م آاا گواای رضااهمنای آنها از فعالر های گردشگری و توسعه فعالر هیای گردشیگری در منطایه می
هاشا که زمرنه اشهغال آنان را در زمرنه هخر های غررکیاورزی و دامااری محاق م کنا.ها توجه هه اا که گردشگری اک
فعالر خامات کارهر اس ،عام مناسل در ااجاد فرد های شغل هرای نرروی کار ساده هاون تخصص و کارگزاران نرمیه
ماهر هه شمار م رود.هطوراکه در هرخ از کیورهای در حال توسعه ،هرر از  41دردا نرروی فعیال در فعالرههیاا اشیهغال
دارنا که مسهارماً اا هطور غرر مسهارم هه گردشگری مرهو اس .در ناحره مورد مطالعه سالران مهمادی ااهصاد سنه ملهنی
هر زراع گناا و جو ،دامااران سنه ،هاغااری و تولرا هرخ محصونز جالرزی و سلزاجاز مهیااول هیوده اس .روسیهاهای
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منطا مورد مطالعه در اک منطاه کوهسهان ارار دارنا.در دو دهه گذشهه هه دلر رونق گردشگری در اای منطایه و جیذب
گردشگر از سراسر ناا کیور،دگرگون های ااجاد شاه در ساخهار شغل اا سکونهگاه ها کامالً چیم گریر اسی .هه فیوری
که جه گرری میاغ هه سم گردشگری،هه ترتر اولوا در هخر دامااری ،زراع و کارگری در شهر مرنودش و ساار
شهرها هوده اس .هر اساس دااگاه ساکنان گردشگری از لحاا ااهصادی.تأثرراز مثل هریهری نسل هیه تیأثرراز منای آن
داشهه اس .از مهمهرا چالر های گردشگری در هخر ااهصادی م توان هه فصل هودن گردشیگری اشیاره کرد(.محسی
دراال و همکاران)31-31
نتیجه گیری

مطالعاز انجاا شاه در اا تحارق گواای آن اس که دهسهان دوزا دارای هانسر هیای گردشیگری هیانا در گونیه
های مخهلف اس  ،که اسهااده و هه کارگرری آن ها م توانا در رفع و محاودسازی چالر های ااهصادی موجود موثر هاشیا.
تحارق نیان م دها که گردشگری در منطاه مطالعه شاه ،اا هانسر را دارد که در زمرنه ااجاد اشهغال ،تنوع هخیی هیه
فعالر های ااهصادی ،افزاار سطح درآما ،ااجاد ثلاز و امنر شغل  ،افزاار سرمااه گذاری در فعالری هیای کییاورزی،
ااجاد تااضا هرای محصونز زراع و دام  ،ههلود خاماز و امکاناز زارهناا  ،و افزاار ارزش امکاناز تیاثرراز مثلهی هیر
جای هگذارد و در رفع چالر های موجود در اا موارد موثر هاشا.
اما م رزان اا هانسر ها و ظرفر ها در گونه های مطالعه شاه مهااوز اس  .در اا زمرنه،گردشگری فلرعی در رتلی
نخس ارار دارد و اا نهرجه ها ،وهر هلنگ و مهها اکسان اس  .گردشیگری کییاورزی در اولوای دوا ایرار دارد و اای
نهرجه تأاراکنناة اافهه های او رم (  ) 399،اس که هران م دارد گردشگری م توانا مکمل مناس هرای فعالر هیای
کیاورزی هاشا  .ها توجه هه اانکه شغ اکثر روسهااران کیاورزی اس م توان امراوار هود که ها ترکر فعالر های هخیر
کیاورزی ها گردشگری فلرع و گردشگری کیاورزی ،معریه اااار هرای روسهااران حاد گردد  .اا دااگاه ها نظر شه
و همکاران (  ) 111،میاهه دارد  .درنهاا  ،گردشگری فرهنگ در اولوا سوا ارارم گررنا.
اگر سطح امکاناز و عوام موثر و زمرنه ساز در فرآانا گردشگری ارتاا ااها و هه حا مطلوه هرسا کیه ههوانیا اسیخگوی
نرازهای توسعه گردشگری هاشا م توان امراوار هود که چالر های ااهصادی موجود هه مرزان زاادی هرفرژ گیردد و گیام
جای در مسرر توسعه ااهصادی روسها هرداشهه شود.
پیشنهادات

 - 3فرهنگ سازی در سطح مح دورز گررد :ها نص واسهارار تاهلوهاا ها ریاا هیا و جمیالز گوایا و تأثررگیذار ( نظریر
تاهلوهای راهنماا رانناگ ) در اکثر ناا روسها و مزارع از عموا و خاده گردشگران هخواهرا که در حاظ محیرط زاسی و
عاا تخرا مزارع کوشا هاشنا .تاهلوهاا ها راا هاا دان و اسالم که هر حاظ محرط زاس و نظم تأکرا شاه اس نیزد
مجامع عموم هوا،ه مسجا و حسرنره و تکره ها نص گردد .
- 1ارار دادن سط های زهاله حه هطور سمللرک  :هه منظور نیان دادن هه جهانگردان که روسها هیا نظیم خیاد اداره می
شود و خود موظف هه حاظ محرط زاس هسهنا حه هعنوان سمللرک نرز سط های آشغال در مسرر جیاده و هرخی میزارع
هرای راخه آشغال ارار داده شود و شورای شهر ها اخهصاد هودجه موظف هه جمع آوری و تمرز کردن آنها هاشا .
- 1اسهااده از جوانان مح هعنوان همرار دهرار  :از جوانان عالامنا مح ها اجرای هرخی آمیوزش هیای نزا خواسیهه شیود
هعنوان همرار دهرار ( هه منظور جلوگرری از هرخ سیو اسیهااده هیا ،دیاور کیارز شناسیاا ضیروری اسی ) در راهنمیاا
گردشگران و تذکر هه آنها در دورز عاا رعاا هرخ موازا زاس محرط اااام داوفللانه انجاا دهنا .
-3تاوا امکاناز ارتلاف و سهول دسهرس ها توجه هه مواعر کوهسهان دهسهان و کرار نامناس جاده ارتلاف .
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-4تاوا تسهرالز زارهناا  ،خامات و تاراح در منطاه و در دهسهان مورد مطالعه ،کیه در جیذب گردشیگر و مانیاگاری
تصوار مثل از منطاه در ذه وی هه شاز موثر اس .
قدردانی

نگارناگان هر خود نزا م داننا از کلره عزازان که در نگارش ،تصحرح و انهیار مااله حاضر ما را ااری رسانانا و در غنای
آن سهرم هودنا ،سپاسگذاری نماانا.
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