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با یکدیگر و در روستاهای با امکانا
نقش مؤ ثری در تغییرا

شمارۀ سی و دوم

بالا  ،دردشگری مذهبی به تنهایی توانسته است

جمعیتی فافزایش یا کاهش) نقشاط روسشتایی اسشتان داششته

باشن د.
کلیدواژهها :الگوهای فاایی دردشگری  ،استان خراسان رضوی ،ردرسیون لجسشتیک
ترتیبی.
 .1مقدمه

یکی از راهبردهایی که اخیراً در غالب کشورهای جهان مورد توجشه قشرار درفتشه ،توسشعة
دردشگری در نواحی محرومی است که دارای پتانسشیلهشای لشازم بشرای عشنعت دردششگری
هستند فیاری حصار ،مهدوی ،حیدریساربان و ابراهیمی ،2901 ،ص .)211 .تغییر و تحولشا
اجتماعی  -اقتصادی و افزایش جمعیت و رشد فزایندۀ شهرها از یشک طشرو و پیششرفتهشای
اخیر در شبکة حمل و نقل ،فناوری و دیگر عناعر زنددی بشر ،از سوی دیگشر ،بشه طشور روز
افزونی نیاز به دردشگری و استفاده از ایام فراغت را ایجاب میکند فقدیری معصوم و پشازکی،
 ،2910ص .)29.در دهشههششای بعشد از جنششن جهششانی دوم ،دردششگری در مقایسشه بششا دیگششر
بخشهای اقتصادی رشد سریعی را در قلمرو اقتصاد جهانی بدست آورده است فهشارا،1991،2
ص )191.امروزه دردشگری به قدری در توسعة اقتصادی – اجتماعی کششورها اهمیشت یافتشه
است که مدیران و برنامهریزان همشواره بشرای دسشترن آن برنامشهریشزی و تلشان مشینماینشد
فسامانیان و بلالی ،2901 ،ص .)211 .دردشگری به عنوان یک پدیدۀ پشر رونش ،،توجشه اغلشب
افراد در سر تا سر جهان را به خود جلب کرده و این پدیده هماکنون یکی از مهمترین عشنای
جهان است فبوهالیس1و کاستا ،1991 ،9ص )2 .همچنین توسعة این عنعت بشرای کششورهای
در حال توسعه که با معالاتی چون نرخ بیکاری بالا ،محدودیت منشاب ارزی و اقتصشاد تشک-
محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است فتقوایی ،موسشوی وغلشامی بیمشر ،
 ،2910ص.)19 .
1. Hara
2. Buhalis
3. costa
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دردشگری روستایی یکی از انواع عنعت دردشگری و از مردمیترین اشکال آن محسشوب
میشود فقدیری معصوم و پازکی ،2911 ،ص .)29 .دردشگری روسشتایی بشا قشدمتی بیششتر از
یک قرن ،با ارائة جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فاا و ویژدیهای محیط روستایی برای
دردشگران و همچنین کارکردی جهت بهبود و ارتقشای ششاخ

هشای افتصشادی ،اجتمشاعی –

فرهنگی و زیستمحیطی منطقة میزبان مورد توجه بسیاری واق شده اسشت فخشاتون آبشادی و
راست قلم ،2909 ،ص .)992 .به دونهای که بسیاری میپندارند که توسعة دردشگری راه حشل
بسیاری از مشکلاتی است که مناط ،روستایی درفتشار آن مشیباششند فافتخشاری ،پورطشاهری و
مهدویان ،2909 ،ص .)11 .بر این اساس توسشعة دردششگری در منشاط ،روسشتایی ،مشیتوانشد
عنصری اساسی در بهبود استانداردهای زنددی مشردم محلشی بشه حسشاب آیشد فششری زاده و
مرادینژاد ،2912 ،ص .)19.مطالعا

