
  بنام خدا

  اکوتوریستیهاي تفعالیانسیلهاي طبیعی شهرستان مشکین شهر در توسعه تنقش پ

  )توسعۀ پایدار گردشگري استان اردبیلدر بعنوان فرصت (

  2شوکت مقیمی     1حمید همتی

مرك دانشگاه آزاد تهران و برنامه ریزي توریسمکارشناسی ارشدجغرافیا فارغ التحصیل -1

  دکتراي جغرافیاي طبیعی دانشگاه آزاد تهران مرکز-2

:چکیده

در این صنعت، مروزه ا. را موجب می شودگردشگري انواع مختلف ،  عناصرسیستم عناصر گردشگري  و فعالیتهاي 

یط زیست، کمک به به حفظ محدر آن سیستم عناصري است که فعالیتهاي مجموعه  یکناشی از ، خروجی اکوتوریسم 

نحوة رفتار با  بدین معنی که.ه استتوجه شدصهاي توسعۀ پایدار خشا بر اساسآنها  اقتصاد مردم بومی محلی وفرهنگ 

منجر می  راخروجی بنام طبیعت گردي و یا اکوتوریسم سیستم ، ایندر) اکوتوریستها (طبیعی  جاذبه ها از سوي گردشگران

استان  در )سبالن(به ویژه دامنه ساواالن  شهرستان مشکین شهرحوضه گردشگري مورد مطالعه ،  محیط جغرافیایی. شود

، داراي اهمیت در کنار سایر عناصر گردشگري  اردبیل است که به جهت وفور منابع و پتانسیلهاي طبیعی، تاریخی، فرهنگی 

و بهره برداري بهینه از میدان  صنعت توریسمپایداروسعه تشناخت و مل تاثیر گذار در به عنوان یکی از عواو فراوان بوده 

می معرفی ، به متقاضیان ، برنامه ریزان و فعاالن صنعت گردشگري عرضه گردشگري ، از سوي سیاستگذاران، سرمایه گذاران

مورد توجه گردشگران به خصوص طبیعت  اخیر در یکی دو سالدر استان اردبیل جاذبه هاي شهرستان مشکین شهر .د گرد

در مرحله مشارکت و یا مرحله حیات گردشگري مشکین شهر  چرخۀ، باتلر یه چرخۀ حیاتطبق نظرکه گردان واقع شده 

و به خصوص سازمانهاي تاثیر توجه دست اندرکاران  ت و یا توسعه،کدر این مقطع زمانی یعنی مرحلۀ مشارقراردارد که توسعه 

صورت  ،  Swotتحلیل در این تحقیق با استفاده از کلیات  .را می طلبد ضروري طبیعیعناصر گردشگري تمام  به گذار 

آن را پوشش داده و نقاط ضعف درونی  ، پتانسیلهاي گردشگري مشکین شهر بسیار زیاد نقاط قوت گرفته که در آن 

به حداقل را این مرحله از مشارکت و یا توسعه نقاط تهدید ، جهان و منطقه  فرصتهاي عالی بدست آمده در وضعیت فعلی 

عناصر تمام ( در تمام بخش هاي گردشگري برنامه ریزي دقیق تر  نتیجه حاصله با توصیه میگرددورساندمیممکن 

بر اساس ، توسعه پایداراحترام به فرهنگ بومی محلی براي رشد و توسعه ،حفظ محیط زیست جهت در، ) گردشگري 

همان راه هاي رسیدن به  که در این تحقیق  .شود بکارگرفته، ) ریسم خروجی اکوتو(مجموعه رفتار داراي یک هدف یعنی

  .مدل معرفی شده است نمونهبعنوان  یک مسیر سفر پیشنهادي ، اکوتوریسم یعنی  خروجی

  

  :واژگان کلیدي

گردشگريچرخۀ حیات، اکوتوریسم ،عشایري  -روستائی طبیعی ، عناصر گردشگري، جاذبه هاي نگرش سیستمی،

  

  

  



  :قدمهم

و براي درك کلی مجموعه سیستم عناصر ، مبحثی نو در گردشگري است که در سالهاي اخیر وارد این صنعت شده

دنبال میکند و به نظر میرسد کاربرد آن در اکوتوریسم در کلیت  است که هدف یکسانی را در گردشگري  فعالیتهاي متقابل 

