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گردشگري سبب افزایش تقاضاي  .می آیدامروزه صنعت گردشگري جزو بزرگترین و متنوع ترین صنایع در دنیا به حساب 

توسعه گردشگري سبب بهبود زیرساخت ها . می شود محصوالت محلی، افزایش سرمایه گذاري و ایجاد فرصت هاي کارآفرینی

با توسعه گردشگري که صنعتی کاربر . ي ساکنان محلی می شود که می تواند سبب تفاوتهاي عمده اي براي زندگی شودبرا

است، می توان فرصت هاي شغلی جدید و اشتغال ایجاد کرد، موجب کاهش فقر و بزهکاري هاي مختلف در جامعه شد، 

این  هدف. د را ارتقاء بخشیدت خاطر گردشگران از مقصکیفیت و کمیت خدمات و امکانات مقصد گردشگري و به تبع رضای

لنگرود  در شهرستاندر ابعاد مختلف بخصوص در زمینه ایجاد فرصتهاي شغلی  گردشگري توسعهبررسی قابلیت های ،تحقیق

مار ایران در تهیه آمار ظرفیت ها از سایت مرکز آ. مبتنی بر روش کتابخانه اي و اسنادي است روش گردآوري داده ها.می باشد

آب و . و  همچنین در تهیه لیست جاذبه ها از اطالعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان گیالن استفاده شده است

مناسبی را فراهم آورده که می توان با  موقعیت هاي گردشگريهواي مطبوع، وجود دریا، کوه و جنگل و چشم انداز هاي زیبا 

استفاده از شناساندن این جاذبه ها و ارائه امکانات و خدمات گوناگون، گردشگر را به این شهرستان جذب کرد و از این طریق 

 منطقه کوهپایه جنگلی خرمامنطقه ساحلی چاف و چمخاله، . فرصت هاي اقتصادي مختلفی را براي مردم محلی به وجود آورد

انواع تسهیالت و امکانات اقامتی، براین باید بنا. و جلگه تاالبی کیاکالیه، سه منطقه ي نمونه گردشگري لنگرود شناخته شده اند

تفریحی، زیر ساختی و حمل نقل این سه منطقه را تامین و ارتقاء بخشید و نیز سایر جاذبه هاي بالقوه و بالفعل شهرستان و 

باید با تبلیغات مناسب براي . و تبدیل به محصول گردشگري کرد تا قابل عرضه به گردشگران باشدنقاط قوت آنها را شناسایی 

شناساندن جاذبه هاي شهرستان، پراکنده کردن اقامتگاه ها در نقاط مختلف، بهبود خدمات و ظرفیت مراکز اقامتی و تفریحی 

ر ارتقاء استانداردهاي زیرساختی و کسب رضایت گردشگران، و بهبود زیر ساخت ها، گردشگري لنگرود را توسعه داد تا عالوه ب

.فرصت هاي شغلی مناسبی نیز براي مردم محلی و بهبود کیفیت زندگی شان فراهم آید
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

  

با توجه به آثار اقتصـادیاین صنعت، . بزرگترین و متنوع ترین صنایع در دنیا به حساب می آیدامروزه صنعت گردشگري جزو 

اگر کشوري که جاذبههاي فرهنگی، طبیعی یا تاریخی مناسبی دارد، بتواند از ظرفیت هاي خـود  اسـتفادهکرده و چرخ هاي 

با توجه به . در سـطح اقتصـادخود خواهند بود رگـیآورد، شاهد رشد و شکوفائی بزاین صنعت را به نحو صحیحی به حرکت در

ظرفیت فراوان کشورمان در جذب گردشگر بین المللی و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این صنعت بر بخش هاي مختلف 

بـه عنـوان یکـی از راهکارهـایرهایی از اقتصاد تک محصولی و دستیابی  و توسعه صنعت گردشگري می توانـد اقتصادي، رشد

). 49،1389بختیاري و یزدانی،(پایدار مورد استفاده قرار بگیردبه رشد و توسعه 

ارتباط با بخش هاي مختلف و تنوع اقتصادي و همچنین نیاز به  بدلیل که است اقتصادي هاي بخش زیر جمله از گردشگري صنعت

به رشدي می باشد که عالوه بر پتانسیل  گردشگري به عنوان یک کاالي اساسی در جوامع امروزي، داراي فرصت هاي زیاد و رو

لذا بررسی . جذب مالی، به نظر می رسد که سرمایه گذاري در این حوزه از توجیه اقتصادي نسبتا باالیی نیز برخوردار باشد

هایی  تبعات و آثار سرمایه گذاري در بخش گردشگري از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که از نتایج آن می توان در برنامه ریزي

که در سطوح کالن منطقه صورت می گیرد، همچون مطالعات آمایش منطقه اي و برنامه هاي توسعه منطقه اي و ناحیه اي 

توسعه گردشگري در کشورهاي جهان سوم تاثیر بیشتري بر کیفیت زندگی مردم دارد  ). 111،1393رفیعی دارانی،(بهره جست

این امر در توسعه . براي مردم محلی، اقتصاد این کشورها رونق پیدا می کند و با افزایش ورود گردشگران و ایجاد اشتغال

 ورها این صنعت پویا را به عنـوان یکـی ازبسیاري از کش. اقتصادي کشور ما که اقتصاد تک محصولی دارد می تواند موثرتر باشد

لذا در سراسر دنیا به ویژه در . انندمنـابع اصـلی درآمـد،اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنائی می د

کشورهایی که شـکلهاي دیگر توسعه اقتصادي مانند تولید یا استخراج از نظر اقتصادي به صرفه نیست یا نقش چندان مهمـی 

با ). 2،1388قلی پور سلیمانی و رشیدي،(ه زیادي می شودصنعت گردشگري توج در صـحنهتجارت و بازرگانی ندارد، به توسعه

ه ي فعالیت هاي مربوط به گردشگري فرصت هاي مستقیمی براي اشتغال در هتل ها و انواع خدمات درجه دو آن مانند توسع

کارهاي ساختمانی و صنایع ساخت و صنایع کشتی هاي تفریحی و فعالیت مربوط به آژانس هاي مسافرتی و نظایر آن فراهم 

ي در صنعت توریسم وجود دارند که شامل اشتغال در بخش هاي به طور غیر مستقیم نیز فرصت هاي شغلی دیگر. می آید

