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 مدل سازي توسعه مقصد تفرجگاهي كالردشت با استفاده از 

  RDS(1(الگوي طيف توسعه تفرجگاه 
  

  2علي دلشاد:نويسنده
  چكيده

تشريح فرآيند توسعه مقصدهاي گردشگري به ويژه مقصدهاي تفرجگاهي به عنوان يكي از مباحث ديرپاي 
سال گذشته در سطح جهان مطرح بوده كه به طور عمده ناشي از نياز  60العات گردشگري در طي بيش از مط

برنامه ريزان صنعت گردشگري به ابزارهاي پيش بيني فرآيند و مسير توسعه مقصدهاي گردشگري به شمار مي 
شناخت اثرات توسعه  پيش بيني فرآيند و مسير توسعه مقصدهاي گردشگري، از نقشي اساسي در. رفته است

. گردشگري و در نتيجه افزايش ميزان اثربخشي و كارآيي برنامه ريزي توسعه مقصدهاي گردشگري برخوردار است
بدين منظور در طي دهه هاي گذشته، الگوها و مدل هاي گوناگوني در زمينه پيش بيني فرآيند توسعه 

 1998براي اولين بار در سال ) RDS(اه الگوي طيف توسعه تفرجگ. مقصدهاي گردشگري مطرح شده است
اين الگو يا مدل چند وجهي بر مبناي عملكرد اقتصاد خرد مقصدهاي . توسط آقاي بروس پريدوكس مطرح گرديد

تفرجگاهي، تغيير در الگوهاي تعامل بين عرضه و تقاضا و چگونگي تاثيرگذاري اين تغييرات بر گستره اي از 
در اين مدل تاثيرات ناشي از روابط متغير بين عرضه و . ردشگرفرستي متمركز استبخشهاي بازار مبتني بر مبدا گ

معيار كليدي توسعه  12پريدوكس با ارائه  2004در سال . تقاضا، در الگوهاي توسعه ناشي از آن آشكار مي شود
را براي اين عوامل با يكديگر چك ليستي تشكيل مي دهند كه محدوديت هايي . به تكميل مدل خود پرداخت

رشد تعيين مي كند و به عنوان عوامل تعيين كننده شكل مسير رشد و ظرفيت مطلوب يك مقصد تفرجگاهي، 
در اين نوشتار، ضمن . بيانگر توان دستيابي مقصد به پايداري اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي بلند مدت هستند

تفرجگاهي كالردشت با استفاده از اين مدل  تبيين مباني نظري مدل طيف توسعه تفرجگاه، فرآيند توسعه مقصد
تشريح شده و در پايان نتيجه گيري منطقي در زمينه كاربرد آن و راهكارهاي توسعه مقصد تفرجگاهي كالردشت 

  .  صورت گرفته است
مقصد تفرجگاهي، كالردشت، مسير رشد مقصد، ظرفيت مقصد، الگوي طيف : واژگان كليدي
  توسعه تفرجگاه

  مقدمه
به عنوان يكي از مباحث  3و فرآيندهاي تاثيرگذار بر توسعه مقصدهاي گردشگري، به ويژه مقصدهاي تفرجگاهيعوامل 

ديرپاي گردشگري، همواره به عنوان يك از محبوب ترين و بحث برانگيزترين موضوعات پژوهشي مدنظر صاحب نظران و 
در زمينه توسعه مقصدهاي تفرجگاهي را مي توان  اولين مطالعات صورت گرفته .عالمان صنعت گردشگري مطرح بوده است

) 1958(بارت . ميالدي نسبت داد 1939به تالشهاي گيلبرت در زمينه تعيين سير تكاملي مقصدهاي تفرجگاهي در سال 

                                                            
1- Resort Development spectrum 

 a_delshad@hotmail.comكارشناس ارشد بازاريابي گردشگري، شركت آموزش، مطالعات و مشاوره سياحتي گردشگران بنياد،  - 2 
3-Resort Destinations 
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مقصدهاي تفرجگاهي ساحلي به انجام رسانيد كه منجر به ارائه الگوي توسعه خاصي  4در زمينه ريخت شناسيمطالعاتي 
( براي اولين بار مفهوم چرخه عمر را در گردشگري مطرح نمود ) 1964(كريستالر ). 225، 1998پريدوكس، (نگرديد 

به ارائه گونه شناسي از گردشگران ورودي به مقصد تفرجگاهي در ) 1973(و پالگ ) 1972(كوهن ). 55، 1382اردكاني ، 
شاخصي از مراحل درجه خشنودي يا ) 1975(داكسي . )258، 1998سواربروك، (مراحل مختلف توسعه پرداختند 

به منظور تشريح چگونگي تغيير نگرش مردم محل نسبت به مراحل رشد  - ناخشنودي ساكنان مقاصد گردشگري را 
  ).58، 1382اردكاني، ( ارائه نموده است  - )مراحل چرخه حيات مقصد گردشگري(گردشگري 

پريدوكس، (سلسله مراتب توسعه مقصد تفرجگاهي پرداخت به مدل سازي تاثير تغيير تكاملي بر ) 1976(ميوزك 
با مطالعه در مقصدهاي تفرجگاهي شمال شرقي اياالت متحده الگوي  )1978، 1972(استنسفيلد . )225، 1998