انجشامششده در بسشیاری از کششورها نششان میدهشد کشه

دردشگری روستایی به سرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کششاورزی
شده است فافتخاری و قادری ،2912 ،ص .)1 .این دردشگری یکی از زمینههای نسبتا تشازه در
توسعة روستایی است که میتواند فرعشتهشا و امکانشاتی را بشهویشژه بشرای اششتغال و درآمشد
روستایی فراهم سازد و نقش مؤثری در احیا و نوسشازی نشواحی روسشتایی ایفشا کنشد فطالشب،
میرزایی ،و بخشیزاده ،2910 ،ص .)20 .در واق دردشگری روستایی با توجه به ظرفیتهشای
طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها میتواند نقش مهمی در تجدید حیا  ،ایجشاد اششتغال و
درآمد برای روستاییان ،حفاظت از میشرا

طبیعشی ،تشاریخی و فرهنگشی و در نهایشت توسشعة

یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد فسوتریادس 2و واروریسس ،1990،1ص)91 .
از سوی دیگر رشد جمعیت در مناط ،روستایی بدون سرمایهدذاری نظشاممنشد در راسشتای
تقویت زیرساختهای اقتصادی و متنوعسازی آنها ،به تخریب فزایندۀ منشاب طبیعشی موجشود
منجر شده است .دذشته از این پیامد منفی ،نشرخ بالشای بیکشاری فپنهشان و آششکار) در بخشش
تولیدا

روستایی موجب مهشاجر

بشه کلشانششهرها و دسشترن حاششیهنششینی ششده اسشت

فرضوانی و عفایی ،2911 ،ص .)221 .در این راستا یکی از ابزارهایی که میتواند نقشش قابشل
1. Soteriades
2. Varvaressos
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توجهی در پیشرفت مناط ،روستایی داشته باشد ،دردشگری است .بشر طبش ،دفتشه "دشانون"2
توسعة دردشگری در نواحی روستایی میتواند به کاهش یا از بین بشردن مششکلا

یشاد ششده

کمک کند و زمینهساز رشد اقتصادی ،متنوعسازی اقتصاد روسشتایی ،ایجشاد اششتغال و درآمشد،
کاهش مهاجر های خارجی ،امکان جمعیتپذیری و بهبود زیرساختها در منشاط ،روسشتایی
شود فهلند 1و دیگران ،1999 ،ص)1 .
دردشگری در نواحی روستایی ،با توجه به قابلیتهای هر مکان یا روسشتا دارای الگوهشای
متفاوتی میباشد که ششامل دردششگری سشبز ،دردششگری کششاورزی ،دردششگری فرهنگشی،
دردشگری تاریخی ،اکوتوریسم ،دردشگری مذهبی و دردشگری ماجراجویانه است فعشالحی
فرد ،2910 ،ص .)1 .دو نوع از مهمترین انواع دردشگری روستایی شامل دردشگری طبیعشی و
مذهبی است که نقش مهمی در رون ،محیط روستایی ایفا میکند .برآوردهای عور درفته در
اوایل قرن 12نشان میدهد ،دردشگری طبیعی تقریباً  11درعد از سفرهای بینالمللی را شامل
می شود .رشد تقاضا برای دردشگری طبیعت درا سالانه با رشد  99 29درعشدی بشا توجشه بشه
ویژدی های محلی دزارن شده که در مقایسه با رشد سالانة تقاضا برای دردشگری که  9تشا 1
درعد است ،وضعیت بهتری را نشان میدهد فعینالی ،جعفری و تبیره ،2909،ص.)201 .
در این میان استان خراسان رضوی با بیش از  9199نقطة روسشتایی و جمعیتشی بشال 2/11
میلیون نفر در سال  ،2909از مهمترین استانهای کشور در خصوص سکونتداههای روستایی
است .با این وجود طی سالیان اخیر جمعیت روستایی استان همشواره بشا کشاهش روبشرو بشوده
است .علاوه بر این ،بسیاری از نقاط روستایی در این مد

