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  چکیده

 و کسب اشتغال منبع امروزه هستند که ها هاي اکوتوریستم، رودخانه جاذبه از مهمترین یکی

 نظیر از این اندازهاي بی با چشم و بزرگ کوچک رودخانه هزاران با دارا بودن ایران .باشند درآمد می

 بالقوه پتانسیل به و داخلی دارد. با توجه المللی بین را در سطح درآمدزایی کمترین پایان، بی صنعت

 جذب قابلیت که ساري منطقه دودانگه ک دراش رودخانه ویژهبه مازندران هاي استان رودخانه

 این .بررسی گردد توریسم جذب آن در تنگناهاي و ها قابلیت که است را دارد، ضروري دوستان طبیعت

 آماري جامعه .انجام گرفت SWOTکارگیري تکنیک به با و بوده تحلیلی - توصیفی از نوع تحقیق

فرهنگی،  اي، سازمان میراثمنطقه آب سازمان محلی، کارشناسان و شهرستانی پژوهش، مسئولین

 نمونه 40آنان  از میان که بودند منطقه مردم و از گردشگران استان و گردشگري، تعدادي دستی صنایع

دست آمده با استفاده از تکنیک پرسشگري قرارگرفتند. اطالعات به مورد پرسشنامه از ابزار با استفاده

SWOT  اکوتوریسم رودخانه هاي  ها و قابلیتنتایج نشان داد ظرفیت گرفت.مورد پردازش و تحلیل قرار

دست آمده در تحقیق باشد. همچنین استراتژي به مناسب می اشک در جذب گردشگر به منطقه دودانگه

الخصوص رودخانه اشک  اي منطقه دودانگه علی حاضر از نوع تدافعی بوده است. در واقع  منابع رودخانه

آفرینی در توسعه اکوتوریسم منطقه مواجه است. بنابراین پیشنهاد  جدي براي نقشهاي  با محدودیت

رو نیز کنترل گردد تا از این طریق بتوان با تمهیدات مناسب  شد با کاهش نقاط ضعف، تهدیدات پیش