باتلر، (تغييراتي را شناسايي نمود كه تحت عنوان چرخه مقصد تفرجگاهي در ادبيات نوين گردشگري مطرح گرديد 
باتلر بر مبناي پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در زمينه الگوهاي توسعه مقصد  1980دهه  در ).287، 2001

او چرخه حيات محصول را به گونه اي تغيير . را ارائه نمود  TALC(5(تفرجگاهي، الگوي چرخه حيات پهنه گردشگري
رحله توسعه و تكامل مقصد م 6اين مدل ). 4- 3، 2005آلوارز و لورنكو، (داد كه مناسب صنعت گردشگري باشد 

مور و وايت (گردشگري را در برمي گيرد، شامل؛ اكتشاف، مشاركت، توسعه، تثبيت يا بلوغ، ركود، نزول و يا احياء مجدد 
  ).113، 2005هال، 
ارائه » ديدگاهي نوين به مدل سازي توسعه تفرجگاه  - طيف توسعه تفرجگاه« مقاله اي تحت عنوان ) 1998(پريدوكس   
پريدوكس در اين مقاله مدلي نوين در زمينه توسعه . در مجله مديريت گردشگري به چاپ رسيد 2000د كه در سال نمو

عليرغم . مقصدهاي تفرجگاهي ارائه نموده است كه بر مبناي كاركرد عملي بازار در مقصد تفرجگاهي بنيان نهاده شده است
شگري باتلر، اين مدل درصدد دستيابي به اين مفهوم است كه شباهت هاي ظاهري اين مدل با مدل چرخه حيات پهنه گرد

مدل طيف توسعه . توسعه مقصد تفرجگاهي از نقطه نظر اقتصادي بر تغييرات در بازار مقصد تفرجگاهي بنيان نهاده شده است
قاضاي بازار كه در مقصد تفرجگاهي به ارائه مسير رشد مقصدهاي تفرجگاهي در فرآيند توسعه بر مبناي تعادل نسبي عرضه و ت

اين مسير رشد بر طيفي قرار مي گيرد كه با مقصدهاي تفرجگاهي محلي توسعه . نقاط خاصي به وقوع مي پيوندد، مي پردازد
فرآيند رشد مقصد تفرجگاهي  .نيافته و كوچك مقياس آغاز شده و به پيدايش مقصدهاي تفرجگاهي بين المللي بزرگ مي انجامد

فاز يا مرحله، شامل؛ گردشگري محلي، گردشگري منطقه اي، گردشگري ملي يا بين استاني و گردشگري   4در اين مدل داراي 
  . بين المللي است كه فاز يا مرحله محتمل پنجمي، شامل؛ نزول يا ركود يا احياء را به عنوان فرض بديهي در نظر مي گيرد

كه در  6"جگاه؛ مطالعه موردي ساحل طال در استرالياطيف توسعه تفر"در مقاله اي ديگر تحت عنوان ) 2004(پريدوكس  
در گردشگري كه با اشكال  7به چاپ رسيده است با مطرح نمودن مبحث پسافورديسم Tourism Geographiesمجله معتبر 

ه گردشگري مصرف غير انبوه يا گرايش به گردشگري نوين با تكيه بر مباحث توسعه پايدار در برابر ماهيت فورديستي يا مصرف انبو
كه به ويژه در مرحله پنجم از مدل طيف توسعه تفرجگاه يعني  8كه از آن به عنوان گردشگري انبوه ياد مي شود، متغير پايداري

مرحله ركود يا احيا يا نزول اهميت مي يابد را به عنوان يكي از نيروهاي تعيين كننده ظرفيت مقصد تفرجگاهي معرفي مي نمايد 

                                                            
4-Morphology 
5 -Tourism Area Life Cycle 
6 -The Resort Development Spectrum: The Case of The Gold Coast, Australia 
7 -Post fordism 
8 -Sustainability 
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با بازنگري در مدل خود، به مباحث  2004در حقيقت پريدوكس در مقاله ارائه شده خود در سال ). 35- 27، 2004پريدوكس، (
  . توسعه پايدار از ديدگاه عرضه و تقاضاي گردشگري نيز پرداخته است

  روش تحقيق
ي گردآوري اطالعات به دو روش مطالعه اسناد. در اين تحقيق از روش توصيفي موردكاوي استفاده شده است 

در زمينه بررسي الگوها و مدل هاي توسعه ) پيمايش آزاد و غير برنامه ريزي شده(و كتابخانه اي و ميداني 
  .مقصدهاي تفرجگاهي و وضعيت عرضه و تقاضاي مقصد تفرجگاهي كالردشت صورت گرفته است

  )RDS(الگوي طيف توسعه تفرجگاه 
خرد مقصد تفرجگاهي، مشاهده تغيير در الگوهاي  مدل طيف توسعه تفرجگاه به طور كلي بر عملكرد اقتصاد 