خالی از سکنه شدهاند .نگشاهی بشه

شبکة سکونتداهی استان در سال  2909نشان میدهد که طی دو دهة اخیر ،جمعیت حاششیه-
نشین شهرهای بزرگ استان همچون مشهد ،سبزوار و نیشابور به شد

افزایش یافته است .بشه

دونهای که در حال حاضر حدود یک سوم جمعیشت ششهری اسشتان را حاششیهنششینان ششهری
تشکیل میدهند فمطالعا

آمایش استان خراسان رضوی .)2909 ،این در حالی است کشه پهنشة

طبیعی استان خراسان رضوی به دلیل وسعت و دسترن آن در عرضهای مختل

جغرافیشایی
1. Gannon
2. Holland

سال هفدهم

01

بررسی الگوهای فاایی دردشگری روستایی و نقش آن در ...

دارای تنوع است .این تنوع ،زمینهساز بروز شکلیابی انواع دونادونی از الگوهای استقرار نقاط
روستایی و در ادامه سبب شکلدیری جاذبههای دردشگری در پهنههای روستایی اسشتان ششده
است .در یک طبقهبندی کلی میتوان این الگوها را در دو طبقة جاذبشههشای مشرتبط بشا محشیط
طبیعی و جاذبههای مرتبط با محیط غیر طبیعی جای داد .بدون شک ارزیابی اولیه از الگوهشای
فاایی دردشگری در نقاط روستایی استان ،مستلزم شناسایی الگوهای یادشده در ایشن نشواحی
است .به منظور ارائة تصویر دقیقتر از این روستاها در استان و با توجشه بشه اطلاعشا

موجشود،

این الگوهای فاایی در دو دستة دردششگری طبیعشی و دردششگری مشذهبی  -تشاریخی قابشل
طبقهبندی است که در مجموع  91درعد از مجموع روسشتاهای اسشتان را تششکیل مشیدهنشدف
شامل  2999روستا).
با توجه به مقدمة فوق در خصشوص کشاهش جمعیشت روسشتایی اسشتان و افشزایش نشرخ
مهاجرفرستی در نقاط روستایی از یکسو و وجود الگوهای فاایی دردشگری در  91درعد از
نقاط روستایی استان از سوی دیگر ،این سؤال اساسی مطشر اسشت کشه الگوهشای یادششده در
نقاط روستایی در حال حاضر به چه میزان در تغییرا

جمعیت روسشتایی نقشش دارنشد؟ و بشه

عبارتی آیا این دو الگوی فاایی در حال حاضر قادر بودهانشد کشه اثشر مسشتقیمی بشر تغییشرا
جمعیت روستایی استان داشته باشند؟ و به طشور کلشی بشه چشه میشزان در افشزایش یشا کشاهش
جمعیت روستایی اثر دذار بودهاند؟ با عنایت به سؤالهای تحقی ،فرضیة ایشن مقالشه بشه ششر
ذیل قابل بررسی است:
به نظر میرسد الگوهشای فاشایی دردششگری روسشتایی در افشرایش یشا کشاهش تغییشرا
جمعیتی روستاهای استان اثر دذار میباشند.
 .4پیشینة تحقیق

به شکل ویژه تاکنون مطالعهای در خصوص میزان نقش الگوهشای فاشایی دردششگری در
نواحی روستایی در تغییرا فافزایش یا کاهش) جمعیت روستایی به انجام نرسیده است .با این
حال ،برخی از مطالعا

عور درفته در این خصوص ،ابعاد دیگری از دردششگری روسشتایی

را مورد توجه قرار دادهاند که اختصاراً به برخی از آنها اشاره میشود.
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خاموشی ف )2911در پژوهشی با عنوان «توریسشم روسشتایی ،جاذبشههشا و موانش دسشترن
مطالعه در روستاهای شهرستان عحنه» نشان داد که دردشگری روستایی باعث ایجشاد تقاضشا
برای محصولا

کشاورزی و عنای دستی و مان از مهاجر

میشود.