  هاي موجود براي جذب بیشتر گردشگران به منطقه استفاده نمود.    از ظرفیت

  .اشک اکوتوریسم، دودانگه، رودخانه گردشگري، ي کلیدي:ها واژه

 مقاله تحلیلی
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  مقدمه

هاي  اي است که از گذشته گردشگري پدیده

دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب 

نیازهاي متفاوت اجتماعی و اقتصادي به پویایی 

افزون ارتباطات و  خود ادامه داده است. توسعه روز

ردشگران و درآمدهاي افزایش چشمگیر تعداد گ

ارزي حاصل از آن نتایجی مانند اشتغال را براي 

همراه داشته است (سراقی و همکاران،  جوامع به

1387 .(  

اي تقریباً نوظهور  مقوله گردشگري پدیده

محسوب شده که آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم باز 

). گردشگري 1393گردد (پاپلی یزدي و سقایی،  می

مختلفی دارد که اکنون شکل نوین و هاي شکل

اي از گردشگري با عنوان گردشگري  گزیده

روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در 

عنوان ابزاري براي توسعه نواحی روستایی و به

اقتصادي و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل 

مدرن در مناطق روستایی ارتقا یافته است 

)Walpole & Goodwin, 2000 .( 

اگر تفریح و تفرج  یکی از نیازهاي اساسی 

انسان در جهت سالمت و اعتالي روحی دانسته 

شود، طبیعت همواره در ضمیر باطن انسان، به 

خود عنوان پناهگاهی محسوب شده که او را به

). اکثر 1389نسب، نماید (نوري و مهدي جذب می

هایی هستند که از  دنبال مکان جهانگردان به

کم  بوده، تمیز، برخوردارکیفیت محیطی باالیی 

جمعیت و عاري از آلودگی باشد (سازمان جهانی 

  ).1390جهانگردي، 

) در بررسی رابطه 1398کامیابی و اسکندري (

زایی هـاي اشتغـال اکـوتوریسم بـا ایجـاد فرصت

 روستایی با تأکید بر نقش اقلیم در شهرستان

هاي  که بین جاذبه رسیدندماسال، به این نتیجه 

زایی توریستی شهرستان ماسال و میزان اشتغال

افراد در این شهرستان، بین میزان تأثیرگذاري 

اقلیم و جذب توریسم و بین میزان تحصیالت 

شاغلین و جذب توریسم رابطه معناداري وجود 

  دارد. 

) در بررسی 1395سجادي و کریم پور (

اي توسعه گردشگري در منطقه آزاد اروند راهکاره

هاي غیردولتی،  گزارش کردند جذب سرمایه

هاي  ها و امکانات رفاهی و قابلیت زیرساخت

گردشگري، همگی داراي نقشی بسیار موثر در 

باشند و این  توسعه گردشگري این منطقه می

توانایی  فرد خود،هاي منحصر به منطقه با پتانسیل

اي در گردشگري و جذب  یژهرسیدن به جایگاه و

  گردشگر دارد. 
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) 1386در تحقیقی توسط مهدوي و همکاران (

 با روستایی توسعۀ بر گردشگري تحت عنوان اثرات

این  سولقان، و کن درة روستاییان از نظرسنجی

 اقتصادي زمینۀ گردشگري در حاصل شد که نتیجه

 و زاییاشتغال بجز و داشته محدودي اثرات

 و ها قیمت رفتن باال موجب اندك، درآمدزایی

 محیطیزیست زمینۀ در. است شده زمین سوداگري

 و گیاهی هاي گونه نابودي به گردشگران ورود نیز

 زیست محیط تخریب و آلودگی افزایش جانوري،

  . است شده منجر

  
  دودانگه بنافت دهستان در اشک جنگلی رودخانه -1شکل

  
 

ها و  این تحقیق با هدف شناخت ظرفیت

اکوتوریسم رودخانه جنگلی اشک در تنگناهاي 

شهرستان ساري  جذب گردشگر به منطقه دودانگه

به انجام رسید که با توجه به مناظر طبیعی زیبا و 

پذیري باالي  بکر منطقه و همچنین میزان گردشگر

ریزي درست و ارائه راهکارهاي  توان با برنامه آن می

ناسب، گردشگري را در منطقه به سویی سوق داد م

تر  تا هم سفر به این منطقه براي گردشگران جذاب

شده و هم موجب غناي فرهنگی و افزایش سطح 

رفاه براي ساکنان بومی گردد و طبیعت منطقه نیز 

  نخورده باقی بماند.  همچنان دست

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

هاي شهرستان  شدودانگه یکی از بخ بخش

 کیلومتر مربع 8/534 معادل مساحتی ساري داراي

درجه  35جغرافیایی  مختصات محدودهدر  است و

و  شمالی عرض دقیقه 3درجه و  36تا  دقیقه 10و 

 دقیقه 27و  درجه 53دقیقه تا  10درجه و  53

 و در ارتفاعالنهار گرینویچ ز نصفا شرقی طول

 شده واقع آزاد دریاهاي سطح از متر 1600 - 2000

 و جنگلی منطقه این اعظم قسمت .)2است (شکل 

 البرز کوه رشته بلند هايقله و باشد می کوهستانی

 سمنان استان از را منطقه این بلند دیواري همچون

 کوه رشته به جنوب از منطقه ینا است. نموده جدا

 شهرستان رستاقکلیجان بخش به شمال البرز، از

 به غرب از چهاردانگه و منطقه به شرق از ساري،

 باشد. برخی از اماکنمتصل می سوادکوه شهرستان

دودانگه به شرح ذیل  بخش در طبیعی گردشگري

  باشند:می

 1(شکل  پاجی رودخانه اشک در روستاي(  

 هـاي بـوال در روستاهاي آبشار بـوال در جنگل



  88                                             1/ شماره 2/ دوره 1399هاي هیرکانی / سال برداري جنگلحفاظت و بهرهمجله ترویجی 