پدیده ). 2،1391تیموري امین جان و دیگران،(کشاورزي و تولید فرآورده هاي غذایی، تولید صنایع دستی و امثال آنها می باشد

در زمینه هاي بیکاري یکی از معضالت مهم اجتماعی و اقتصادي محسوب می شود که موجب بروز ناهنجاري هاي فراوان 

جامعه ما نیز با مسئله افزایش تعداد بیکاران مواجه می باشد و اگر با این پدیده از ابتدا و به صورت ریشه اي . گوناگون می شود

مقابله نشود، بحران هاي بزرگ و جبران ناپذیري ایجاد خواهد شد که رویارویی با آنها نیازمند صرف وقت و انرژي بسیار است و 

بنا براین براي پاسخگویی درست به مشکل مزبور می توان گفت خوشبختانه در سراسر ایران و در . االیی را می طلبدتوانایی ب

نقاط شهري و روستایی استانهاي کشورمان، امکانات و توانمندي هاي بسیاري به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارند که اگر به 

ت سازماندهی منابع مورد استفاده قرار گیرند، فعالیت هاي مولد و اشتغالزاي درستی شناسایی، طبقه بندي و در قالب مدیری

در مجموع سه نوع اشتغال نیروي ). 2،1394به نقل از انصاري و نخزري، 1388ن،آمدي و همکارا(بسیاري ایجاد می نماید

:در مورد گردشگري قابل تفکیک است) نیروي کار و مدیریت(انسانی 

 ر یا در حین مسافرتبراي فراهم آوردن زمینه ها و اقـدامات قبـل ازانجام سف عمدتاً در فعالیت هاییکه :ـ اشتغال اولیه 1

.بـه منظـور اطـالع بیشـتر از ظرفیتها وجود دارد

نیازهاي روزمره گردشگر را تا زمانی که  ی است که بطور مستقیمیر فعالیتهاداین نوع اشتغال : ین نیازهاـ اشتغال در تام2

.می سازد قصـد اسـت برطـرفدر م

هگذاري در این نوع اشتغال که بیشتر با فعالیت هاي تولیدي مرتبط است همزمـان بـا سـرمای: ـ اشتغال غیر مستقیم 3

به نقل از بختیاري و  1373زمانی، (ولیـد وسـایل حمـل و نقلتلها و فعالیت در احداث هتمانند  گردشگري فراهم می آید
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گردشگري سبب افزایش تقاضاي محصوالت محلی، افزایش سرمایه گذاري و ایجاد فرصت هاي همچنین  ).54،1389,یزدانی

این صنعت داراي اثرات فزاینده اشتغال گسترده و موانع کم براي ورود به بازار کار است و بیشتر از صنایع . کارآفرینی می شود

توسعه گردشگري سبب بهبود زیرساخت ها براي ساکنان محلی می شود مانند بهبود جاده ها، . دیگر زنان را به کار می گیرد

یاسوري و (تهاي عمده اي براي زندگی شودمی تواند سبب تفاوو ارتباطات که تسهیالت سالمت و عرضه بهتر آب و برق 

بنابراین با توسعه گردشگري که صنعتی کاربر است، می توان فرصت هاي شغلی جدید و اشتغال ایجاد ). 42،1393ضرغامی،

ه تبع کرد، موجب کاهش فقر و بزهکاري هاي مختلف در جامعه شد، کیفیت و کمیت خدمات و امکانات مقصد گردشگري و ب

بررسی قابلیت هاي توسعه اشتغال در بخش گردشگري هدف این مقاله . رضایت خاطر گردشگران از مقصد را ارتقاء بخشید

 6101نفر شاغل و  45057بوده،  100819که  1395از کل جمعیت فعال سال در این شهرستان . می باشدشهرستان لنگرود

ر نشان دهنده تعداد قابل توجه بیکاران در لنگرود است که باید براي اشتغال آنها این آما). مرکز آمار ایران(نفر بیکار بوده اند

با توجه به اینکه گردشگري یکی از راهکارهاي افزایش اشتغال می باشد و شهرستان مذکور نیز توان . تدابیري اندیشیده شود

دشگري باید توجهات خود را به این امر مبذول هاي بالقوه و بالفعل در جذب گردشگر را داراست، بنابراین برنامه ریزان گر

داشته و با تدوین برنامه هاي مناسب، ورود گردشگر به لنگرود و به تبع آن ایجاد اشتغال و فرصت هاي شغلی مختلف براي 

  .مردم این شهرستان را افزایش دهند

  

  

  پیشینه تحقیق. 2

  

، صابري فر به )1397(»گردشگري مناطق گذرگاهی و بین راهیبررسی و تعیین قابلیت هاي «در مقاله اي با عنوان -

بررسی شرایط استان خراسان جنوبی به عنوان مهم ترین منزلگاهی که مسافران جنوب، مرکز و جنوب شرقی کشور را به 

یانگر آن نتایج این تحقیق ب. مشهد می رساند، پرداخته و از روش توصیفی و تحلیلی در گردآوري داده ها بهره گرفته است

است که ضعف هاي موجود در ارتباط با عدم بهره گیري از قابلیت گردشگران عبوري به طور عمده به سیاست هاي اجرایی و 

  .عدم اتخاذ استراتژي هاي مناسب مربوط می باشد

تاها را ، روس)1396(» بررسی قابلیت هاي گردشگري روستایی در استان خراسان رضوي«کدیور در تحقیق خود با عنوان -

در قالب محصول گردشگري و بازار تقاضاي گردشگري روستایی و با توجه به شاخص ها، قابلیت هاي گردشگري روستایی در 

بر پایه نتایج این پژوهش، محدوده مطالعاتی داراي . مورد بررسی قرار داد MS-SWOTاین منطقه را در چارچوب مدل 

بود و با این همه، در چارچوب تهدیدها، عوامل ) عیت ساختاري منطقهوض(و حداکثر ضعف) جذابیت منطقه(حداکثر قوت

خارجی چندان تاثیرگذار نبودند و بنابراین باید در قالب راهبردهاي تهاجمی در راستاي گسترش بازار تقاضاي گردشگري اقدام 

  .شود

» هاي توسعه صنعت گردشگريبررسی و شناسایی توان ها و محدودیت «در پژوهشی با عنوان ) 1395(قنبري و دیگران-

این پژوهش از . به بررسی قابلیت هاي گردشگري روستاي میمند و ارائه راهکارهاي استراتژیک در زمینه گردشگري پرداختند

نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که . تحلیلی است-نوع کاربردي و روش مطالعه آن، ترکیبی از روش هاي توصیفی

موقعیت جغرافیایی، تنوع منابع و جاذبه هاي طبیعی، : یرغم برخورداري از قوت ها و فرصت ها از جملهروستاي میمند، عل

  .تاریخی و فرهنگی گرفتار ضعف و تهدیدهاي مختلفی همچون کمبود زیرساخت هاي گردشگري و عدم تبلیغات مناسب است

که توسط بیشمی ) 1395(» دشگري استان فارسنقش قابلیت هاي گردشگري جاده ادویه بر توسعه گربررسی «در مقاله -

و دیگران نگاشته شده و هدف نیز عنوان همین مقاله بوده، از روش کمی و یک معادله ساختاري جهت تاثیر متغیرها در جاده 

 رابطه اصلی در مدل براي بررسی ارتباط تاثیر قابلیت هاي گردشگري جاده ادویه بر روي توسعه. ادویه استفاده شده است

  .برآورد شده است 61/0گردشگري تدوین شده و بر اساس یافته ها میزان این اثرگذاري 
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» تحلیل و برنامه ریزي فضاهاي گردشگري شهرستان لنگرود«لیالکوهی و دیگران در تحقیقی با عنوان آشفته پور -

آنها با بهره گیري از . ي پرداخته اند، به بررسی توانایی هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی و برنامه ریزي توسعه گردشگر)1393(

روش هاي میدانی، مشاهده و مصاحبه به این نتیجه رسیدند که قلمرو تحقیق از تنوع جاذبه ها برخوردار است، مناطق ساحلی 

  .از اولویت اول برخوردارند اما توزیع خدمات نامناسب است

  

  مبانی نظري. 3

  

زندگی ماشینی، سبب رفاه اجتماعی شده است که این رفاه به همراه در عصر حاضرگسترش فناوري و افزایش دامنه 

یکی از اصلی ترین . افزایش درآمدهاي عمومی در نهایت سبب احساس نیاز بشر به پر کردن اوقات فراغت می شود

 .نیازهاي جامعه بشري براي پر کردن اوقات فراغت، نیاز به گردشگري است که به شکل هاي مختلف متجلی می شود

تور در زبان فرانسه به معنی حرکت . گرفته شده است» تور«گردشگري یا توریسم واژه اي است فرانسوي که از ریشه ي 

گردشگري عبارت است از : سازمان جهانی گردشگري، گردشگري را چنین تعریف می کند. دورانی و عمل پیمودن است

ساعت و بیشتر از  24ط عادي خود براي مدتی که کمتر از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محی

یک سال نیست، انجام دهد، و هدف آن سرگرمی، استراحت، ورزش، دیدار با اقوام، درمان، تحقیق و فعالیت هایی از این 

ه فراتر از یک صنعت به مثابه پدیده پویاي جهانی و اجتماعی است ک شگريامروزه گرد). 4،1387رضوانی،(قبیل است

اهمیت و عظمت  .تصادي جهان تبدیل شده استپیچیدگی هاي خاص خود را دارد و به یکی از بزرگترین بخشهاي اق

ه شده، یددر صورت برنامه ریزي و توسعه از پیش اندیش. گردشگري به ایجاد فرصتهاي شغلی و درآمد محدود نمی گردد

وجهی را در تماعی و محیطی را ایجاد و سهم قابل ت، اجافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصاديگردشگري قادر است من

گردشگري به عنوان مهم ترین صنعت اشتغالزا در دنیا و دومین «). 42،1395براري و دیگران،(توسعه ملی ایفا نماید

در واقع توجه به بخش گردشگري در . صنعت پس از نفت و معدن از نظر گردش مالی نیازمند توسعه زیر ساخت هاست

اول اینکه ایجاد بنگاه هاي اقتصادي : الت بنگاه هاي کوچک زودبازده براي اشتغالزایی از دو جهت مفید استبخش تسهی

شغل مستقیم و چند شغل غیر مستقیم ایجاد  10در این بخش ایجاد شغل می کند، مثال یک هتل یا مهمانپذیر حداقل 

وارد منطقه می شود که ورود هر گردشگر بر  می کند و از طرف دیگر در صورت آماده شدن این تاسیسات گردشگر

بنابراین می توان گفت گردشگري ). 1386محمدي (شغل ایجاد می کند 6اساس برآوردهاي سازمان گردشگري حداقل 

با توجه به جاذبه هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی و مذهبی ایران منبع درآمد بسیار خوب و مطمئنی است و پرداختن 

گردشگري . »)104،1388زنگنه و دیگران،(می تواند باعث جایگزینی کامل آن با صادرات نفت شود مناسب به این صنعت

می تواند به عنوان شکلی با اهمیت از فعالیت هاي انسانی اثرات قابل توجهی داشته باشد، این اثرات اقتصادي، اجتماعی 

هدف از توسعه . اهمیت خاصی برخوردار استو زیست محیطی در منطقه مقصد بسیار مشهود و توجه به این اثرات از 

مهمترین . گردشگري چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی، امکان توسعه اقتصادي و اجتماعی نواحی مقصد است

اثر توسعه گردشگري، ایجاد اشتغال و درآمد در منطقه است، همانطور که تحقیقات موید این مطلب است که توسعه این 

صنعت گردشگري یکی از راه  ).102،1391،صیدایی و رستمی(یکاري و کسب درآمد منتهی می شودصنعت به کاهش ب

رشد این صنعت از چند طریق بر رشد . اجتماعی پایدار می باشد-هاي پربازده جهت دست یافتن به توسعه اقتصادي

بهبود وضعیت تراز پرداخت ها، از تنوع اقتصادي، افزایش درآمدها، ایجاد فرصت هاي شغلی و : اقتصادي تاثیر می گذارد

پیامدهایی که از توسعه گردشگري نشات ). 53،1389بختیاري و یزدانی،(پیامدهاي توسعه این صنعت به شمار می آید

، درآمد مالیاتی، افزایش فرصتهاي شغلی ماننداول، تاثیرات اقتصادي؛ : شوندمیگیرند، معموال به سه گروه تقسیم می

 مانند سوم، تاثیرات زیست محیطیو  تجدید حیات صنایع دستی و رسوم سنتی مانندفرهنگی  -تاثیرات اجتماعی،دوم