و چگونگي تاثير گذاري آن بر گستره اي از ) سمت عرضه(و فروشندگان ) سمت تقاضا(تعامل بين خريداران 
. از توسعه را ارائه مي دهد) قيمت و بازار(بخش هاي بازار مبتني بر مبداء متمركز است و ديدگاهي دو بعدي 

بين خريداران و فروشندگان و نظام هاي توليد اقتصادي كه مبناي اين روابط را تشكيل مي تاثيرات روابط متغير 
در حقيقت همچنان كه مقصد تفرجگاهي رشد مي . دهند، در الگوهاي توسعه به وقوع پيوسته، آشكار مي گردند

تسهيالت خريد و  نمايد، تغييرات فضايي قابل مشاهده در محيط آشكار مي شوند، نظير؛ مجتمع هاي اقامتي ،
رشد و توسعه (اين نمود ظاهري رشد . ديگر زيرساختارهاي جديد كه در مقصد تفرجگاهي ساخته مي شوند

بر مبناي اقتصاد خرد مقصد تفرجگاهي قرار دارد كه منعكس كننده الگوهاي متغير ) زيرساختارها و تسهيالت
عني كه اقتصاد خرد تاثير عمده اي بر تصميم گيري تقاضا، عرضه و نظام توليد اقتصادي زيربنايي است به اين م

هاي سرمايه گذاري عرضه كنندگان دارد و از طريق اين تصميم گيري ها، مسير و شكلي كه رشد مقصد 
 . تفرجگاهي در طول زمان ممكن است به خود بگيرد، مشخص مي گردد

ي، زيرساختارها و روساختارهاي مدل طيف توسعه تفرجگاه ثابت مي كند كه همراه با رشد مقصد تفرجگاه 
بر مبناي اين مفهوم، اين امكان به وجود ). 1جدول ( آن نيز همراه با خطوط قابل پيش بيني توسعه مي يابند 

خواهد آمد كه در شرايط كلي تغييراتي كه در طول زمان و هنگام حركت توسعه اي مقصد تفرجگاه از يك مرحله 
خطوط كلي عملكرد اقتصاد خرد مقصد تفرجگاهي را  2شكل . بيني گردند به مرحله ديگر حادث مي شوند، پيش

رشد مقصد تفرجگاهي با توجه به بخش هاي بازار كه بر نيز  1شكل . بر مبناي عوامل قيمتي به نمايش مي گذارد
  . اساس فاصله از مناطق گردشگر فرست تعيين شده اند را نشان مي دهد

الگوي رشد از طريق  2در شكل . ديدگاهي چند بعدي مي بخشداين دو شكل و يك جدول، به مدل   
مجموعه اي از تقاط تعادل عرضه و تقاضا كه در طي حيات مقصد تفرجگاهي به وقوع مي پيوندند، ترسيم و 

عالوه بر . ، خط عرضه بلند مدت مقصد تفرجگاهي را نشان مي دهدOO1در اين شكل خط . توصيف مي شود
مسير رشد، تغييرجهت هايي كه در طول زمان در . د بلند مدت را به نمايش مي گذارداين، خط مذكور مسير رش

آغاز مي شود  Oدر اين شكل فرض مي شود كه رشد در نقطه . نقاط تعادلي به وجود مي آيند را دنبال مي نمايد
بين  E1تعادل  در اين نقطه سطح رشد به پايان مي رسد زيرا نقطه. ادامه مي يابد P1و تا سطح قيمت متوسط 

تعداد حقيقي ورود گردشگران ممكن . رسيده استP1 براي تعطيالت و عرضه تسهيالت در نقطه ) D-D1(تقاضا 
است به افزايش خود ادامه دهد، اين گردشگران كمابيش به واسطه سطح پايين قيمت به مقصد تفرجگاهي جذب 

 E1aتاب مي يابد كه نقطه تعادل جديدي در نيز باز D2-D3 اين موضوع در منحني تقاضاي جديد . مي شوند
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بر گسترش تسهيالتي بنيان نهاده شده  Q2و  Q1نشان مي دهد كه رشد بين  E1aنقطه تعادل . ايجاد مي نمايد
-Oو  O-Q2مدل در بين . باقي مي مانند P1است كه از نظر قيمتي كمابيش در خط بودجه تحميل شده توسط 

Q3 مت از تاثير انتقال در سطح كلي قيP1  تاP2  را به نمايش مي گذارد تا نقطه تعادل جديدي درE2  ايجاد
افزايش در قيمت بازتابي از ورود بخش بازار جديدي است كه آماده پرداخت قيمت باالتر بوده و يا آماده . نمايد

  .تغييرات در درون مقصد تفرجگاهي به شكلي است كه براي تعداد بيشتري از گردشگران جذاب باشد
  طيف توسعه تفرجگاه - 1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  29، 2004پريدوكس، : منبع
شامل هزينه حمل و نقل خواهد بود به اين شكل كه بخش جديد  P2و  P1بخشي از افزايش قيمت بين  

ديگر . گردشگران ممكن است مجبور به مسافرت از مسافت دورتري نسبت به بخش نخستين گردشگران باشد
سطح قيمت هاي مقصد تفرجگاهي ممكن است ارتقا كيفيت محصول گردشگري مقصد  مولفه افزايش در