 )3آباد(شکل پاردکال و خرم

 جنوبی هاي در قسمت فریم بوالي جنگل

 )4روستاي خرمآباد (شکل 

 5(شکل  سنگده تالرسربند آبشار چشمه( 

 و  پاردکال در روستاهاي رودرودخانه  شیرین

  )6(شکل  آبادخرم

 در روستاهاي برارده (شکل  فـریم دروازوك غار

8( 

  سسله جبال البرز متصل به جنگل در منطقه

 )9بندبن سنگده (شکل 

 رودبار) ش(روستـاي خـو آبـادگـرگین جنگـل 

 هاي میراث جهانی(روستاي پارتکال)جنگل 

 فریم ) و داماد عروس جنگل( کالکلیج جنگل 

  
  ها دهستانها و  نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ساري به تفکیک بخش - 2شکل 

  

  رود رودخانه اشک

هاي رودخانه  رود یکی از شاخه رودخانه اشک

تجن که در جنوب شرقی مرکز شهرستان ساري 

متر  2800جریان دارد، از کوه لماسیه با ارتفاع 

کیلومتري جنوب شرقی شهر ساري  62واقع در 

 میان ). این رودخانه از1گیرد (شکل  سرچشمه می

و  یافته جریان شمال جهت در عمیق هاي دره

نشان، هاي میانـا، پـاجی، برارده، خـوش آبادي

دشت علیا، سیاه دشت سفلی و کرچا را سیاه

 شاخه کرچا روستاي شمال در مشروب ساخته و

 انگفام دهکده در حوالی و نموده دریافت را دیگري

 رودخانه این شود. طول می رودشیرین رودخانه وارد

 حدود آن آبریز حوضه وسعت و بوده کیلومتر 30

  باشد.  می مربع کیلومتر 110
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  آبادهاي خرمتصویري از آبشار بوال در جنگل - 3شکل 

  

  
  تصویري از جنگل بوال در دهستان فریم - 4شکل 

  

  
  آبشار و چشمه تالرسربند سنگده در بنافت  - 5شکل 

  

  
  روستاي پارتکالرود در رود پرآب شیرین -6شکل 

  روش تحقیق 

آوري اطالعات  در این بررسی ضمن جمع

روش تحلیل اي و بررسی مبانی نظري به کتابخانه

اکوتوریسم هاي گردشگري  معرفی پتانسیلمحتوا، به

دودانگه پرداخته شده و عوامل موثر رودخانه اشک 

بر توسعه  گردشگر این منطقه بر اساس الگوي 

شامل چهار گروه نقاط ضعف و  SWOTتحلیل 

ها و تهدیدها مورد بررسی قرار گرفت.  قوت، فرصت

 ،اي خانهکتاب و اسنادي مطالعات کمکهابتدا ب

 هاتهدید ها و نقاط قوت و ضعف، فرصت ماتریس

آن،  ساسا بر و سپس) 1(جدول  شد تهیه

هر پارامتر  اعتبار میزان تاشد  تهیه پرسشنامه

 : خیلی5 تا کم : خیلی1از ( لیکرت طیف کمک به

پارامتر مربوطه با  اهمیت ضریب همچنین وزیاد) 

ارزیابی  کارشناسان از منظر 4تا  1از  گذاريشارز

نقاط  مقایسه سنجش و براي اهمیت ضریب .گردد

مجموع  همچنین قوت با مجموع نقاط ضعف و

  .شد ارزیابی تهدیدات ها با مجموع فرصت

آوردن  دستآخرین مرحله از تحقیق، به

براي این کار . ضریب یا ارزش نهایی هر عامل است

و در  میانگین وزنی هر عامل  در رتبه آن ضرب شد

پایان مجموع ضریب یــا ارزش نهـایی هـر نقطه 

آمد تا امکان مقایسه کمی نقاط قوت با  دست به
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بر اساس . ها با تهدیدها فراهم آید ضعف و فرصت

یا ارزش نهایی،  این عوامل و البته ضریب نهایی

تهاجمی، تدافعی، رقابتی، (چهار نوع راهبرد مختلف 

براي موضوع و یا منطقه مورد ) محافظه کارانه

   مطالعه تعیین شد.