توسعه صحیح گردشگري میتواند منجر به افزایش درآمد ساکنین شود، به تولید ناخالص ملی و یا . احفاظت از پارکه
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به درآمدهاي دولت و همچنین  تولید داخلی کمک کند، ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کند، کمک

گردشگري یکی از منابع در واقع ). 80،1393شفیعی و محمدي،(تاثیر ضریب افزایش در جامعه مقصد نیز شایان ذکرند

ي و رشد اقتصادي رابطه اي به طوري که بین توسعه گردشگر. عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمارمی آید

شرکت هایی که با گردشگران در . گردشگري می تواند تاثیر مهمی بر اشتغال داشته باشدصنعت . وجود دارد متقابل

تماس بوده و به طور مستقیم اشتغال زایی می کنند مانند هتل ها و شرکت هاي هواپیمایی و شرکت هایی که به صورت 

ی که هتل ها و رستوران ها را غیر مستقیم براي نهادهاي گردشگري اشتغالزایی می نمایند مانند شرکت هاي ساختمان

  ).23،1393نصراللهی و دیگران،(می سازند

  :در مجموع پنج نوع اشتغال نیروي انسانی در مورد گردشگري قابل تفکیک است

  اشتغال مربوط به زیرساخت ها، فرودگاه، جاده، امنیت، بهداشت-1

دن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت اشتغال اولیه که عمدتا شامل فعالیت هایی است که براي فراهم آور -2

  .فعالیت موسسات گردشگري و اطالع رسانی حمل و نقل بین مبدا و مقصد از این نوع است. می پذیرد

اشتغال در تامین نیازها که سهم عمده اي از اشتغال در فعالیت هاي گردشگري را شامل می شود و فعالیت هایی را در بر  -3

  ه به طور مستقیم نیازهاي روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است بر طرف می سازدمی گیرد ک

  اشتغال نرم افزاري که گردشگر به طور مستقیم با آنها سروکار ندارد مثل خدمات بانکداري-4

  ).6،1392کیاکجوري و دیگران،(اشتغال غیر مستقیم که بیشتر با فعالیت هاي تولیدي جنبی مرتبط است-5

گردشگر داخلی یک شغل  25فرصت شغلی و به ازاي هر  8بنابر تحقیقات انجام شده با ورود هر گردشگر خارجی به کشور «

روز یک جهانگرد در یک کشور حاصل می شود، اهمیت توجه  4ایجاد می شود و با توجه به میزان درآمدي که از توقف تنها 

بنابراین گردشگري هم می تواند تاثیرات مثبت . »)84،1385زاده،حافظ رضا(به این صنعت بیش از پیش آشکار می شود

سرمایه گذاري در گردشگري موجب توسعه سایر بخش ها می : تاثیرات مثبت اقتصادي مانند. اقتصادي داشته باشد و هم منفی

صادرات پنهان، افزایش  و تاثیرات مثبت دیگري مانند افزایش. شود، به عنوان نمونه بهبود خدمات محلی مانند شبکه ارتباطی

و اما برخی تاثیرات منفی گردشگري عبارتند . درآمد دولت از بابت مالیات و افزایش ارزش امالك به خصوص در مناطق محروم

تمرکز بیش از حد فعالیت هاي گردشگري در یک شهر که منجر به نابودي سایر فعالیت هاي اقتصادي و عدم تعادل می : از

نکه گردشگري ممکن است شاغلین بخش هاي دیگر اقتصادي را به خود جذب کند و نقش کمی در شود و مورد دیگر ای

در زمینه گردشگري تاکنون دیدگاه هاي گوناگونی مانند انبوه ). 124،1390شهابیان،(کاهش بیکاري برخی جوامع داشته باشد

اه اقتصادي گردشگري می تواند به عنوان ابزاري از دیدگ. جغرافیایی و اجتماع محور مطرح شده است-گرایی، اقتصادي، فضایی

در اختیار دولت ها قرار گیرد و در جهت دستیابی به اهداف ویژه رشد اقتصادي، ایجاد اشتغال و توسعه منطقه اي از طریق 

ي گردشگري گرچه اثرات مثبت اقتصاد. تامین انگیزه هاي مالی، تحقیق، بازاریابی و ابزارهاي توسعه اي از آن استفاده کنند

مورد تاکید است، ولی بسیاري از پژوهشگران معتقدند که گردشگري به طور معمول هزینه هاي اقتصادي جامعه میزبان مانند 

برگشت کم سرمایه، فصلی بودن فرصت هاي شغلی، جابه جایی در اشتغال افراد بومی و منسوخ شدن برخی فعالیت هاي 

مدل اقتصادي ). 34،1396کیانی سلمی و بسحاق،(احی روستایی را موجب می شودمرسوم مانند کشاورزي و ماهیگیري در نو

از گردشگري انتظار ندارد که داروي تمام دردهاي اقتصادي باشد اما بر ارزش بالقوه گردشگري به عنوان یک صنعت تخصصی 

تراز پرداخت ها یا سطوح تاکید دارد که می تواند در جهت کاهش عدم تعادل هاي ملی و منطقه اي در مباحث تجارت، 

بنابراین . دولت ها از گردشگري به عنوان ابزاري براي توسعه مناطق ویژه استفاده می کنند. مبادالت خارجی مشارکت کند

تاکید برنامه ریزي بر روي اثرات اقتصادي گردشگري و استفاده موثر در جهت ایجاد درآمد و مزایاي شغلی براي نواحی می 

ی از ویژگی هاي عمده رویکرد اقتصادي، استفاده از بازاریابی براي جذب گردشگري است که بتواند بیشترین همچنین یک. باشد

در رویکرد مذکور گردشگري نوعی ). 124،1390اسماعیل زاده و دیگران،(منافع اقتصادي را براي مقصد گردشگري تامین نماید

حو از مهمان خود پذیرایی می کنند اما از این مهمان نوازي منفعت مهمان نوازي تجاري است که طی آن میزبانان به بهتربن ن
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کارشناسان اقتصاد منطقه اي، گردشگري را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر . نیز حاصل می کنند

ب است که افزایش تئوري هاي مختلف بیانگر این مطل). 63،1388فرجی راد و آقاجانی،(توسعه یافته معرفی می نمایند

گردشگري به ویژه در کشورهاي کم درآمد که امکان صنعتی شدن سریع را ندارند، می تواند منجر به تنوع اقتصادي بدون 