وقتی در معنا و اهمیت بیشتري پیدا میکند، چرا که ، ) 19، 1392جهانیان و زندي ( که آن نیز مفهوم تازه اي است

فاظت از یک سري محدویتها و حفظ و صیانت از آن به میان میاید، حاکوتوریسم اهداف خاصی دنبال میشود که براي 

  نقش حفاظتی خود را بهتر بازي میکند، اهداف یکسان این نظام براي ستم جایگاه خود را در سی

اکو توریسم یکی از زیر مجموعه هاي گستردة صنعت گردشگري است که نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست، 

و یا یک سفر مسئوالنه به طبیعت براي لذت  داردفرهنگ بومی محلی و مشارکت دادن افراد بومی محلی در اقتصاد گردشگری

است وداراي شرایطی است که در صورت عدم بردن از آن ، همراه با فرهنگ بومی محلی و احترام به آن با مشارکت آنها 

توجه سایر عناصر گردشگري به اهداف اکو توریسم، این نوع گردشگري از حیطه اکوتوریسمی در آمده و نام و نوع دیگري از 

  .وریسم خواهد داشتت

لعات زیادي صورت گرفته که بخشی مطادر ایران در رابطه با نقش منابع طبیعی در توسعۀ فعالیتهاي اکو توریستی 

ارزیابی توانهاي طبیعی لواسانات به منظور توسعه فعالیتهاي : از : از آن مربوط به پایان نامه هاست  و به عنوان نمونه عبارتند

امکان سنجی فعالیتهاي گردشگري و توزیع فضائی آن در منطقه نمونه گردشگري  - IUCNفاده از مدلاکو توریستی با است

بررسی و توسعه اکوتوریسم استان زنجان با استفاده  -   1389نظري  GISمیانکاله با  استفاده از سیستم اطالعات جغرافیادي 

امکان سنجی توانمندیهاي  - خش مرکزي و مشکین شرقی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستائی ب –کاهدي   GISاز 

تعیین راهبردها و سیاستهاي توسعۀ .   1390صحرا پیما  –اکوتوریسم ، مطالعه موردي بخش دودانگه شهرستان ساري 

ی رجبی، رهنمون، اباذري و برخی از این مطالعات از سوي سازمانها و ارگانهاي دولت –ژئوتوریسم در شهرستان مشکین شهر 

میراث فرهنگی صنایع (از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري همچون آمایش سرزمین استان اردبیل 

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان (طرح جامع گردشگري استان اردبیل )دستی و گردشگري استان اردبیل

وسعۀ فعالیتهاي اکوتوریستی در قالب سیستم عناصر کمتر کسی ، ولی در ارتباط با نقش پتانسیلهاي طبیعی در ت) اردبیل

تحت عنوان گردشگري به عنوان  1390سراغ داریم که تحقیقات انجام داده باشد که از جملۀ آن میتوان به مقالۀ قاسمی 

اشاره شده سیستم اشاره کرد که در آن به نظام عرضه و تقاضاي گردشگري و روابط متقابل و منظم عناصر مهم گردشگري 

  .است

سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی در در قابل طرح مجموعه اي از منابع پراکنده طبیعی ، که ا توجه به ب

منطقه مشکین ، به خصوص  )سبالن( ساواالن منطقه آذربایجان و ، )1، 1390رضوانی ( دناقصی نقاط کشور ایران وجود دار

درجۀ  38در منطقه اي واقع شده که متاثر از آب و هواي کوهستانی در عرض جغرافیائی  به عنوان نمونه مورد مطالعه، 

در رمنطقه مشکین شه. است ساواالن ، از طبیعتی ویژه برخوردار است که متاثر از فعالیتهاي آتشفشانی خاموش شمالی

جغرافیائی تاثیر گذار بر توانها و  استان اردبیل با توجه به تعریف نسبی یعنی، موقعیت آن نسبت به پدیده هاي مهم

الن، کوه آیقار، اواقله سآبهاي گرم معدنی، ( به خصوص چشم انداز هاي طبیعی ) 1390،23عظیمی ( محدودیتهاي منطقه 

به ...) و، فرهنگ عشایري و روستائی پیرامون طبیعت ، تنگ قشالق، دره عورت دره شیروان، طبیعت هوشنگ میدانی، کپز