راهبردهاي تعیین شده در چهار بخش 

صورت ترکیبی از عوامل جداگانه صورت گرفت و به

  : باشد ترتیب ذیل میدرونی و بیرونی به

با استفاده مطلوب از نقاط  :)SOراهبرد تهاجمی (

  .شود برداري می ها بهره قوت، از فرصت

ها،  ) استفاده بهینه از فرصتWOراهبرد رقابتی (

  برد. نقاط ضعف را کاهش داده یا از بین می

ترین  با شناسایی مهم: )STکارانه (راهبرد محافظه

نقاط قوت درونی و افزایش آنها به مقابله با 

  شود.  تهدیدهاي بیرونی پرداخته می

نقاط ضعف را ضمن این که  ):WTراهبرد تدافعی (

برد، از تهدیدها نیز دوري کاهش داده یا از بین می

 شود. می

ترسیم  SWOTبدین ترتیب  ماتریس تطبیقی 

استفاده از ارزش نهایی ) و در نهایت با 7شد (شکل 

هر یک از عوامل چهارگانه در یک محور، ماتریسی 

کنیم که راهبردهاي تعیین شده عموماً از  تعیین می

چه نوعی و در چه مسیري باید تعیین شوند و با 

توجه به راهبردها، راهکارهاي عملی استنتاج 

     .شود می

هاي گردشگري اکوتوریسم رودخانه  پتانسیل

ودانگه بر اساس نقاط قوت و ضعف، جنگلی اشک د

 1صورت جداگانه در جدول ها و تهدیدها به فرصت

  تحلیل شده است.

همان گونه که ذکر شد در منطقه دودانگه 

نقطه ضعف و  9نقطه قوت و در مقابل  7تعداد 

تهدید شناسایی  7فرصت و در مقابل  8همچنین 

نقطه قوت و فرصت  15گردید. به این ترتیب تعداد 

عنوان نقطه ضعف و تهدید به 16ها و  عنوان مزیتبه

هاي پیش روي گردشگري  تنگناها و محدودیت

. طبیعت در محدوده مورد مطالعه شناسایی شد

 ها و تهدیدها در  جـدول نقاط ضعف و قوت، فرصت

  بندي شدند.رده 2
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  هاي گردشگري اکوتوریسم رودخانه جنگلی اشک دودانگه پتانسیل SWOTالگوي تحلیل  - 1جدول 

  عوامل درونی

  )Wنقاط ضعف (  )Sنقاط قوت (

S1-   وجود پتانسیل باال و استعداد اکوتوریستی رودخانه اشک (نظیـر

هـا  و ...) در زمینـه جـذب     آبشـارها و حوضـچه  ها، جویبارها،  چشمه

  گردشگران

S2-     کوهستانی بودن منطقه و وجود ارتفاعـات ( قلـل) و دارا بـودن

   درههاي متعدد

S3-  هـاي   وجود بستر مناسب موجود در منطقه جهت ایجاد فرصـت

  شغلی در امور گردشگري 

S4- داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا در مناطق اکوتوریستی 

S5-    برخورداري از آب و هواي معتدل و مناسب در حـدود نیمـی از

  سال براي گردشگران  

S6-   ،تنوع گونه هاي جانوري از قبیل: شوکا، پلنگ، خرس قهـوه اي

   آالي خال قرمز گرگ ،گراز، قرقاول، ماهی کمیاب قزل

S7- هاي سرسـبز و پوشـش گیـاهی متنـوع  از قبیـل :       وجود جنگل

 ، بارانک و ... در اطراف رودخانهراش، ممرز، توسکا 

  