تفاوت آن ) 1992(گردشگري یکی از بخش هاي صادراتی مهم است که از نظر مارین. اتکاي بیش از حد به صادرات سنتی شود

اثرات مستقیم صنعت . است که مصرف کننده آن را در کشور میزبان مصرف می کند با صادرات کاالها و خدمات این

گردشگري از مخارج اولیه گردشگران براي کاالها و خدمات مصرفی ایجاد می شود که باعث ایجاد اشتغال مستقیم و کسب 

دشگري می تواند به عنوان در واقع گر. درآمدهاي ارزي از طریق تولید و فروش کاالها و خدمات به گردشگران می شود

موتوري محرك براي رشد اقتصادي عمل کند و رشد سایر فعالیت هاي اقتصادي را که با آن صنعت مرتبط هستند و به آن، 

  ). 91،1393حسنوند و خداپناه،(کاال یا خدمات ارائه می دهند و یا محصول آن را مصرف می کنند به همراه داشته باشد

  روش تحقیق. 4

در تهیه آمار ظرفیت ها از سایت مرکز آمار ایران و  همچنین در . یق مبتنی بر روش کتابخانه اي و اسنادي استشیوه تحق

از طریق  بعالوه .تهیه لیست جاذبه ها از اطالعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان گیالن استفاده شده است

خت محدودیتها و راهکارهاي توسعه گردشگري پرداخته شده ن بخش گردشگري شهرستان به شنامصاحبه با برخی از فعالی

.است

  معرفی منطقه مورد مطالعه. 5

 46این شهرستان داراي . کیلومتر مربع مساحت در ناحیه شرقی استان گیالن واقع شده است 438شهرستان لنگرود با 

و بر اساس آخرین تقسیمات . می باشدروستا در نواحی کوهستانی  84روستا در موقعیت پایکوهی و  81روستا در جلگه، 

ي سرشماردر ).8،1393لیالکوهی و دیگران،آشفته پور (آبادي می باشد 211دهستان و  7شهر،  5بخش،  3کشوري، داراي 

مرکز این شهرستان لنگرود	شهر. ددار نفرجمعیت 140٬686شهرستان لنگرودبالغ بر  ،1395عمومی نفوس و مسکن سال 

  .است

  

  1نقشه شماره 

  

  

  :برخی از مهم ترین جاذبه هاي گردشگري شهرستان لنگرود به شرح زیر است

چمخاله؛ زیباترین شهر ساحلی گیالن -1

  

  گردشگري منطقهجاذبه هاي 

  

  

  

  

  

جاذبه هاي شهرستان لنگرود به سه بخش طبیعی، تاریخی و زیارتگاه ها و اماکن مذهبی قابل تقسیم است؛ مهمترین 

  . جاذبه گردشگري شهرستان جاذبه هاي طبیعی و یا اکوتوریستی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://setare.com/fa/news/13762/%DA%86%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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  جاذبه هاي طبیعی: الف

تاالب ها، رودها، )  چاف و چمخاله(شهرستان لنگرود داراي جاذبه هاي اکوتوریستی زیاد از جمله ؛ سواحل زیباي دریا 

  :در ادامه به معرفی برخی از مهمترین این جاذبه ها پرداخته می شود. می باشد... جنگل، نواحی ییالقی و

. شامل مناطق گالشکالم لیالکوه و آبچالکی می باشدنواحی کوهستانی این روستا که : منطقه توریستی لیالکوه-1

  .ارتفاعات لیالکوه از بهترین گردشگاه ها براي مسیر کوهپیمایی، پیاده روي و دوچرخه سواري می باشند

  

در این . ین پارك لنگرود می باشدتقریبا در مرکز شهر قرار دارد و بزرگتر "کیاکالیه"این پارك در محوطه : پارك فجر -3

  .استخر به وسیله پل هایی به هم وصل می شوند و جزایري نیز احداث شده است 4پارك 

  
با توجه به قرار گرفتن استخر کیاکالیه و نزدیکی آن با مناطق شهري باعث استقبال فراوان اهالی شهر و : تاالب کیاکالیه-4

هکتار در جنوب لنگرود واقع شده که با توجه به اشراف  300در زمینی به مساحت  این منطقه. همچنین مسافران شده است

دریاست

هاي گردشگري چاف به شالیزارهاي برنج و هندوانه شیرین آن می توان اشاره کرد
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آن بر کوهپایه هاي لیالکوه، داراي جاذبه هاي طبیعی مناسب بوده و این طرح نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح ملی نیز 

  .مطرح می باشد

خصیب دشت و در جنوب غربی  -ییالقی بلوردکانکیلومتري جاده  12پارك جنگلی هلو دشت در : هلو دشت -5

.شهرستان رودسر و املش قرار دارد

این پارك در روستاي خرما قرار دارد که از طریق جاده اي با داشتن جاذبه هاي طبیعی جنگل، : پارك جنگلی خرما  - 6

  .رودخانه، باغات چاي و کوهستان، محیطی زیبا براي گردشگران فراهم ساخته است

  :و فرهنگی جاذبه هاي تاریخی-

، قلعه دیزبن، پل آجري بلوردکان، محوطه کاروانسراي قدیمی از .شهرستان لنگرود داراي جاذبه ها ي تاریخی متنوعی است 

  .مهمترین آنهاست

 تاریخی وترین بناي  که از آجر و ساروج ساخته شده است، به عنوان معروف	پل خشتی لنگرود	از امروزه: پل خشتی لنگرود -1

این پل تاریخی بر روي رودخانه لنگرود ساخته شده و از یکی از آبراه هاي سفید رود سرازیر می . نماد شهر لنگرود یاد می شود

  .شود، از مرکز شهر لنگرود عبور می کند و دو منطقه لنگرود به نام هاي فشکالی محله و راه پشته را به هم متصل می کند
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ین خانه در فشکالی محله در شرق بازار شهر، روبروي اداره برق واقع است و در اوایل دوره قاجاریه ا: خانه منجم باشی -2

گچ بري هاي داخلی و . این بنا ابتدا به صورت مجموعه ساخته شده بود و امروزه هم از هم مجزا شده است. ساخته شده است

  .ایوان چوبی و اروسی هاي زیبا از تزئینات بنا هستندبیرونی، کاشی کاري از اره بیرونی و کف سرسرزا و حوض همراه 