تاریخی ، همچنینفراوان آبی، گیاهی ، جانوري  و کوهستانی  و اکوسیستم وجود پتانسیلها ی ومحیطزیست جهت تنوع 

مورد توجه دوست داران طبیعت از اقصی نقاط کشور و جهان در نحوة گردشگري افراد تاثیر گذاشته و همیشه ..... فرهنگی و 

نیاز به گذران اوقات فراغت به خصوص در طبیعت را به مردم ارزانی داشته  ،  جوامع  ۀو با پیشرفت و توسعاست واقع شده 

)7ص  1390دي ماه  6روزنامه همشهري سه شنبه (. است 

گرهارد ( طبیعت بر انسان و انسان بر طبیعت و تاثیر و تاثر متقابل ساواالن منطقه جاذبه هاي طبیعی  براي بررسی

از نظر مکتب وسازماندهی و نظم بخشی آنها در جهت استفاده بهینه و اکوتوریستی ، ) 500، 1369جین لینسکی/ لینسکی

، 1389حیدري ( و توجه ویژه به آن  در قالب  عناصر گردشگري ) 5، 1390زاهدي ( سیستمی و دیدگاه یا تفکر نظام گرا 

1389،20رهنمائی ( عی و اقتصادي یعنی محیط جغرافیائی شامل اشکال محیط طبیعی، اجتما، الزم است  این منابع  ) 43

همچنین  مسئولین ذیربط،و ابتدا به دست اندرکاران و محققان علمی  و صنعت توریسم به خصوص مجریان اکوتوریسم ) 

) 13،  1391، تراب احمدي مژگان  ،ضیائی محمد(و سپس بر اساس نظام عرضه و تقاضا شناسانده شوند  ،مردم بومی محلی 

گردشگري در قالب ، بستر هاي الزم )گردشگران و میزبانان(آنها براي استفاده اقشار مختلف مردم یعنی تقاضاي به حق 

خروجی هاي الزم به خصوص توریسم درسیستم گردشگري تحت گردشگري فراهم شود و خدمات طبیعی گردشگري عناصر 

  ارائه شود ) اکوتوریسم ( پایدار و طبیعت گردي 

  : تحقیقاهداف 

.در مرحلۀ مشارکت و توسعهدر توسعه توریسم به عناصر گردشگري توجه به نگرش سیستمی -1

روستاي موئیل و،الهروده گردشگري مشکین شهرضحواکوتوریستی.بررسی ونمایش وجودپتانسیلهاي طبیعی-2

  .ساواالنومحیط پیرامونی 

.در ارتباط با این مناطق  )Swot( خارجی هايو تهدید هارصتفنقاط قوت و ضعف درونی همچنین  ارائه-3

اکوتریسم منطقهتوسعه پایدار با هدف حفظ محیط زیست و احترام به فرهنگ بومی محلی و رشدوتوسعه تاکید بر-4

بومگرديو اکوتوریسمتوسعه تورهاي طبیعت گردي ، ارائه راه کار براي برنامه ریزي و -5

به عنوان خروجی  )قله ساواالن(در مثلث مشکین، موئیل ، الهرود  )پیاده روي( تعیین مسیرهاي اکوتوریستی - 6

.در منطقه سیستم عناصر گردشگري طبیعی

  :سواالت و فرضیات تحقیق

طبیعی قابل بحث در موضوع اکوتوریسم  براي جلب توجه اکوتوریستها در )    View( با توجه به چشم اندازهاي 

  : منطقه مشکین شهر ، این سواالت مطرح است  که

:سواالت

نقش این پتانسیلها در توسعه  وجود دارد؟ چه نوع جاذبه هاي  اکوتوریستی  در اطراف  شهرستان مشکین شهر،     

مفید یا گردشگري مسئوالنه اکوتوریسم عیین استانداردهاي شگري  میتواند در تتوجه به ساختار گرداکو توریسم چیست؟ 

باشد؟



:فرضیات تحقیق

توسعه فعالیتهاي (به نظر میرسد پتانسیلهاي طبیعی شهرستان مشکین شهر در جذب گردشگران خاص     

و معرفی مسیرهاي اکو توریستی  به گردشگران خاص در مسیرهاي اعالم شده  تاثیر مستقیم دارد و  شناسائی) اکوتوریستی

، در ارائه یکی از اصول پایدار که جزء اهداف توسعه پایدار معرفی می گردد  عناصر گردشگري سیستم فعالیتهاي در قالب که