افتخششاری و قششادری ف )2911در پژوهشششی تحششت عنششوان « نقششش دردشششگری در توسششعة
روستایی» نشان میدهند که با توجه به تنوع زیستداههای روستایی کشور و به رغم مششتر
بودن مسائل و مشکلا  ،مانند بیکاری ،مهاجر  ،کمبود درآمد ،پایین بودن سطح بهشره وری و
غیره ،نمیتوان راه حل واحدی برای رف آنها بیان کرد.

قهرمانی ف )2911در پایان نامة کارشناسی ارشد خود به بررسی آثشار اجتمشاعی ،اقتصشادی و
زیستمحیطی دردشگری بر توسعة روستاهای مورد مطالعه پرداخته است .نتایج به دست آمده
از این تحقی ،نشان میدهد که دردشگری اثر مثبت چندانی بر اقتصاد روستاها و محیط زیست
منطقة مورد مطالعه نداشته است؛ اما به لحاظ اجتماعی آثار آن به خوبی قابل مشاهده است.
عینالی ،جعفری و تبیره ف )2909در مطالعة خود با عنشوان «ششناخت نقشش اکوتوریسشم در
توسعة سکونتداههای روستایی دهستان اورامان تخشت ،از توابش شهرسشتان سشروآباد» نششان
میدهد که میانگین عددی همة مؤلفهها بالاتر از میانگین طیش

لیکشر

اسشت و تفشاو

همشة

مؤلفهها از مطلوبیت عددی مورد آزمون به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است .علشاوه بشر
این ،نتیجة تحلیل ردرسیون چندمتغیره نشان میدهد که بیشترین میزان تأثیر مستقیم اکوتوریسم
در ابعاد اقتصادی و کالبدی است و کمترین آن مربوط به مؤلفههای زیستمحیطی است.
حاجی نژاد ،پایدار ،باقری و عبدی ف )2901در مطالعة خود «تدوین برنامة راهبردی توسعة
دردشگری روستایی ایران» با استفاده از انجشام مراحشل کمشی و کیفشی ف )QSPMدر تکنیشک
 ،SWOTبه تعیین نقاط قو  ،ضع

فرعتها و تهدیدهای موجود برای توسعة دردششگری

روستایی ایران و به طور خاص در روستای دلفارد پرداختهاند.
افتخاری و مهدوی ف )2911در مطالعة خود «راهکارهای توسعة دردشگری روستایی با استفاده

از مدل  »SWOTراهکارهای توسعة دردشگری روستایی دهستان لواسان کوچک را با استفاده
از مدل سوا

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آستانة آسیبپذیری نقاط روستایی بشه
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علت دردشگر پذیر بودن ،بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائة سیاست مناسشب در جهشت
رف محدودیتها و استفاده از مزیتهای نسبی محدود است.
کیم 2ف )1991در پژوهشی بشا عنشوان «مشدلسشازی تقاضشای دردششگری روسشتایی» نقشش
دردشگری را به عنوان محرکی برای از بین بردن مشکلا

اقتصادی در جامعشة روسشتایی کشره

مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسشیده کشه دولشت و بشازار نقشش مهمشی در مششارکت
برنامههای توسعة دردشگری در روستاهای این کشور دارند.
دلاتورا ،1هرروس 9و فرناندز 1ف )1921در پژوهش دردشگری روستایی به عنشوان دزینشهای
برای توسعه و اشتغالزایی ،به بررسی روند توسعة دردشگری روستایی در اسپانیا میپردازد.
ملاحظه میشود که مطالعهای در خصوص میشزان نقشش الگوهشای فاشایی دردششگری در
نواحی روستایی در تغییرا فافزایش یا کاهش) جمعیشت روسشتایی بشه انجشام نرسشیده اسشت.
تفاو

روشنی که این تحقی ،با سایر مطالعا

عور درفته در زمینة دردشگری دارد این کشه

توانسته است علاوه بر نمایش الگوهای فاایی دردشگری طبیعشی و مشذهبی در سشطح اسشتان
خراسان رضوی به بررسی تغییرا