این خانه در محوطه راه پشته در غرب رودخانه لنگرود قرار دارند و در اوایل دوره قاجاریه : مجموعه خانه هاي دریا بیگی -3

چوب در دامنه بام و از تزیینات این بناها گچ بري هاي زیبا، طاقچه هاي منطبق با طاق جناقی، نقوش روي . ساخته شده اند

  .در هاست

، مسجد جامع لنگرود،بقعه مالط، بقعه آقا سید حسین )کوشالشاد(بقعه سید محمد تقی: زیارتگاه ها و اماکن مذهبی لنگرود-4

  .و بناهاي همجوار مسجد مقبره منجم باشی

و نیز صید و نان برنجی محلی و صنایع دستی لنگرود با تولید مقادیر قابل توجهی برنج و چاي :ازار هفتگی لنگرودب-5

بازارهاي هفتگی این در . ماهی، بازارهاي هفتگی خود را پررونق ساخته و خریداران بسیاري را به سوي خود جلب کرده است

، غیر از محصوالت و تولیدات منطقه، انواع و اقسام مختلف اجناس و کاالهاي داخلی و و چهارشنبه و جمعه شهر در روز شنبه

  .می رسدخارجی به فروش

  

طقه مناطق نمونه گردشگري شهرستان لنگرود عبارتند از منطقه ساحلی چاف و چمخاله، منطقه کوهپایه جنگلی خرما، من

  ).اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان گیالن(جلگه تاالبی کیاکالیه

  قابلیتها، تنگناها و راهکارهاي توسعه گردشگري. 6

, ه در مقدمه به آن اشاره شدهدف از نگارش مقاله ي حاضر همانگونه ک

که  1395در سال از کل جمعیت فعال در این شهرستان . می باشدبررسیقابلیتهایتوسعهاشتغالدربخشگردشگریشهرستانلنگرود

باالي بیکاران در این  که نشان دهنده ي رقم )مرکز آمار ایران(بوده اندنفر بیکار  6101نفر شاغل و  45057بوده،  100819

 .حل معضلبیکاریوضرورتایجادفرصتهایشغلیازموارداجتناب ناپذیر است به تبع،شهرستان و 

گردشگري فعالیتی خدماتی است  .ایرویاروییبابیکاري،کمکبهایجادفرصتهایشغلیجدیدازطریقگردشگریمیباشدیکیازاساسیترینراهه

از آنجا که صنعت گردشگري زیر مجموعه صنایع خدماتی . که در مقایسه با سایر بخش ها نیاز زیادي به نیروي انسانی دارد

در . ی کند و به صورت مستقیم بر رشد اقتصادي اثر می گذارداست بنابراین با رشد گردشگري، صنایع خدماتی افزایش پیدا م

واقع صنعت گردشگري به دلیل تعامل با سایر فعالیت هاي اقتصادي و تامین خدمات مورد نیازشان باعث توسعه اقتصادي 

قطب هاي شهرستان لنگرود به جهت دارا بودن جاذبه هاي مختلف طبیعی، تاریخی و مذهبی به عنوان یکی از . خواهد شد

، یکی از شهرستان هاي داراي رشد اقتصادي )85- 1375(این شهرستان در دوره زمانی. گردشگري استان گیالن مطرح است

، این رشد با کاهش روبرو شده و حتی به رشد منفی )90- 1385(در بخش گردشگري استان گیالن بوده اما در دوره

https://seeiran.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af/
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ق و جاذبه هاي بالقوه گردشگري مناط ي در این شهرستان باید ابتداربه منظور توسعه گردشگ). 1396صفوي و دیگران،(رسید

توسعه گردشگري در این شهرستان می تواند تاثیر . آنها را بالفعل ساخت شناسایی و بعد از آن با حمایت هاي دولت و مردم

ف خدماتی را که عموما مثبتی بر اشتغال زایی و ایجاد فرصت هاي مختلف شغلی داشته باشد زیرا گردشگري بخش هاي مختل

زیر بخش هاي  بخش خدمات. کاربر هستند فعال ساخته و از ظرفیت هاي موجود در زمینه هاي مختلف استفاده می کند

در لنگرود بخش هاي مختلف خدماتی که  .هتل، رستوران، بانک، حمل و نقل، بهداشت و درمان و نظایر آنها را شامل می شود

ن در ارتباط می باشد، در قسمت هاي مختلف شهر ایجاد شده که می تواند پاسخگوي نیازهاي به صورت مستقیم با گردشگرا

در زیر لیست هتل ها، مجتمع هاي گردشگري و تفریحی، رستوران هاي بین راهی و مهمانپذیر ذکر شده که عالوه . آنان باشد

.بر پذیرایی از مسافران، باعث ایجاد شغل براي کارکنان آنها شده است

  )1395سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان گیالن(ظرفیت واحدهاي گردشگري لنگرود: 1جدول شماره 

  

  ردیف

  

  نوع واحد

  

  تعداد واحد

  ظرفیت

  صندلی  تخت   اتاق 

  1265  241  79  4  هتل  1

مجتمع هاي   2

  گردشگري

6  412  1197  5240  

  0  19  9  1  مهمان پذیر  3

  2000  0  8  1  مجتمع تفریحی  4

واحهاي پذیرایی   5

  بین راهی

19  0  0  1704  

  10209  1457  508  31  جمع  6

  

در ارتباط با گردشگران در گیالن اطالعات مناسب و در دسترس وجود ندارد و اینگونه داده ها عمدتا در سطح کالن بوده و در 

فرهنگی، صنایع دستی و بر اساس گزارش سازمان میراث . سطح شهرستان حداکثر می توان به این اطالعات دست یافت

در این خصوص برنامه  گردشگري استان، ضریب اشغال هتل ها و اقامتگاه ها در فصول پاییز و زمستان پایین است که جا دارد

آشفته پور (نفر بوده است 40499تعداد  1393تعداد گردشگران شهرستان لنگرود بر اساس آخرین آمار در نوروز . ریزي شود

با توجه به ظرفیت واحدهاي گردشگري لنگرود و حجم باالي ورود گردشگران، ظرفیت هاي ). 13،1393،لیالکوهی و دیگران

اقامتی و پذیرایی این شهرستان باید افزایش پیدا کند تا امکانات و خدمات کافی براي مسافران وجود داشته باشد و آنها با 