.نقش مهمی ایفاء مینماید یعنی توسعۀ اصول پایدار در اکوتوریسم  است ،

  : رچوبۀ تحقیق چهاو  روش 

 شهرستان مشکین شهر و محیط اطراف آن، به عنوان محل نمونهپس از جمع آوري داده هاي  اسنادي و میدانی از  

اطالعات خام بررسی و سپس  تجزیه و تحلیل توصیفی در آن صورت مکان مرکزي مورد مطالعه و تحقیق از سوي نگارنده ، یعنی 

در نهایت جهت دستیابی به نتایج و اهداف اصلی تحقیق که در اکوتوریسم کاربرد دارد ، از روي نقشه هاي . گرفته است 

ن هاي جهانی برنامه سفرهاي ارائه شده مطابق روشهاي برگرفته از سازما و ARCGIS  ،Google Earthتولیدي در محیط 

با مطرح شده،  1همانگونه که در نمودار شمارة ) IUCN( و سازمان حفاظت از محیط زیست جهانی ) WTO( جهانگردي 

 Ecotourismدر مفهوم عام آن  و خاص    Tourism Elementsاستفاده از سیستم و ساختار گردشگري یعنی 

Elements    مشارکت و  توسعۀ طبق چرحۀ حیات (در یک دوره زمانی معین ) ي گردشگر سیستم عناصر(یک مدلی بر اساس

و نمونۀ آن ، مسیر گردشگري خاصی به  شده بیان ،  ) اکوتوریسم(تعاریف جدید انواع گردشگري نتایج با و مکان معین ) باتلر

عنوان مسیر نمونۀ اکوتوریستی است که از راوبط متقابل و داري هدف یکسان فعالیتهاي عناصر گردشگري طبیعی ، منتج 

.شده است

  سیستم گردشگري: 1نمودار شماره 

      

  

  

  

  :چارت کلی فرآیند تحقیق 

  :، به شرح زیر استبر اساس بررسی پتانسیلهاي طبیعی شهرستان مشکین شهر قابل طرح در اکوتوریسمچارت فرایند، 

  .عی مشکین شهر در توسعۀ اکوتوریسم در سیستم عناصر گردشگري طبیعینقش پتانسیلهاي طبی چارت :1شمارة چارت 

  : بررسی

  

  :براساس

پتانسیلهاي طبیعی شهرستان مشکین شهر

  و چرخۀ حیات گردشگري  SWOT، تحلیل  GIS ،Googleنقشه هاي +  WTO , IUCNاصول 

گردشگريتمامی عناصر 

ج

صنعت گردشگريفعالیتهاي کلیه عناصر 

خروجیفرایندورودي

39،  1391ضیائی، تراب احمدي :  ترسیم از نگارنده با اقتباس از منبع 



:تحت سیستم عناصر طبیعی

  

  

  :خروجی سیستم

  ):قلمرو موضوعی ، مکانی( شهرستان مشکین شهر مناطق قابل طرح در اکوتوریسم

  

شده و مختصات جغرافیایی آنها به شرح،  به کمک  نقشه ها و تصاویر تهیه مناطق قابل طرح در اکو توریسم 

است که در آن مناطق اکوتوریستی به همراه سایر مناطق داراي پتانسیلهاي گردشگري در نمایش داده شده 1جدول شمارة 

  .کنار هم مطرح شده است

  : 1جدول شماره 

  جنگلها، پارکهاو سایرمناطق حفاظتی، : برخی جاذبه هاي طبیعی  مشکین شهر شاملجغرافیائی موقعیت 