جمعیتیفافزایش یا کاهش) تغییرا

جمعیتشی فافشزایش یشا

کاهش) در نقاط روستایی طی بازه زمانی  2911-2909بپردازد.
 .3روششناسی تحقیق

با توجه به سؤال و فرضیههای تحقیش ،،ششیوۀ مطالعشه ،ترکیبشی از رونهشای توعشیفی و
تحلیلی خواهد بود .برای این منظور ضمن تنظیم چارچوبی جهت مدل مفهشومی تحقیش ،،ایشن
مهم در سه مرحله به شر زیر به انجشام رسشید .مرحلشة اول ،در خصشوص ششاخ
محرومیت ،اقدام به شناسایی دو دسته شاخ
روستا ف شامل سه متغیر) و امکانا

و خدما

ترکیبشی

های مرتبط با آن همچون ویژدیهشای مشوقعیتی
موجود در روستا شاملف 1متغیشر) ،خوششههای

همگن روستایی تعیین شد .در این راستا ضمن بهرهدیشری از سیسشتم اطلاعشا

جغرافیشایی و

1. Kim
2. De la Torre
3. Herreros
4. Fernández
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مکانی برای کلیة نقاط روسشتایی اسشتان از ششاخ

هشای یشاد ششده ،بشا

استفاده از مدلهای تصمیم دیری فاایی چند معیاره ،روستاها از نظر شاخ

های مشورد نظشر

رتبهبندی شد .مرحلة دوم ،با اسشتفاده از مشدل تحلیشل خوششهای دو مرحلشهای ،خوششهبنشدی
روستاهای استان و تعیین خوشههای همگن روستایی به انجام رسید .هدو از این شناسایی در
واق یکسانسازی نسبی میزان محرومیت برای هریک از نقاط روسشتایی و شناسشایی دقیش،تشر
میزان اثردذاری الگوهای فاایی دردشگری در هر یک از خوشه های همگشن روسشتایی بشوده
است .در مرحلة سوم و پس از تعیین و شناسایی خوشههای همگن روستایی و طبقهبنشدی آن-
ها در سه خوشة همگن ،متغیرها در دو دستة متغیر مستقل و وابسته به منظور شناسشایی میشزان
اثردذاری الگوهای فاایی دردشگری تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) جمعیت روسشتایی

معادلهسازی شد .2در این راستا ضمن بهرهدیری از رون ردرسیون لجستیک ترتیبی و انتخاب
وجود یا عدم وجود الگو فاایی دردشگری فدردشگری طبیعی و مذهبی) در نقشاط روسشتایی
به عنوان متغیر مستقل و نرخ رشد جمعیت روستایی طی دورۀ زمانی  2911-2909در قالشب 1
طبقه ف نرخ رشد بالای  %1/00 ،%9تا  +%00 ،%2تا  -2 ،-%00تشا -%1/00و بشیش از  )-%9بشه
عنوان متغیر وابسته ،سعی شد تا میزان این رابطه شناسایی و تأیید شود فششکل  .)2در نهایشت
از کنار هم دذاشتن نتایج حاعل از هر بخش ،جم بندی نهایی ارائه شد.
 .1 .3معرفی مدلهای مورد استفاده
الف -مدل سیستم پشتیبانی فضایی چندمعیاره ()MC-SDSS 4

این مدل ترکیبی از رونهای چند معیارۀ تصمیمدیری و سیستم اطلاعا
در این مدل کاربر میتواند بهترین راهحلهای جشایگزین را تعریش

جغرافیایی است.