به ...  و  E1 ،E2نرخ رشد بين نقاط تعادل . تفرجگاهي، شامل؛ اقامتگاه ها و رستوران هاي گران قيمت تر باشد
 2دول معيار كليدي توسعه بسيار وابسته خواهد بود كه در ج 12توان مقصد تفرجگاهي در برآورده ساختن 

اين عوامل با يكديگر چك ليستي را تشكيل مي دهند كه محدوديت هايي . خطوط كلي آن ها ترسيم شده است
را براي رشد تعيين مي كنند و به عنوان عوامل تعيين كننده شكل مسير رشد و ظرفيت مطلوب يك مقصد 

  . لوژيكي بلند مدت هستندتفرجگاهي، بيانگر توان دستيابي مقصد به پايداري اجتماعي، اقتصادي و اكو
  مسير رشد با تغيير جهت هايي در نقاط تعادل عرضه و تقاضا -2شكل 
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  29، 2004پريدوكس، : منبع
  مطالعه موردي كالردشت

 - مقصد تفرجگاهي كالردشت در استان مازندران و در شهرستان چالوس در نزديكي محور عمده گردشگري تهران
هاي  كالردشت داراي جاذبه. ان يكي از پرتراكم ترين محورهاي مسافرتي و گردشگري كشور واقع شده استچالوس به عنو

از اين رو مقصد مذكور توانسته است، گردشگراني . هاي طبيعي استوارند ترين آنها بر بنيان گردشگري متنوعي است، كه اصلي
آب و هواي كوهستاني . گذران تعطيالت را به خود جلب كندبا انگيزه طبيعت گردي، تفريح، اقامت در خانه هاي دوم و 

 8/9ميانگين درجه حرارت ساالنه مقصد مذكور . شود ترين مزيت رقابتي گردشگري مقصد كالردشت محسوب مي اصلي
  ).7، ص 1376مهندسين مشاور پژوهش و عمران، (گراد است  درجه سانتي

در كنارِ . اعث مطبوعيت اقليمي اين مقصد شده استكوه، دريا، ب همچنين برقراري جريان دائمي نسيم
گذرد و  اي كه از ميان آن مي يك دشت با رودخانه(انداز طبيعي منحصر به فرد  هستاني، چشمهواي كو و  آب

از ديگر عوامل اصلي جذب گردشگران به مقصد ) دور تا دور آن را جنگل و ارتفاعات پوشانيده است
  .كالردشت بوده است

  غييرات در شاخص هاي عمده توسعه مقصد تفرجگاهي در مدل پريدوكس در طول زمانت - 1جدول 
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آثار و اشياء . عالوه بر ويژگيهاي طبيعي منحصر به فرد، مقصد كالردشت داراي پيشينه تاريخي كهن است
اين ويژگي به اضافه استقرار برخي . شان از قدمت چند هزار ساله اين مقصد داردكشف شده از محل ن

ساختمانهاي قديمي مربوط به عهد پهلوي نيز مي توانند به عنوان عوامل جذب در جهت گسترش بازارهاي 
 45همچنين وجود بيش از ). 19، 1386قدمي،(گردشگري مقصد كالردشت مورد بهره برداري قرار گيرند 

ميليون سال، پتانسيل مهمي در جهت  60متر، يخچالهايي با قدمت بيش از  4000با ارتفاع بيش از قله 
  ). 1386،110مهندسين مشاور شرق آيند،(ورزش هاي كوهنوردي و اسكي فراهم نموده اند 

در دوره . گردد گيري جريانات گردشگري در مقصد كالردشت به دوره حكومت پهلوي اول برمي شكل 
اي و افزايش ميزان امنيت در سراسر مملكت، باعث تسهيل امر  وسعه زيرساختها به ويژه، شبكه جادهمذكور ت

به طور كلي روند توسعه . سفر و گشت و گذار در كشور، بويژه سفر به مناطق ساحلي درياي خزر شد
دشگران با گر(گردشگري در كالردشت در قالب دو گونه اصلي گردشگران خانه دوم  و گردشگران اقامتي 

روند رشد گردشگري خانه دوم . قابل بررسي است) ساعت و فاقد امكانات اقامتي شخصي 24اقامت حداقل 
  ):7، 1386قدمي، (مرحله تقسيم كرد  7توان به  در مقصد كالردشت را مي
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در(مقطع زماني قبل از انقالب - 1

 ):دوره پهلوي اول و دوم
  )روندي كند و بطئي(

از انقالب تامقطع زماني پس - ظ
 :1360اواسط دهه

  )روندي كند(

تا60مقطع زماني اواسط دهه - 3
 :1370اواسط دهه

روند صعودي تا شتابان بويژه در (
  )75تا  73سالهاي

1370مقطع زماني اواسط دهه - 4
 :1370تا اواخر دهه

  )1378وقوع بحران و ركود نسبي تا (

تا1370مقطع زماني اواخر دهه - 5
 :1383د سالخردا

العاده شتابان  روند صعودي و فوق(
 )83تا  81بويژه سالهاي 

تا پايان1383مقطع زماني از خرداد - 6
83:  