اغلب فعالیت هاي خدماتی گردشگري و فروش . داشته باشنداطمینان خاطر به این شهر سفر کنند و حداقل چند روز اقامت 

گردشگران . محصوالت محلی در لنگرود که فرصت هاي شغلی را براي کسب درآمد مردم فراهم آورد، وابسته به مکان هستند

نان بفروشند باید به مناطق مختلف شهر و روستاهاي آن سفر کنند تا مردم این شهرستان بتوانند محصوالت محلی خود را به آ

حال اینکه چطور . و یا خدمات مختلف مانند مجتمع هاي تفریحی و رستوران ها یا خدمات بانکی و درمانی را به آنها ارائه دهند

باید گردشگران را به صورت اختیاري وادار به گشت و گذار و سفر در این شهرستان نمود، به عوامل گوناگونی مانند ارائه 

، اقامتی و تفریحی و تبلیغات و معرفی منطقه و جاذبه هاي مختلف آن از جانب شهرداري، اداره میراث خدمات مختلف پذیرایی

  . بستگی داردول گردشگري براي ارائه دارند، فرهنگی، سایت هاي گردشگري مختلف و حتی خود افرادي که یک محص

  برخی از مهم ترین قابلیت هاي گردشگري

  مانند مناطق ساحلی چاف و چمخاله و پارك جنگلی خرما برخورداري از جاذبه هاي طبیعی-
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  داراي جاذبه هاي تاریخی و فرهنگی مانند پل خشتی و خانه هاي دریابیگی و منجم باشی-

  داراي جاذبه هاي مذهبی مانند بقعه آقا سید حسین و امام زاده محمد کیاکالیه-

  جاده مناسب در اکثر راه هاي مناطق گردشگري-

  اي الت و لیل و خرما که از نظر زیبایی هاي طبیعی بسیار چشم نوازندوجود روستاه-

  برخورداري از هتل ها و رستوران هاي مختلف-

وجود روستاي پرشکوه که با دارا بودن مرکبات فراوان و محصوالت محلی و پختن نان، باعث جذب گردشگران و ایجاد اشتغال -

  .براي مردم بخصوص خانم هاي روستا شده است

  وجود سورتمه در روستاي آبچالکی-

لنگرود شهري است که در مسیر دو منطقه پرتردد مازندران و رشت قرار دارد و می تواند مسافرینی که از این مسیر عبور می -

  .کنند را جذب کند تا در هتل ها و مراکز اقامتی این شهر، اقامت گزینند و از خدمات و جاذبه هاي مختلف بهره بگیرند

ز فضاهاي مورد عالقه مسافران، بازار هفتگی شهرستان است که دو روز در هفته در داخل شهر لنگرود و یک روز در یکی ا-

همچنین شهرهاي کومله و اطاقور هرکدام . پارك بازار تشکیل می شود و مردم محصوالت محلی مختلف را عرضه می کنند

ه محصوالت محلی بیشتر توسط روستاییان فراهم آمده و عرضه می شود، در این بازار ها ک. یک روز بازار هفتگی جداگانه دارند

  .نفر اشتغالزایی شده است 200حداقل براي بیش از 

از دیگر فضاهاي گردشگرپذیر، پارك بازار این شهرستان می باشد که روزهاي جمعه در کنار پارك فجر تشکیل و بزرگترین -

فروشندگان این . هاي شغلی بسیاري را براي فروشندگان فراهم آورده است پارك بازار شمال کشور محسوب می شود و فرصت

واحد تجاري و بیش  618این پارك بازار داراي . بازار دو دسته هستند، یه عده که داراي مغازه و عده دیگر دستفروش هستند

ت فراوانی توسط آنها به فروش نفر اشتغال ایجاد شده است که محصوال 2000دستفروش دارد، یعنی براي غریب به  1000از 

  .می رسد و این پتانسیل مناسبی براي جذب گردشگران است

  
  

  محدودیت هاکمبودها و  

لنگرود فاقد تابلوهاي مختلفی است که می تواند . عدم معرفی جاذبه هاي گردشگري شهرستان و پایین بودن سطح تبلیغات-

را مشتاق دیدن از جاذبه ها و استفاده از خدمات و خرید کردن از  مناطق گردشگري و مسیرها را نشان دهد و مسافران

  .محصوالت محلی و صنایع دستی کنند

  ضعف حمل و نقل و کمبود ماشین هاي مسافربري به مناطق گردشگري-

  عدم وجود پایانه مسافربري و دفاتر اطالع رسانی-

جان به لنگرود، ورودي این شهر و طرف دیگر آن هم به شهر با ایجاد کمربندي در کنار میدان شهید امالکی که از سمت الهی-

شلمان منتهی می شود که نقطه آخر این شهرستان می باشد، از میزان ورودي گردشگران به لنگرود و آشنایی آنها با جاذبه 
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میدان شهید امالکی هاي این شهر کاسته شده است و اکثر مسافران بدون اینکه وارد لنگرود بشوند، از طریق این کمربندي از 

  .به شلمان می روند یا از شلمان به این میدان می رسند

  تجمع مراکز اقامتی در مناطق چاف و چمخاله-

. نامناسب بودن برخی از جاده هاي این شهرستان که در بعضی مناطق هدف گردشگري، کیفیت آنها در سطح پایین قرار دارد-

لیل و خرما که جزء روستاهاي نمونه گردشگري این شهرستان محسوب می شوند،  به عنوان مثال مناطق کوهستانی لیالکوه و

  . داراي جاده هاي نامناسبی هستند که از لحاظ کیفیت آسفالت و عرض جاده ها باید اصالح شود

  .عدم وجود پارکینگ مناسب براي وسایل نقلیه گردشگران به خصوص در پارك جنگلی خرما-

هاي مختلفی براي گردشگران است که در کنار هر یک از این جاذبه ها، فرصت هاي شغلی این شهرستان داراي جاذبه 

بقعه دوازده : نمونه اي از جاذبه هاي فرهنگی و تاریخی این شهرستان. ان آن منطقه می تواند ایجاد شودمتعددي براي ساکن

یه، قلعه دزتوك، امام زاده سید قاسم در لیل و امام مالط، پل خشتی، مقبره شهید حسین امالکی، امام زاده سید محمد کیاکال

منطقه شکار ممنوع چاف، پارك جنگلی خرما، مناطق زیباي لیل و خرما، رودخانه : جاذبه هاي طبیعی. امام زاده کلثوم خرما