W1-   ــه اشــک  بعنــوان منطقــه ناشــناخته بــودن رودخان

  گردشگري

 W2- گذاري دولت در بخـش   ریزي و سرمایه فقدان برنامه

   اکوتوریسم منطقه 

W3-   ــات بهداشــتی (ســرویس بهداشــتی و کمبــود امکان

  هاي زباله) سطل

W4-  فقدان امکانات اقامتی و رفاهی  

W5-  نامناســـب بـــودن امنیـــت اجتمـــاعی در منطقـــه

   گردشگري

W6- هـاي طبیعـی     ناآگاهی گردشگران در رابطه با جاذبه

    منطقه 

W7-      فقدان امکانـات، تجهیـزات ورزشـی، کوهپیمـایی و

   نوردي و وجود نیروهاي متخصص  جنگل

W8-   کمبود عالئم راهنمایی و شرایط دسترسی (راههـاي

  نظر  ارتباطی) به منطقه مورد 

 W9-     احتمال بروز پدیده رانش و لغزش بـه دلیـل شـیب

  زیاد و بروز سیالب (در صورت بارش زیاد)

  عوامل بیرونی

  )T(نقاط تهدید   )Oنقاط فرصت (

O1-  افــزایش ســطح تحصــیالت عمــومی ســاکنین منطقــه بمنظــور

  پذیرش و تعامل بهتر با گردشگران 

O2-  فراغت در ایام تعطیالت تمایل عمومی مردم براي گذران اوقات

  در مناطق طبیعی

O3- ها از طرف شرکت چوب فریم در منطقه  ساخت وجود زیر  

O4-    هـاي   اشتغال افراد بومی مهاجرت کـرده از منطقـه در دسـتگاه

  اداري جهت جذب امکانات

O5- هاي طبیعی  ریزي طراحی، توسعه و تجهیز پتانسیل امکان برنامه

   ساخت در منطقه صنوعی و انسانهاي م استان جهت ایجاد جاذبه

O6- هاي جذب گردشگر بـه   افزایش تمایل بخش خصوصی در برنامه

  .منطقه

O7-   ــرارت حمــایتی و پشــتیبانی  از توســعه ــوانین و مق تصــویب ق

 اکوتوریسم منطقه  

O8-   حمایت مسئوالن دولتی از توسعه اکوسیستم رودخانه اشک بـا

  در منطقهرویکرد اشتغالزایی براي جذب گردشگران 

T1-  هـاي اکوسیسـتمی جنگلـی (پوشـش      تخریب جاذبـه

  ها براي سوخت و ...) گیاهی و قطع درختان و نهال

T2- هاي  در معرض خطر قرار گرفتن محیط زیست و گونه

  جانوري در منطقه 

T3-    افزایش آلودگی آب و خاك  ناشی از تـأثیرات منفـی

  گردشگري در منطقه

T4 - جنگل در حاشیه رودخانه بـا  سوزي  امکان بروز آتش

  احتیاطی گردشگران بی

-T5     افزایش تولید زباله و بخطر افتـادن منـابع طبیعـی و

  محیط زیست منطقه

-T6     ــا ورود ــاري ب ــاعی و بزهک ــات اجتم ــزایش تخلف اف

  گردشگران به منطقه 

T7-  هـاي ناسـازگار    تغییر کاربري اراضی به سایر کـاربري

  توسط مردم
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 هاي اکوتوریسم رودخانه جنگلی اشک در جذب گردشگر به دودانگه  بندي عوامل مؤثر بر پتانسیلالویت - 2جدول 

  )sنقاط قوت (

ت
وی

ول
ا

  

  )wنقاط ضعف (

ت
وی

ول
ا

  