ركود كامل بدليل وقوع زلزله خرداد (
83( 

 )روند نسبتاً كند و آرام( :1386تا1384از  - 7
   

به الگوي گردشگران خانه دوم به روند رشد گردشگري اقامتي در كالردشت با اندك تفاوت تقريباًَ مشا
  ):7، 1386قدمي، (شرح ذيل است

  
در دوره پهلوي اول(مقطع زماني قبل از انقالب-1
  )و دوم

  )روندي كند و بطئي(

  )روندي كند( 1360مقطع زماني پس از انقالب تا اواسط دهه-2
تا اواسط دهه60مقطع زماني اواسط دهه-3

1370  
تا  73بويژه در سالهاي روند صعودي تا شتابان(

75( 
تا اواخر دهه1370مقطع زماني اواسط دهه-4

1370  
روند نسبتاً كندتر از مرحله قبل اما جاري و بدون (

  )بحران
تا خرداد سال1370مقطع زماني اواخر دهه-5

1383  
چشمگير شدن شمار گردشگران خارجي بويژه (

 )اعراب
  )83ركود كامل بدليل وقوع زلزله خرداد ( 83ايانتا پ1383مقطع زماني از خرداد-6
  )روند صعودي و رونق نسبي( 1386تا  1384از -7
  
، خدمات و زيرساختهاي )انسانيـ  طبيعي(به منظور ارزيابي ميزان رضايتمندي گردشگران از كيفيت محيطي ) 1386(قدمي   

) داخلي و خارجي(گردآوري نظرات گردشگران خانه دوم و اقامتي موجود در منطقه كالردشت، با استفاده از ابزار پرسشنامه به 
بررسي و تحليل اين نتايج به شناخت بهتر وضعيت موجود ابعاد مختلف عرضه گردشگري در مقصد تفرجگاهي كالردشت . پرداخت

نتايج حاصل از بررسي . از ديدگاه گردشگران به عنوان يكي از ذينفعان توسعه گردشگري مقصد كالردشت كمك شاياني خواهد نمود
قدمي نشان مي دهد كه ميزان رضايت گردشگران اقامتي داخلي در زمينه شاخص هايي چون كيفيت واحدهاي پذيرايي، كيفيت و 
بهداشت محيط، سطح قيمت ها، كيفيت خيابان هاي درون شهري، نحوه اطالع رساني گردشگري شهري، وضعيت ترافيك، ميزان 

بررسي ميزان رضايت گردشگران اقامتي . اوقات فراغت و مراكز خريد در سطح پايين تر از متوسط است فضاهاي تفريحي و گذران
خارجي در اين تحقيق نشان مي دهد كه ميزان رضايت اين گردشگران از شاخص هايي چون، وضعيت جاده ها و خيابان ها، خدمات 

اطالع رساني و زيرساخت هاي ارتباطي، به ويژه اينترنت با سرعت  پذيرايي، امكانات رفاهي و تفريحي، كيفيت بهداشت محيط، نحوه



ايران دانشجويان فرهنگي – علمي گردشگري مركز  
 

 

همچنين گردشگران اقامتي خارجي بر ضرورت وجود هتل هاي مدرن . باال و سطح قيمت كاالها و خدمات پايين تر از متوسط است
  ). 49- 48، 1386قدمي، (تاكيد نموده اند 

  مدل سازي توسعه مقصد تفرجگاهي كالردشت
وهاي رشد و فرآيند توسعه مقصدهاي تفرجگاهي با توجه به الگوي طيف توسعه تفرجگاه تشريح الگ  

)RDS (داده هاي اقتصادي : نيازمند سه گروه داده شامل)داده هاي بازديد كنندگان و )شاخص هاي قيمت ،
ارها و الگوهاي توسعه زيرساختارها و روساخت) الگوهاي هزينه كرد و تحليل مبدا گردشگران(گردشگران 

در مطالعه موردي مقصد تفرجگاهي كالردشت به دليل نبود و يا كمبود داده هاي جمع آوري شده . است
ذكر شده به ويژه روندهاي تاريخي و سري هاي زماني، تشريح فرآيند رشد و توسعه گردشگري آن به طور 

ي انواع بازار تقاضاي كامل امكان پذير نيست، بنابراين مدل سازي توسعه اين مقصد بر اساس ويژگي ها
  . گردشگري و عرضه مورد نياز آن بازارها صورت گرفته است

بر مبناي فازهاي  1386- 1318در بخش زير فرآيند رشد مقصد تفرجگاهي كالردشت در طي دوره زماني   
  :توسعه الگوي طيف توسعه تفرجگاه تشريح شده است

شت با توجه به ويژگي هاي توپوگرافي و مقصد تفرجگاهي كالرد :1318تا  -گردشگري محلي: 1فاز
چالوس به شمار مي رفته : اقليمي خاص از گذشته به عنوان منطقه ييالقي مناطق ساحلي پيراموني، نظير

در زمينه اين فاز از توسعه گردشگري در مقصد كالردشت اطالعات و داده هاي معتبري در دست . است
  .نيست