  غرافیاییجعرض 

Latitude

طول جغرافیایی

Longitude

  نام محل

اذبهجو  

  غرافیاییجعرض 

Latitude

طول جغرافیایی

Longitude

  نام محل

و جاذبه 

 –قره گول  47.48.0  38.17.40

  ییالق عشایر

قله ساواالن  38.16.0447.50.15

هوشنگ 38.202647.48.42

  میدانی

پناهگاه اول 38.17.1547.51.30

  شابیل

پناهگاه دوم 38.16.5847.51.38  شیروان دره38.26.3847.48.42

  شابیل

شیروان دره  38.21.0347.50.48

آت گولی

  پناهگاه38.16.1247.49.19

  عقاب سنگی

چشم انداز 38.21.3247.49.54

  دره شیروان

دامنه آیقار   47.41.57  38.16.30

  محل عشایر

  کوه آیقار38.12.0747.43.03شیروان دره38.20.0147.50.59

 پارك جنگلی38.22.2947.40.52  خره کپزص38.31.2747.50.58

  خیاو چاي

  گردولی38.20.1447.41.40  قشالق تنگ38.39.4747.43.51

  قره سو47.39.47  38.47.04

  )دره ئورت( 

سرچشمه 38.21.5347.25.56

  هریس

  جنگل حاتم47.23.53  38.18.53  نگارنده : منبع

نمونۀ پکیج سفراکوتوریستی طبق برنامه سفر

  خروجی بنام اکو توریسم)=مسئوالنه(عناصرفعالیتهاي + عناصر گردشگري طبیعی



  : 2جدول شماره 

  ..رودخانه ها، چشمه ها،آبگرمها، دریاچه ها و : شامل ،برخی جاذبه هاي طبیعی مشکینجغرافیائی موقعیت 

  غرافیاییعرض ج

Latitude

جغرافیاییطول

Longitude  

  نام محل

و جاذبه

  غرافیاییجعرض 

Latitude  

غرافیاییجطول 

Longitude  

  نام محل

و جاذبه

 آبگرم 38.17.4147.43.04

موئیل

  سد ساواالن38.32.3147.46.68

آبشار 38.17.2247.43.24

  قوتورسو

آبگرم 38.20.1747.51.33

  قوتورسوئی

  آبگرم شابیل38.19.4847.50.37  ژئوترمال  47.43.50  38.16.16

آبگرم ملک 38.16.3147.43.10

  سو

 خیاو چاي38.23.5547.41.38

پارك 

  جنگلی

   آق دره 38.31.4547.39.37قینرجه38.17.1147.41.26

  قره سو

استخر 38.17.2247.41.20

قینرجه

قره سو پل   47.47.46  38.38.06

  کنگرلو

  ات گولی38.21.247.49.54  دودو38.16.3647.42.13

  گولقره   47.48.0  38.17.40ایالندو38.17.5347.42.06

یرزوله 38.18.4947.40.51

  یالندوا

  طاووس گلی  47.46.12  38.19.36

آبشار 38.17.2547.38.09

گورگور

نگارنده : منبع

  

  



  شهرشهرستان مشکین  و استان اردبیل موقعیت جغرافیایی:  1نقشه شماره

  :نتایج 

با استفاده از تصاویر ماهواره اي و نقشه هاي پایه دریافتی از  آن عناصر اصلی گردشگري و ساختارسیستم براساس 

سازمان نیروهاي مسلح همچنین سایر نقشه ها مثل گوگل ارت، گوگل مپ و ویکی مپیا  با کمک  –سازمان نقشه برداري و 

خش تجزیه و ، این ب)   WTO( سازمان جهانی جهانگردي  )      IUCN(و الهام از سازمانهاي حفاظت از محیط زیست 

  . گردیده است تحلیل 

و مسئولیت  جاذبه هاي طبیعی نیست که در آن جنبه محافظتیعنصر ، تنها توجه به این نکته ضروري است 

وفرهنگ  ، بلکه تمام عناصر اصلی گردشگري، از جنبه حفاظت از محیط زیستداراي اهمیت باشدپذیري براي اکوتوریسم

چراکه عناصر دیگري مثل حمل و  . باشداکوتوریسمکه حاصل میشود ،خروجیتا .گیرند باید مورد توجه و دقت قراربومی 

آلودگی ناشی از تغذیه در ( ، تغذیه ) نحوه استفاده از هتل یا کمپینگ ( ، مراکز اقامتی ) استفاده از نوع وسیله نقلیه( نقل 

یط زیست ، جنگل و مرتع ، کشاورزي، نیرو، نیروي سازمانهاي حفاظت از مح( ، مدیریت  سازمانهاي دولتی دخیل ) طبیعت 

خود  ، راهنمایان حرفه اي سفر و...) آژانسها، موسسات حمل و نقل، شرکتهاي بیمه و( ، موسسات سفر ....) انتظامی و

 سایر عناصر ، نقش بسیار موثري در ارائه و انجام یک فعالیت اکو توریستی دارند که هر کدام از آنها به همراه......گردشگران 