کنشد و آن را بشا موقعیشت

جغرافیایی آن ارتباط دهد .این ارتباط تنگاتنن به محقش ،،بیشنش ویشژهای میدهشد تشا بهتشرین
تصمیم را در بهترین زمان اتخاذ کند .مهمترین نقش  MC-SDSSسر وکار داشتن با سختیهشا
و مشکلاتی است که تصمیم سازی انسانی را با مشکل مواجه میسازد که اتفاقاً بشا هزینشههشای
زیادی نیز مواجه میشوند .این ارزیابی به وسیلة دو تکنیک  SAWفوزندهی افزایششی سشاده)
 .2منظور از تغییرا

جمعیتی روستایی در این مطالعه ،افزایش و کاهش مطل ،جمعیت روستایی است.
2. Multiple criteria spatial decision support system
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و  Topsisانجام میشود .با استفاده از این رون ،ارزنهای اولویشتدار بشرای هشر جشایگزین
احتمالی از طری ،ویژدیهای چنددانه در داخل سیستم اطلاعا

جغرافیایی محاسبه مشیششود.

ارجحیت اینرون نسبت به سایر رونهای تحلیل چنشد معیشاره ،در حقیقشت فاشایی کشردن
است .این رون به طور کلی موضوعا

تصمیما

تحلیلی عددی را به یک ماتریس کاربردی

در دو مرحله :نمرهدهی و وزندهی عملی میسازد .در مرحلة نمرهدهی نتیجة مشورد انتظشار از
هر دزینه در قالب یک نمرۀ عددی مشخ

میشود .دزینههشای دارای اهمیشت بیششتر ،دارای

نمرۀ بالاتر و دزینههای دارای اهمیت کمتر ،نمرۀ کمتری میباشند .در مرحلة وزن دهشی ،وزن-
های عددی برای تعری
معیار مشخ

و تغییرا

نسبی بین حد بالا و پایین مقیاس انتخاب ششده بشرای هشر

میشوند فاکبری  ،2911،ص.)212 .

ب -تحلیل خوشهای دو مرحلهای

تحلیل خوشهای را میتوان همراه با رون تحلیل تشخیصی ،به عنوان یکی از متداولتشرین
رونهای طبقهبندی نامید .هدو اعلی تحلیل خوشهای که به عنشوان تحلیشل بخششبنشدی یشا
تحلیل تاکسونومی /طبقه بندی نیز خوانده میشود ،این اسشت کشه زیشر دشروههشای همگشن از
پاسخدویان را شناسایی کند .به عبارتی ،تحلیشل خوششهای در عشدد اسشت تشا مجموعشهای از
دروهها را شناسایی کند که از این طری ،بتوان از یک طرو تفشاو هشای دروندروهشی را بشه
حداقل رساند و از طرو دیگر تفاو های بین دروهی را به حداکثر رساند.
تحلیل خوشهای انواع متعددی دارد .یکی از مهمترین رونها ،تحلیل خوشهای دو مرحله-
ای است که عحیحترین شناسایی از خوشهها را ارائه میدهد این رون هنگامی مورد اسشتفاده
قرار میدیرد که عملاً با حجم بسیاری از دادهها سر و کار داریم.
در این رون خوشهها از قبل تشکیل میششوند و سشپس همشین خوششههشایی کشه از قبشل
تشکیل شدهاند ،خوشههایی جدید را میسازند .به عبارتی ،خوشههای جدید از دل خوشههای
قبلی تشکیل میشوند .از دیگر مزیتهای مهم این رون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 قابلیت استفاده برای متغیرهای پیوسته و ناپیوسته
 تعیین خودکار تعداد مطلوب خوشهها.
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تحلیل خوشهای دومرحلهای هم برای متغیرهای پیوسته ففاعشلهای و نسشبی) و هشم بشرای
متغیرهای طبقهبندی شده فاسمی و ترتیبی) قابل استفاده است فکرم پور و عفری ،2902 ،ص.
.)111

شکل -1مدل مفهومی تحقیق
ماخذ :نگارنددان2901،

جامعة آماری در این مطالعه شامل تمامی نقاط روستایی استان خراسان رضشوی بشر اسشاس
آمار سال  2909میباشند که شامل  9112نقطة روسشتایی اسشت کشه در ایشن میشان بشر اسشاس
اطلاعا