در مقصد تفرجگاهي كالردشت با توجه به عواملي چون، وضعيت  ):نيدرون استا(گردشگري منطقه اي : 2فاز 
معيشتي، وجود مقاصد رقيب در ساير نقاط استان مازندران و گيالن، نزديكي كالردشت به مقصد پرقدرت 

چالوس، اين فاز از توسعه در مقصد تفرجگاهي كالردشت  - گردشگرفرست استان تهران، ايجاد محور گردشگري تهران
نپيوسته است و در حقيقت مقصد كالردشت با مدنظر قراردادن يك فاز انتقال طوالني از فاز گردشگري محلي  به وقوع

  .وارد فاز گردشگري ملي شده است
در حقيقت مي توان آغاز توسعه كالردشت : 1375- 1318 - )ديگر استان ها(گردشگري ملي : 3فاز 

  .اين فاز خود به هفت بخش قابل تقسيم است. رفتبه عنوان يك مقصد گردشگري را از اين فاز در نظر گ
احداث كاخ ( 1310توان زمان شروع آنرا دهه  در سال هاي آغازين اين مرحله كه مي -بخش اول 

در اين مرحله تعداد گردشگران بسيار اندك بود و از . در نظر گرفت) 1318ييالقي پهلوي اول در سال 
گردشگران (اد معدودي محقق و دانشمند و كوهنورد خارجي طبقات مرفه و اطرافيان شاه و البته تعد

طي اين مرحله تسهيالت خاص گردشگري در مقصد شكل نگرفت و ساختار . شد تشكيل مي) ماجراجو
همچنين همزمان با گردشگران . فيزيكي و محيط اجتماعي آن تحت تأثير گردشگري دچار تغييرات نشد

). 59، 1386قدمي، (ردشگران خانه دوم نيز در كالردشت مطرح شدند هاي دوم، نوع گ اقامتي، با احداث خانه
در دوره حكومت پهلوي دوم، گردشگران به تدريج بيشتر شده و برخي تسهيالت گردشگري توسط دولت 

هاي ارزان قيمت جوانان و چندين واحد اقامتي و پذيرايي  پس، مجتمع هتل ساخت هتل گرك. ايجاد شدند
در ). اند تمام باقي مانده ها تاكنون نيمه كه البته با وقوع انقالب اسالمي اين پروژه(شود  در اين دوره آغاز مي

مهندسين مشاور امير (كردند  به مقصد كالردشت سفر مي) خانوار 400(نفر  2000، ساالنه حدود 1340دهه 
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با روندي كند وساز خانه دوم در مقصد كالردشت  طي اين دوره ساخت). 10، ص 1346شريفي و همكاران 
  ). 59، 1386قدمي، (ادامه پيدا كرد 

، روند صعودي رشد جريانات گردشگري و 1357با وقوع انقالب اسالمي در سال  -بخش دوم 
وسازهاي خانه دوم كه بويژه از دورة محمدرضاشاه شروع شده بود به يكباره دچار ركود شده و تا  ساخت

  ). 60، 1386قدمي، (ادامه يافت  1360اواسط دهة 
در اين مرحله تبليغات گسترده . شود آغاز مي 60اين مرحله به تدريج از دهة اواسط دهه  - بخش سوم

در كالن شهر تهران و سراسر ايران، باعث معرفي هرچه ) حتي از سوي مسئولين رده باالي سياسي كشور(
ي در سطح مقصد، به تدريج طي اين مرحله با توجه به فقدان واحدهاي اقامتي كاف. شود بيشتر كالردشت مي

شود و به يكي از منابع درآمدي مردم محلي تبديل  اجاره ويالي شخصي ساكنان بومي به گردشگران رايج مي
هاي خدماتي مقصد به سوي خدمات گردشگري و در راستاي آن توسعه  در اين مرحله فعاليت. گردد مي
از اوايل دهة هفتاد، تعداد گردشگران مقصد . ودش هاي عمده در سطح شهر تبديل مي يابند و به فعاليت مي

  ). 60، 1386قدمي، (ادامه مي يابد  70كالردشت با روندي تصاعدي افزايش يافته كه اين روند تا اواسط دهه 
 1378تا سال  1375در اين بخش گردشگري خانه دوم به دليل اشباع تقاضا از سال  - بخش چهارم  

در اين زمان گردشگري اقامتي روند رشدي به نسبت كندتر از از بخش . ددر بحران و ركود نسبي به سر بر
اولين تقاضاهاي گردشگران خارجي در زمينه ورود و . قبل داشت ولي اين روند جاري و بدون بحران بود
  .اقامت در مقصد كالردشت در اين مرحله بروز يافت

به بعد، مجدداً  1378از سال . ميدبه طول انجا 1383تا خرداد  1378اين بخش از سال  -بخش پنجم
تا خرداد  1379بازي زمين و ويال با روندي تدريجي آغاز شد و در سال   و ساز خانه دوم و بورس روند ساخت 

همچنين روند ورود گردشگران اقامتي در اين سال ها روندي فزاينده . سابقه به خود گرفت شتابي بي 1383
  ). 6- 5، 1386قدمي، (داشت 

تا پايان همان سال به دليل وقوع زلزله در كالردشت، فعاليت هاي  1383از خرداد سال  -بخش ششم
  .گردشگري در ركود كامل فرو رفت