توانند و باید در راستاي فعالیت اکوتوریستی نقش موثري ایفا کنند و اگر تنها به ، میو عوامل دخیل در سفر اکوتوریستی

و فعالیت سایر عناصرغیر  توجه شودبا نگاه مسئوالنه عنصر جاذبه به یعنی فقط   یک جنبه یا یک بخش از عناصر نامبرده 

چرا که تنها تفاوت تورهاي دشخواهند تعریف از حالت اکوتوریستی خارج شده و مانند سایر تورها  آن خروجی ، مسئوالنه 

اکو با سایر تورها  نه تنها نقش حفاظتی و در دامان طبیعت بودن بخاطر طبیعت و فرهنگ بومی است بلکه در نظر گرفتن 



می محلی و مشارکت دادن آنها در اقتصاد احترام به فرهنگ بو کلیه عناصر گردشگري از نظر حفظ محیط زیست ،

  .نمایدآن را از سایر تورها متمایز می است کهگردشگري 

به خصوص در 1همچون تصویر شمارة توان این گونه بیان کرد که در سفر به مناطق اکوتوریستی براي مثال می

اي استفاده کرد که یا هیچ  وسیله نقلیه) عنصر ( ازهنگام ورود به مناطق مورد نظر که نیاز به حفاظت از آن وجود دارد، باید 

  خسارتی به طبیعت وارد ننماید و یا حتی المقدورکمترین خسارت  و قابل جبرانی را داشته باشد

  

  .،  نگارنده 1390تابستان  –)مشکین شهر( مزارع انگور شهرالهرود  -چشم اندازکوه ساواالن )1(تصویر شماره

  
  

  : جمع بندي  

که در کتفا میگردد ارائۀ نمونه یک برنامه سفر اکوتوریستی از مناطق منتخب شهرستان مشکین شهر ادر جمع بندي کلی به 

  .آن تمام عناصر گردشگري ، فعالیت هاي آن عناصر و خروجی گردشگري طبیعی و یا مسئوالنه ، نمایش داده شده است

ر مربوطه تهیه شده یبه صورت نقشۀ کل به همراه تصاو ،فرسیستم و ساختار اکوتوریسم بر اساس جدول و مسیر س

مسیر اکوتوریستی پیشنهادي همراه برنامه سفر و عناصر گردشگري موجود براساس اصول حفاظت از محیط در آن است که 

  .منتج میگردداز آن و یک خروجی بر اساس نامهاي اکوتوریستی است زیست و محیط فرهنگی ارائه شده 

  

  

  

  

  



  مسیر اکوتوریستی پیشنهادي   شناسۀ: 3جدول شمارة 

  01:کد مسیر  GÜR GÜRاکو توریسم گور گور      :نام تور

  .، جانوري، چشمه آب ، آبشار، کوهستان ، عشایري، روستائی وشناسی گیاه      : قابل طرح در تورهاي

  زمان پیشنهاديبهترین 

  :سفر   

  یک روزه      : مدت گشت    بهار ، تابستان، پائیز   :عادي 

  چند روزه  در همه فصول  : ماجراجویانه

                       مشکین شهر :بداءم

  

  47.40: طول جغرافیائی 

  38.22: عرض جغرافیائی

  47.38: طول جغرافیائی   )GÜR GÜR(کرکري-گور گور آبشار   :مقصد

  38.17: عرض جغرافیائی

  جاده آسفالته ، خاکی ، پیاده روي ، کوهپیمائی           :نوع دسترسی 

آبشار گور (راهپیمائی و کوه پیمائی در مسیر آبشار گورگور عور چاي  -روستاي  آغبالغ  -مشکین شهر: مسیر

  6/14:به کیلومترمسیر از شهر فاصله - )گور 

  

  
  نقشۀ راه  –تصویر ماهواره اي مسیر  :   2شکل شمارة              نقشه مسیر  

  نگارنده: ترسیم                                  Google Earth: ماخذ

  

  

  

  



  سیستم عناصر گردشگري مسیر : 4جدول شمارة  

جاذبه ها
:

  

ي
جاذبه ها

 
ی 

عموم
سیر

م
 :