  )oها ( فرصت

ت
وی

ول
ا

  

  )tتهدیدها (

ت
وی

ول
ا

  

داشتن محیط آرام و بدون 

سر و صدا در مناطق 

  اکوتوریستی

1  

کمبود امکانات 

بهداشتی (سرویس 

بهداشتی و 

  زباله) سطل

1  

تمایل عمومی مردم براي 

گذران اوقات فراغت در ایام 

  تعطیل در مناطق طبیعی

1  

در معرض خطر قرارگرفتن 

هاي  محیط زیست و گونه

  جانوري در منطقه

1  

هاي سرسبز و  وجود جنگل

پوشش گیاهی متنوع  از 

ممرز، توسکا، قبیل : راش، 

بارانک و ... در اطراف 

  رودخانه

2  
فقدان امکانات 

  اقامتی و رفاهی
2  

حمایت مسئوالن دولتی از 

توسعه اکوسیستم رودخانه 

اشک با رویکرد اشتغالزایی 

  براي جذب گردشگران

  در منطقه

2  

افزایش تولید زباله و به 

خطر افتادن منابع طبیعی 

  و محیط زیست منطقه

2  

آب و هواي  برخورداري از

معتدل و مناسب در حدود 

نیمی از سال براي 

  گردشگران

3  

کمبود عالئم 

راهنمایی و شرایط 

دسترسی (راههاي 

ارتباطی) به منطقه 

  مورد نظر

3  

ریزي طراحی،  امکان برنامه

توسعه و تجهیز 

هاي طبیعی استان  پتانسیل

هاي  جهت ایجاد جاذبه

ساخت در  مصنوعی و انسان

  منطقه

3  

هاي  جاذبهتخریب 

اکوسیستمی جنگلی 

(پوشش گیاهی و قطع 

ها براي  درختان و نهال

  سوخت و ...)

3  

کوهستانی بودن منطقه و 

وجود ارتفاعات (قلل) و دارا 

  هاي متعددبودن دره

4  

ناآگاهی گردشگران 

در رابطه با 

هاي طبیعی  جاذبه

  منطقه

  

4  

  

افزایش تمایل بخش 

هاي  خصوصی در برنامه

  منطقه جذب گردشگر به

4  

افزایش آلودگی آب و خاك  

ناشی از تاّثیرات منفی 

  گردشگري در منطقه

4  

وجود پتانسیل باال و استعداد 

اکوتوریستی رودخانه اشک 

ها، جویبارها،  (نظیر چشمه

ها و ...) در  آبشارها، حوضچه

  زمینه جذب گردشگران

5  

ریزي  فقدان برنامه

گذاري  و سرمایه

دولت در بخش 

  منطقهاکوتوریسم 

5  

ها از طرف  ساخت وجود زیر

شرکت چوب فریم در 

  منطقه

5  

افزایش تخلفات اجتماعی و 

بزهکاري با ورود 

  گردشگران به منطقه

5  

  

  
  )SWOTنمودار ارزیابی عوامل راهبردي ( - 7شکل 

3.30

3.61

3.40

3.39
3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

(S)  نقاط قوت

(T) تهدیدات

(W) نقاط

(O) فرصتها

فظه محا

کارانه

تهاجم

ي

تدافعی رقابتی
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  تحلیل نمودار ماتریس ارزیابی عوامل راهبردي 