آغاز شد، با اصالح و بازسازي جاده ارتباطي كرج ـ چالوس و  1384در اين بخش كه از سال  - بخش هفتم
ند راكد شده ورود گردشگران اقامتي و خانه دوم ، رو1384برقراري آرامش نسبي پس از زلزله در مقصد، از سال 

همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه روند رشد . رخ داده بود، رو به رشد گذارده است 84تا  83كه در سال 
گردشگري خانه دوم به نسبت كند و آرام بوده ولي گردشگري اقامتي با روند صعودي و رونق نسبي روبرو بوده 

  . است
هاي ژئومورفولوژيكي مقصد كالردشت  با توجه به ويژگي :به بعد 1375 - بين الملليگردشگري : 4فاز 

هاي طبيعي، از دوره  هاي منحصر به فرد و جاذبه كوه و تخت سليمان با ويژگي بويژه وجود قلل مرتفع علم
سه و اتريش به پهلوي اول و پس از آن، همواره كوهنوردان و محققاني را از ساير نقاط دنيا بويژه آلمان، فران

اما . نفر است 100تعداد اين دسته از گردشگران بسيار اندك بوده و در سال كمتر از . خود جذب كرده است
به بعد از مقصد كالردشت ديدن  1375دسته ديگري از گردشگران اقامتي خارجي كه به تدريج از سال 

تعداد اين . درياي عمان هستندفارس و  اند، گردشگراني از كشورهاي عربي حوزه جنوبي خليج كرده
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مذكور از  زهشود كه از حو تاكنون، همواره در حال افزايش بوده است و برآورد مي 1375گردشگران از سال 
به عنوان نمونه   .كنند هزار نفر گردشگر به مقصد كالردشت سفر مي 50به بعد، ساالنه بيش از  1379سال 

اين فاز ). 16-15، 1386قدمي، (اند  كور به كالردشت سفر كردههزار گردشگر از حوزه مذ 60، 1379در سال 
از مراحل توسعه مقصد تفرجگاهي كالردشت مطابق الگوي طيف توسعه تفرجگاه اكنون در منطقه انتقال 

  .قرار دارد
الگوي طيف توسعه تفرجگاه، فاز پنجمي، شامل نزول،  ):Post-Mass(گردشگري پسا انبوه : 5فاز 

كه در مقصد تفرجگاهي به آن ها ) محلي، منطقه اي، ملي، بين المللي(راي هر بخش بازاري ركود يا احيا ب
اين فاز در الگوي باتلر براي تمام گردشگران يا بازار . ارائه خدمات صورت مي گيرد، را پيش بيني مي نمايد

ركود يا احيا تقاضا در نظر گرفته شده است ولي الگوي طيف توسعه بر اين فرض مسلم است كه نزول، 
توسعه مقصد ) گردشگري ملي(براي مثال در بخش هفتم از فاز سوم . ممكن است در يكي از بازارها رخ دهد

، گردشگري خانه دوم با روندي به نسبت كند و آرام روبرو بوده است )1386- 1384(تفرجگاهي كالردشت 
اين يك . ق نسبي برخوردار استدر حالي كه گردشگري اقامتي داراي روند رشد صعودي بوده و از رون

واقعيت مهم و انكار ناپذير براي دست اندركاران و برنامه ريزان توسعه گردشگري در زمينه مدنظر قرار دادن 
جاذبه ها، زيرساختارها و تسهيالت و : ويژگي  بخش هاي بازار مختلف در توسعه عرضه گردشگري، شامل

موضوع را مدنظر قرار داد كه تغييرات در تعداد گردشگران نبايد همچنين بايد اين . خدمات، به شمار مي رود
مالك ورود مقصد تفرجگاهي به مرحله نزول باشد، زيرا ممكن است اين تغييرات در كوتاه مدت و به صورت 

صورت ...) ناشي از رقابت ساير مقاصد، عوامل خارجي، نظير حوادث طبيعي، روند هاي سياسي و (موقتي 
راي مثال مي توان به بروز ركود كامل در زمينه روند توسعه مقصد تفرجگاهي كالردشت در ب. گرفته باشد

در اين مرحله توجه . به بعد اشاره نمود 1384ناشي از وقوع زلزله و ادامه رشد و توسعه از سال  1383سال 
اين فاز، براي  در. ضرورت مي يابد) 2جدول (معيار كليدي توسعه الگوي طيف توسعه تفرجگاه  12ويژه به 

احيا مجدد و يا جلوگيري از بروز ركود و يا ورود مقصد تفرجگاهي به مرحله نزول، ضمن توجه به معيارهاي 
پايداري كليدي توسعه، مي توان انواع محصوالت گردشگري نوين كه متضمن دستيابي مقصد تفرجگاهي به 

براي تفرجگاه هاي با ويژگي هاي : براي مثال. اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي بلند مدت باشد را توسعه داد
مقصد تفرجگاهي كالردشت عالوه بر پايدار نمودن توسعه گردشگري انبوه، مي توان توسعه محصوالت گردشگري 