  روستاي آغبالغ و قرخ بالغ ، عشایر شاهسون          :جاذبه هاي مسیر  

  چشم انداز شیوه زندگی عشایري ، روستائی  :فرهنگی

چشم اندازهاي طبیعی در مسیر راهپیمائی، رودخانه  کرکري، پوشش گیاهی :طبیعی

جانوري ، چشمه هاي آب، آب و هواي مطبوع کوهستانی، ) مراتع، چمنزارها(

  دره رودخانه عور، چشم انداز کوههاي ساواالن، آیقار   

  منظره پل معلق گردولی ، پارك خیاو چاي، چشم انداز شهر مشکین :سایر

جاذبه ها
د

ص
ص مق

خا
ي 

:
  

  چشم انداز شیوه زندگی عشایري نزدیک آبشار:فرهنگی

آبشار گور گور ، مناظر طبیعی دامنه کوه  در مسیر راهپیمائی، رودخانه  :طبیعی 

کرکري، پوشش گیاهی ، جانوري ، چشمه هاي آب، آب و هواي مطبوع 

) فقط طبیعت(کوهستانی، دره رود عور ، صداهاي گوش نواز خالص طبیعی 

  صداي پرندگان و وحوش 

، حوضچه آب ، النه  متر 20ترنم موسیقیائی ریزش آب از ارتفاع حدود   سایر

  ....پرندگان  اطراف آبشار و 

گاهها و 
اقامت

ذیه
تغ

:
  

...و ، کبابیرستوران، مجتمع بین راهی، کمپینگ، کز اسکانار، ممهمانپذیر، هتل آپارتمان، هتل

  چادر سفر ،  پیک نیک     : سایر 

  .در طول مسیر فقط در شهرمشکین و روستاي آغبالغ موجود است تغذیهمراکز  اقامتگاهی و   -

ل
ل و نق

حم
:

  

سفر
ل 

سای
و

:سایر وسایل حمل و نقل قابل استفاده در منطقه  

  بالن، کایت ، پاراگالیدر ، موتور سیکت ، دوچرخه  

  اتوبوس       مینی بوس              ون                   سواري

  و تعمیرگاه پلیس راه، امداد خودرو،  پمپ بنزین، پمپ گاز  :حمل و نقلبراي سایر امکانات 

       :دسترسی به مقصد مشکین شهر 

کیلومتر و  راه   175کیلومتر ، پارس آباد    190کیلومتر،  تبریز   102از فرودگاه اردبیل   :  هوائی 

  کیلومتر  190از تبریز   : آهن 

  جاده آسفالته اهر، هریس به مشکین شهر –بزرگراه اردبیل، مغان به مشکین شهر : زمینی

ت 
سا

س
مو

سفر 

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري  مشکین شهر، سازمان   :ادارات دولتی 

.حفاظت از محیط زیست ، سازمان هواشناسی ، نیروي انتظامی  وسایر ادارات مربوطه 

  ..وآژانسهاي مسافرتی ، شرکتهاي بیمه ، راهنمایان تور  :موسسات سفر و گردشگري  خصوصی 



ن
گرا

ش
گرد

:
  

 و مطالعات علمی، ) کوهنوردان، راهپیمایان، ماجراجویان (این مسیر براي اکوتوریستها

.آموزشی  ، سنین جوانی و افراد با قدرت فیزیکی باال توصیه میشود
سایر 

ت
کانا

ام
:

  
، درمانگاه، بیمارستان، تولیدات روستائی در بین راه، مسجد، باجه خود پرداز= مشکین شهر

  ، تبلیغات، راهنمائیدفتراطالع رسانی، مرکز خرید، سرویس بهداشتی، فوریت پزشکی

ی 
ست

ي اکوتوری
صیه ها

تو
:

  

و براي جلوگیري از تخریب محیط زیست  مقصدبه علت عدم وجود هیچ نوع امکانات در -

( با خود داشته باشیم و از مسیرهاي حرکت شده قبلی  کیسه زباله ، غذاي آماده"فالط

.حرکت نمائیم) پاي راه

.وارد نشویم ....)پرنده، خزنده، جهنده،(حریم مظلومانه گیاهان، جانوران به -

از همه مهمتر به فرهنگ  و شخصیت مردمان بومی محلی احترام بگذاریم چون فرهنگ -

.فرهنگ و هویت ما نیز است آنها جزئی از 

.به منظور ارج نهادن به تولیدات مردمان بومی محلی ، از آنها خرید نمائیم-

  .از آنها در راهنمائی مسیرها کمک بخواهیم و برخورد خوبی با آنها داشته باشیم

. ، گیاهی، جانوري، کوهستان ، عشایري، روستائی و اکوتوریسم آبی: خروجی سیستم گردشگري مسیر -