ها و  ظرفیتراهبردهاي اساسی در زمینه 

تنگناهاي اکوتوریسم رودخانه اشک در جذب 

به سمت و سوي  گردشگر به منطقه دودانگه

)، ترکیبی از نقاط ضعف و WTاستراتژي تدافعی (

تهدید است، بدین معنی که نقاط ضعف کاهش 

شود. لذا  شود و از تهدیدها پرهیز می داده می

راهبرد در نظر گرفته شده در راستاي توسعه 

گردشگري با رویکرد توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

. فرهنگی گردشگري روستایی تهیه شده است

بعالوه راهبردهاي دیگر نیز با توجه به تحلیل 

SWOT  شامل راهبردهاي تهاجمی، رقابتی و

  کارانه ارائه شده است. محافظه

نتایج حاصل از آنالیز بر روي متغیرهاي کمی 

دهد که حوزه اکوتوریسم  ) نشان می7(شکل 

با ارزش  متغیر قوت 7منطقه دودانگه، از میان 

متغیر فرصت با ارزش نهایی  8) و 30/3نهایی (

هایی باالیی  ها و ظرفیت ) داراي پتانسیل39/3(

متغیر ضعف با ارزش  9باشد و از طرفی وجود  می

متغیر تهدید با ارزش نهایی  7) و 40/3نهایی (

)، نشانگر آن است که این منطقه با تنگناها و 61/3(

. البته در منطقه هاي متعددي مواجه است محدویت

 هاي پتانسیلها و  توان با استفاده از قوت می دودانگه

هاي حساب شده، بر تهدیدها و  ریزي موجود و برنامه

  ها غلبه نمود.  ضعف

  ها یافته ها و تحلیل

وجود  از حاکی این تحقیق، از حاصل نتایج

توجه  درخور و چشمگیر هاي پتانسیل و ها قابلیت

گردشگري  صنعت گسترش و رشد يابر منطقه این

 دودانگه بخش مسلّم قدر .باشد می گردي طبیعت و

 فراوان بالقوه امکانات از برخورداري دلیلبه

 ها، جنگل :گردي نظیر طبیعت و گردشگري

 انداز چشم فرد،منحصر به آبشارهاي و ها رودخانه

   و رجایی شهید با سد جواريهم انگیز، حیرت و بکر

 استفاده و ریزي برنامه با که دارد را آن قابلیت ...

 جذب در زمینه گامی موجود، منابع از صحیح

  . بردارد گردي طبیعت توسعه نیز و گردشگران

بخش  مورد در شده ارائه مطالب به توجه با

اوج  دهنده نشان آن، کنونی جمعیت و دودانگه

در  آن توجهی بی و گذشته در بخش این آبادانی

به  این منطقه روستاییان اکثر که دارد حال زمان

به  مجبور رفاهی امکانات نداشتن و بیکاري علت

مصرف کننده  به کننده تولید از و شده مهاجرت

حوزه هاي صورت گرفته در  بررسی .اند شده تبدیل

دهد  شان مییز نناکوتوریسم رودخانه جنگلی اشک 

زمینه  هاي بسیار باالیی در از قابلیت منطقهکه این 
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برخوردار است و گردشگران زیادي  جذب گردشگر

ویژه در نیمه اول سال از این مکان زیبا دیدن هب

نتایج حاصل از آنالیز بر روي متغیرهاي  نمایند. می

نشان داد که رودخانه کمی درحوزه اکوتوریسم این 

کوهستانی بودن منطقه، وجود  ،وجود این رودخانه

وجود بستر ، هاي متعدد(قلل) و دره ارتفاعات

هاي شغلی در امور  مناسب جهت ایجاد فرصت

داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا ، گردشگري

در این منطقه، برخورداري از آب و هواي معتدل و 

مناسب در حدود نیمی از سال براي گردشگران، 

تمایل عمومی مردم براي گذران اوقات فراغت در 

ها از  ساخت ایام تعطیالت در این مکان، وجود زیر

ف شرکت چوب فریم در منطقه، اشتغال افراد طر

هاي  بومی مهاجرت کرده از منطقه در دستگاه

اداري جهت جذب امکانات به منطقه بسیار مناسب 

  باشد.  می

  
  غار دروازوك فریم در جنگل روستاي برارده                    - 8شکل 

هاي  این منطقه با تنگناها و محدویت از طرفی

ناشناخته بودن رودخانه جنگلی  متعددي از قبیل:

ریزي  فقدان برنامه عنوان منطقه گردشگري،اشک به

گذاري دولت در بخش اکوتوریسم منطقه،  و سرمایه

کمبود امکانات بهداشتی (سرویس بهداشتی و 

فقدان امکانات اقامتی و رفاهی،  هاي زباله)،سطل

نامناسب بودن امنیت اجتماعی در منطقه 

سوزي جنگل در روز آتشامکان ب گردشگري،

احتیاطی گردشگران، افزایش  حاشیه رودخانه با بی

خطر افتادن منابع طبیعی و محیط تولید زباله و به

افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاري  ،منطقهزیست 

تغییر کاربري اراضی  با ورود گردشگران به منطقه،

مواجه  هاي ناسازگار توسط مردم به سایر کاربري

  دهند. ین منطقه را مورد تهدید قرار میبوده که ا

  

   

  
  سلسه جبال البرز متصل به جنگل  - 9شکل 

  در بندبن  سنگده
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  ترویجی   توصیه

حوزه اکوتوریسم رودخانه اشک گردشگري در

ویژه ههاي مختلف ب اثرات مثبت و منفی را در زمینه

 محیطی ودر ابعاد اقتصادي، اجتماعی، زیست

 منطقه دودانگه بخواهیم اگر کالبدي داشته است.

 مورد زیر نکات باید برگردد، خود گذشته اقتدار به

   :گیرد قرار توجه

ایجاد سازمان عمران توسعه گردشگري در منطقه  - 

دولتی و متشکل از افراد بومی شامل  صورت غیربه

ها، شوراهاي محلی و اهالی روستاهاي دهیاري

ها که سهامداران این سازمان باشند  مجاور رودخانه

  و نقش مدیریتی را در منطقه ایفا کنند. 

آموزش و اطالع رسانی به مردم در نحوه برخورد  - 

منظور جلوگیري از تعارض بین هبا گردشگران ب

گردشگران و مردم با توجه به اختالفاتی که در این 

  . نه وجود داردزمی

هاي  هاي راهنما از جاذبه تهیه بروشور و کتابچه - 

طبیعی موجود در منطقه رودخانه جنگلی اشک در 

دودانگه ساري و انتشار آن حداقل در سطح استان 

  هاي همجوار و بین گردشگران.   مازندران و استان

ورودي به حوزه اختصاص درصدي از درآمد  - 

  منطقه مورد نظر.دانی براي عمران و آبا رود اشک

منظور هتوسعه و گسترش گردشگري کشاورزي ب - 

هاي  مزارع و باغ، برداري مناسب از مناظر بهره

روستایی در جهت کسب درآمد و نیز جلوگیري از 

  .پوشش گیاهی تخریب مزارع و

هاي ارزان قیمت در  ایجاد و احداث اقامتگاه - 

ه هاي مجاور رودخانمجموعه یا در داخل روستا

  .آناقامت گردشگران در  منظورهب جنگلی اشک

راهی در اطراف این  ایجاد و احداث خدمات بین - 

مجموعه نظیر جایگاه سوخت، تعمیرگاه خودرو و 

  .غیره

نصب تابلوهاي آموزشی در زمینه حفظ محیط  - 

  .زیست براي گردشگران و مردم محلی

راه انداختن تورهاي مختلف ریزي جهت به برنامه - 

دشگري در منطقه و واگذاري این بخش به گر

  هاي خصوصی. بخش

هاي اسکان  هاي زباله در اطراف محل نصب سطل - 

هاي بهداشتی توسط  گردشگران و ساخت سرویس

  شهرداري شهرستان ساري در مناطق گردشگري.

هاي فصلی و سنتی و همچنین  اجراي جشنواره - 

 هاي هاي شاد محلی مانند آواز و موسیقی برنامه

اصیل، فروش نان و غذاهاي سنتی و محصوالت 

  محلی در حضور گردشگران. 
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