مرکز آمار ایران تعداد  909روستا دارای بعقة امام زادهاند که به نشوعی بیشانگر الگشوی

فاایی دردشگری مذهبی روستایی به شمار میآیند .همچنین ،بر اساس مطالعشا

انجشامششده

در برنامة آمایش استان خراسان در سال  ،2901تعداد  011روسشتا بشه عنشوان نقشاط روسشتایی
دارای الگوی فاایی دردشگری طبیعی هستند .بنابراین ،بر ایشن اسشاس مشی تشوان دفشت 909
نقطه به عنوان روستاهای دارای دردشگری مذهبی و  011نقطه نیز به عنوان روسشتاهای دارای
دردشگری طبیعی به شمار میآیند که در مجموع جامعة آماری این مطالعه را تشکیل میدهشد.
نقشة زیر بیانگر موقعیت این روستاها در استان خراسان رضوی است.

سال هفدهم
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شکل  -4پراکنش روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان خراسان رضوی
مأخذ :نگارنددان2901،

 .2مفاهیم و مبانی نظری

در فرایند برنامهریزی منطقهای ،میتوان دردشگری روستایی را ابزاری برای افزایش اشتغال
محلی و بهبود کیفیت زنددی و در نتیجه ،افزایش سطح رفاه اقتصادی و امکانا

منطقشهای بشه

حساب آورد فطالب ،میرزایی و بخشی زاده ،2911 ،ص.)11 .
شوینسبرگ 2به نقل از دپارتمان ملی دردششگری اسشترالیا ،دردششگری روسشتایی را چنشین
تعری

میکند« :دردشگری روستایی فعالیتی چند بعشدی اسشت کشه در محیطهشای خشارا از

نواحی شهری رخ میدهد و بازدید از پدیدههایی که ماهیت زنددی در حومهها را بشه نمشایش
میدذارد مربوط می شود» فسازبو ،1991،1ص .)219 .در مجموع دردششگری روسشتایی را بشه
عنوان ابزاری کارآمشد در جهشت جلشودیری از مهاجر هشای روسشتایی ،افشزایش بهشرهوری و
کارآمدی نیروی انسانی ،اشتغالزایی ،تعامل فرهننها ،حفظ محیط زیست و در نهایت توسشعة
روستایی میدانند فافتخاری و قادری ،2912 ،ص .)11 .میتوان انواع دونادونی از دردششگری

1. Schweinsberg
2. Szabo
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روستایی را برشمرد که با توجه به اهداو دردشگری و بر اساس ششرایط فرهنگشی ،اقلیمشی و
اقتصادی نواحی روستایی شکل میدیرد فبمانیان و محمودی نژاد ،2911 ،ص.)11 .
بیشتر عاحبنظران ،اکوتوریسم را به عنوان یکی از اشکال عمدۀ دردششگری و دردششگری
روستایی دستهبندی کردهاند فرضوانی  ،2911 ،ص .)221 .اکوتوریسم شکلی از دردشگری در
دوران پست مدرنسیم است که در پی شکل دیری مفاهیمی چشون توسشعة پایشدار ،در محافشل
علمی مطر شده است که با توجه به ظرفیتهای آن میتواند فرعت توسشعة روسشتایی را در
همة ابعاد ایجاد کند فهاشمی ،2910 ،ص .)210 .به عقیشدۀ برخشی از عشاحب نظشران ،سشابقة
کاربرد واژۀ اکوتوریسم به اواخر دهة  2019میلادی بشر میدشردد .در حشالی کشه برخشی دیگشر
استفاده از آن را به اواخر دهة  2019نسشبت میدهنشد ،امشا بشه ششکل منسشجم ایشن مفهشوم از
سال 2019با ظهور پارادایم پایداری ،در دفتمان توسعه و آثار منفی دردششگری بشر طبیعشت و
محیط اجتماعی توسعه یافته است ففنل ،2911 ،ص .)10 .این شکل از دردشگری فعالیتهای
فراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکانپذیر میسازد و مبتنی بر مسافر های هدفمند توام بشا
برداشتهای فرهنگی ،معنوی ،دیدار از جاذبههای طبیعی و مطالعة آنها و بهره دیری و لذ -
جویی از پدیدههای متنوع طبیعت است و تأکید زیادی بشر حفاظشت از ارزنهشا و جاذبشههای
طبیعی دارد فجیانن ،1991 ،2ص .)12.از سوی دیگر با توجه به وجود بسشیاری از مکانهشای
متبرکه در نواحی روستایی کشور ،دردشگری مذهبی نیز یکی از الگوهای مهشم دردششگری در
نواحی روستایی محسوب میشود فمحمشدی یگانشه و همکشاران ،2901 ،ص .)22.دردششگری
مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادا
وابستگی به زمان و اوقا