كه از ويژگي ... اكوتوريسم، گردشگري ماجراجويانه، گردشگري روستايي، گردشگري كشاورزي و : خاص، نظير
  . تي برخوردارند، را مدنظر قراردادهاي پسامدرني و پسافورديس

  نتيجه گيري
الگوي طيف توسعه تفرجگاه بيانگر نقش بازار در توسعه مقصد تفرجگاهي است ولي به نفي ديگر الگوها و    

اين الگو يا مدل چند وجهي بر مبناي عملكرد اقتصاد خرد . مدل هاي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي نمي پردازد
يير در الگوهاي تعامل بين عرضه و تقاضا و چگونگي تاثيرگذاري اين تغييرات بر گستره اي مقصدهاي تفرجگاهي، تغ

از جمله ويژگي هاي اين الگوي بازار چند بخشي، . از بخش هاي بازار مبتني بر مبدا گردشگرفرستي متمركز است
در الگوي بازار يك بخشي  در حالي كه. متوازن شدن عدم رشد در يك بخش بازار با رشد در بخش بازار ديگر است

كه تنها بر مبناي يك بخش بازار و يا تعداد گردشگران ورودي باشد، ممكن است نرخ هاي متفاوت رشد و يا نزول 
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اين ماهيت بيانگر وجود بخش . اين ويژگي، ماهيت ناهمگون مقصدهاي تفرجگاهي را نشان مي دهد. تجربه شود
كشش تقاضاي مختلفي هستند و اين ضرورت را برجسته مي سازد كه  هاي بازاري است كه به طور همزمان داراي

  .  همه بخشهاي بازار به خوبي كنترل و نظارت گردد تا از سرايت نزول در يك بخش به ساير بخش ها جلوگيري شود
همچنين بايد مدنظر داشت كه فرآيند رشد مقصد تفرجگاهي هميشه از فاز گردشگري محلي به فاز 

در كشورهاي در حال توسعه الگوي وارونه اي از توسعه واقع مي شود به . لمللي صورت نمي گيردگردشگري بين ا
طوري كه توسعه اوليه از فاز چهارم يا گردشگري بين المللي صورت گرفته و همراه با توسعه اقتصاد ملي و محلي 

مثال هايي از اين الگوي توسعه را . و افزايش درآمد سرانه و سطح رفاه با توسعه فازهاي يك تا سه دنبال مي گردد
در مقصد ). 52، 2004پريدوكس، (در فوكت تايلند، بالي اندونزي و آكاپولكوي شيلي صورت گرفته است 

تفرجگاهي كالردشت اين الگو متفاوت بوده است، به طوري كه آغاز توسعه با فاز سوم يا گردشگري ملي بوده 
با توجه به ماهيت گردشگري و عدم وجود سازوكارهاي توسعه  در صورتي كه فاز گردشگري محلي را(است 

اين تفاوت به طور عمده ناشي از عواملي چون، نزديكي ). گردشگري در كالردشت در اين فاز، مستثني نمود
كالردشت به بازار پرقدرت گردشگرفرست تهران، ويژگي هاي آب و هوايي كه اين مقصد را مساعد حضور 

كه به مقاصد گردشگري (فرهنگي و رفتاري مردم تهران  - ده است، الگوهاي اجتماعيگردشگران تهراني نمو
شمال كشور به عنوان ييالقات سنتي خود نگريسته و سفر به شمال در تعطيالت به عنوان الگوي غالب سفر مردم 

  . است بوده... ، وضعيت معيشت و رفتاري مردم شهرهاي پيراموني و درون استاني و )تهران درآمده است
شواهد نشان مي دهد كه مقصد تفرجگاهي كالردشت هم اكنون در فاز سوم توسعه يا فاز گردشگري ملي  

همچنين با توجه به . واقع است ولي نشانه هايي از ورود به فاز چهارم يا گردشگري بين المللي به چشم مي خورد
ردشت به افزايش خود ادامه خواهد داد و وضعيت موجود، تعداد نهايي بازديدكنندگان از مقصد تفرجگاهي كال

مقصد به صورت بالقوه از اين توان برخوردار است كه هم در زمينه گردشگري انبوه با ارائه محصوالتي چون خانه 
و هم در زمينه گردشگري نوين با ارائه ... هاي دوم، گردشگري تفريحي، گردشگري كنفرانس ها و همايش ها و 

به ارائه خدمات ... م، گردشگري ماجراجويانه، گردشگري روستايي و كشاورزي و محصوالتي چون اكوتوريس
ولي اين فرآيند در صورتي عملي خواهد بود كه در زمينه بعضي عوامل عرضه، نظير كيفيت خدمات، . بپردازد

بر، دسترسي ها، شبكه معا: خدمات و تسهيالت فراغتي، تفريحي و ورزشي، مراكز خريد، زيرساختارها، شامل
بديهي است بهترين . ، تمهيداتي براي بهبود كيفيت و كميت اين عوامل صورت گيرد... بهداشت، ارتباطات و 

مرجع شناسايي اين كاستي ها و كمبودها، بخش هاي بازار تقاضا و نيز وضعيت موجود توسعه گردشگري مقصد 
  .تفرجگاهي كالردشت است
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