عالقه  که مورد  "پارك فجر "و جاذبه ي زیباي انسان ساز لنگرود). سازمان میراث فرهنگی گیالن(لنگرود و ساحل چمخاله

هر یک از این جاذبه ها، فرصت هاي شغلی مختلفی را می تواند در جوار خود ایجاد کند مانند . همه سنین و اقشار می باشد

با معرفی و شناساندن و آماده . اقامت، حمل و نقل، تغذیه، فروش محصوالت محلی و صنایع دستی و وسایل سرگرمی و تفریح

قه مندان آنها، می توان براي ساکنان محلی اشتغال ایجاد کرد و درآمد مردم را افزایش ساختن هر یک از جاذبه ها براي عال

داد تا از این طریق عالوه بر بهبود اقتصاد مردم، زیرساخت ها و ارائه خدمات گوناگون در این شهرستان بهبود پیدا کنند و 

  .آنها به لنگرود شودخاطره اي خوش در ذهن گردشگران باقی بماند تا موجب بازگشت دوباره 

  

  :راهکارها

گردشگري شهرستان و فراهم شدن زمینه هاي اشتغالزایی به منظور برطرف کردن محدودیتهاو فراهم شدن زمینه هاي توسعه 

  :راهکارهاي زیر پیشنهاد می گردد

در جهت معرفی همایشسانه اي و برگزاري شهرستان با استفاده از ابزارهاي ر جاذبه هاي ت شناساندنبرنامه ریزي جه-

  هاي شهر توانمندي

توسعه قایق سواري و ماهی گیري در رودخانه ها و آب بندهاي شهرستان-

  توسعهاماکناقامتی،پذیرایی،ورزشیوتفریحی-	

  و حفظ آداب و رسوم محلی مذهبی و حفظ میراث معنويبرنامه ریزي جهت حفظ و احیاي آثار تاریخی، اماکن -

  شده توسط مراکز اقامتی، هتل ها، مراکز تفریحی، گردشیبهبود خدمات ارائه  -

هتلداري - هایمختلفتحصیلیدردانشگاهها،مدیریتگردشگري تربیتنیرویانسانیماهربرایاینبخشدرردیفرشته-

  ...مانند پارکینگ، نمازخانه، سرویس بهداشتی و ریحجاد زیرساختهاي مناسب براي تفیتوجه به ا-

  منطقه و خانگی صنایع دستی) نمایش، عرضه و فروش(اه نمایشگاه و فروشگ برگزاري -

  .ي در معابر و واحدهاي تجاري و ،اصالح موانع مسیر توسعه گردشگري، تبلیغات شهرزي شهر با بهبود مبلمان شهريزیباسا-

  گردشگران یازانتشارکتابها،مقاالت،کاتالوگهاوعکسهاازجاذبههایگردشگري،تهیهنقشههایتوریستیوبروشورهایحاویاطالعاتموردن-

  توسعه ورزش هاي کوهنوردي، موتورسواري و دوچرخه سواري کوهستان-

  بازسازي جاده هاي مناطق هدف گردشگري، تعریض و آسفالت آنها-

  ایجاد و پراکندگی اقامتگاه ها در نقاط مختلف شهرستان و جلوگیري از تجمع آنها در یک مکان-
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این پیامدها در بخش هاي . گردشگري به عنوان یکی از بخش هاي پویاي اقتصاد، آثار مثبت فراوانی به جاي می گذارد

یکی از مهم ترین فواید گردشگري، ایجاد اشتغال و . اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی جامعه مقصد نمایان است

ستان لنگرود با دارا بودن توانمندي ها و جاذبه هاي گردشگري مختلف، شهر. افزایش درآمد ساکنان مقصد گردشگري می باشد

و عالوه بر بهبود خدمات و  قابلیت هاي باالیی دارد و می تواند مقصد مناسبی براي گذران اوقات فراغت گردشگران باشد

آب و هواي . تسهیالت و امکانات و رضایت گردشگران، با ایجاد فرصت هاي شغلی باعث بهبود کیفیت زندگی مردم لنگرود شود

موقعیت هاي اقتصادي مناسبی را فراهم آورده که می توان با استفاده مطبوع، وجود دریا، کوه و جنگل و چشم انداز هاي زیبا 

ندن این جاذبه ها و ارائه امکانات و خدمات گوناگون، گردشگر را به این شهرستان جذب کرد و از این طریق فرصت از شناسا

لنگرود با وجود داشتن جاذبه هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی . هاي اقتصادي مختلفی را براي مردم محلی به وجود آورد

در مناطق گردشگري کوهستانی، عدم پراکندگی مراکز اقامتی و عدم جاده هاي نامناسب مانند ضعف هایینیز مختلف و زیبا، 

ارگان ها و دستگاه هاي ذیربط باید با برنامه ریزي هاي مناسب، توانمندي هاي گردشگري . تبلیغات مناسب را داراست

منطقه چمخاله،  منطقه ساحلی چاف و. شندشهرستان را ارتقاء و نقاط ضعف را با استفاده از راهکارهاي مختلف بهبود بخ

انواع بنابراین باید ابتدا . کوهپایه جنگلی خرما و جلگه تاالبی کیاکالیه، سه منطقه ي نمونه گردشگري لنگرود شناخته شده اند

تامین و ارتقاء بخشید و نیز سایر جاذبه هاي این سه منطقه را تسهیالت و امکانات اقامتی، تفریحی، زیر ساختی و حمل نقل 

باید با  .ان و نقاط قوت آنها را شناسایی و تبدیل به محصول گردشگري کرد تا قابل عرضه به گردشگران باشدبالقوه شهرست

تبلیغات مناسب براي شناساندن جاذبه هاي شهرستان، پراکنده کردن اقامتگاه ها در نقاط مختلف، بهبود خدمات و ظرفیت 

 نند پارکینگ، سرویس بهداشتی، نمازخانه و جاده هاي کوهستانی، مراکز اقامتی و تفریحی و بهبود زیر ساخت هاي مناسب ما

بر ارتقاء استانداردهاي  عالوه گردشگري لنگرود را توسعه داد تاو ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی و محصوالت خانگی، 

از این طریق فرصت هاي از ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل این شهرستان استفاده شود و  زیرساختی و کسب رضایت گردشگران،

  .شغلی مناسبی نیز براي مردم محلی و بهبود کیفیت زندگی شان فراهم آید
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