  . حاصل  فعالیتهاي کلیه عناصر گردشگري  مسیر است

                                                          )نگارنده : تهیه و تنظیم (          .براي مسیر یاد شده، انواع دیگر اکوتوریسم را نیز میتوان در نظر گرفت -

لذا با توجه به منابع گردشگري منطقه و در مرحله توسعه قرار داشتن آن ، به نظر میرسد توجه به اکوتوریسم و 

  توسعه در منطقه  باشدر و اصولی بهت ةمتعاقب آن توسعه پایدار  با نگرش سیستمی ، چار

  1390تابستان  –GÜR GÜRآبشار گور گور : 3شکل شمارة

  

   Google Image: از منبع 



  :ارائه پیشنهادات

، مطالبی عنوان شده که در آن عنصر جاذبه هاي گردشگري ، که یکی از عناصر مهم ساختار  در این مقاله

براي بهره  ، و محیط اکولوژیکی آن) و روستاي موئیل) سبالن(شهر ، الهرودمشکین ( گردشگري است، در ارتباط با  مثلث 

، مطرح شده است ، به خصوص در دوران حاضر که بر اساس مشکالت اقتصادي، اجتماعی و برداري مناسب و مسئوالنه 

ین مناطق با پدیده فرهنگی  حاکم بر برخی شهر هاي کوچک و روستا هاي دور دست و  نبود راه ارتباطی مناسب، اغلب ا

مهاجرت روبرو هستند و اکثر ساکنان آن تخلیه شده و یا به شهرهاي دور دست مهاجرت نموده اند، برخی مراکز یعنی 

در این مرحله از توسعه . روستاهاي واقع در گذر این منابع و یا شهرها ، هنوز زنده و پویا بوده و به حیات خود ادامه می دهند

شدن مشکین شهر به عنوان قطب گردشگري طبیعی منطقه و کشور، انتظار میرود مسئولین، دست گردشگري و با مطرح 

طبیعی و اکوتوریستی را در اختیار  "امکانات و منابع گردشگري خصوصاکه اندکاران و اهالی مشکین شهر ، الهرود و موئیل 

و تجهیز مناطق ، مطابق اصول توسعه پایدار قدم دارند ، به فکر توسعه پایدار مناطق بوده و سعی نمایند در راه توسعه 

استانداري، فرمانداري، شهرداري، شوراي شهر و روستاها، نیروي انتظامی، دانشگاههاي آزاد و : برداشته ودیگر دست اندکاران

سیما ، سازمان پیام نور، اداره محیط زیست ، جهاد کشاورزي ، سازمان جنگلها و مراتع ، اداره صنعت و معدن، سازمان صدا و 

، به عناصر مهم   اوقاف و امور خیریه ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور و مشکین شهر، اداره راه و شهر سازي

زمینی، تبلیغات ، راهنمائی  - اقامتگاهها، جاذبه ها، موسسات سفر، موسسات تغذیه ، شرکتهاي مسافربري هوائی( گردشگري 

گریسته ، به آنها اهمیت خاصی قائل شوند تا همه آن عناصر به طور یکجا و دوشادوش ، به با دیده سیتمی ن) گردشگران و

مرحله رشد و توسعه پایدار برسند که این امر میتواند ، عالوه بر توسعه پایدار منطقه مورد نظر ، به سایر روستاها و شهرهاي 

  .نزدیک و دور، نیز گسترش یابد

  :توسعه اکوتوریسم پایدار  در منطقه به شرح زیر باشند  به نظر میرسد راه کار هاي مناسب

ایجاد کریدور اکوتوریستی منطقه براي بوجود آوردن ساختارهاي اصلی و یا سایر لوازم براي تشکیل مجموعه -1

).مثلث مشکین ، الهرود و موئیل ( عناصر گردشگري در منطقه و ناحیه مورد مطالعه 

معرفی محل جاذبه هاي طبیعی اشاره شده در متن اصلی -2

) بومگردي(گردشگري  نمونۀ طقاایجاد من-3

) شهر الهرود، موئیل یا شابیل( مناطق پیرامونی احداث هتل ، اقامتگاهها و فروشگاههاي صنایع دستی در -4
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