دینی مذهبی دارد به مفهشوم تخصصشی ،خشود فراتشر از

فراغت ،عامل مهشم جغرافیشای انسشانی در ششکل دیشری مسشافر ،

ایجاد تمرکز و چشمانداز فرهنگی است فتقوایی ،موسشوی و غلشامی بیمشر  ،2910 ،ص.)91 .
در مجموع دردشگری مذهبی را میتوان دونهای از دردشگری دانست که ششرکتکننددان در
آن دارای انگیزههای مذهبی منحصراٌ و یا به عور

ترکیب با سشایر انگیشزههشا هسشتند کشه از

مکانهای مقدس نظیشر کلیسشاها ،مسشاجد ،مقبشرههشا ،امامزادههشا و ماننشد آن بازدیشد میکننشد

1. Jiang
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آن ،به سبب

ویژدیهای ساختاری و کارکردی خاص ،توانسته است خود را در متن دردشگری جهانی جای
دهد؛ به طوری که حوزۀ نفوذ آن سراسر جهان را فرادرفته است فنولان ،1991،1ص.)11.
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5ارزیابی اجمالی از نقاط و جمعیت روستایی استان خراسان رضوی

براساس آمار سرشماری عمومی نفشوس و مسشکن سشال  ،2909جمعیشت اسشتان خراسشان
رضوی بال بر  1001911نفر است که از این میشزان  1922129نفشر ف12/0درعشد) در نشواحی
شهری 2111191 ،نفر ف11/91درعد) در نواحی روستایی و  192نفشرف 9/921درعشد) نیشز بشه
عور

غیرساکن بودهاند .همچنین ،در این سال تعداد نقاط روستایی استان بال بر  9112نقطة

روستایی است که این رقم در سال  2911شامل  9190روستا بوده است .در طی این مشد

91

روستا به داخل محدودۀ شهری وارد شدهاند و  1روستا نیز بشه جایگشاه ششهر ارتقشا یافتشهانشد.
جدول زیر بیانگر این موضوع است.
جدول  -1نقاط روستایی استان بر اساس تعداد ،جمعیت کل ،میانگین جمعیت و درصد رشد 99-1335
مأخذ :سرشماری مرکز آمار ایران  2909-2911و یافتههای تحقی،
دورة آماری

میانگین جمعیت(نفر)

تعداد نقاط روستایی

مجموع جمعیت(نفر)

سال 2911

111

9129

2112990

سال 2909

111

9112

2111112

میانگین درصد رشد 5ساله

1/11

 .4 .5ارزیابی الگوهای فضایی گردشگری در نقاط روستایی استان خراسان رضوی

پهنة طبیعی استان خراسان رضوی به دلیل وسعت و دسترن آن در عشرضهشای مختلش
جغرافیایی دارای تنوع دسترده است .این تنوع ،زمینهسشاز بشروز انشواع دونشادونی از الگوهشای
استقرار نقاط روستایی و در ادامه سبب شکل دیری جاذبههای دردشگری در نقشاط روسشتایی
استان شده است .در یک طبقهبندی کلی میتوان این الگوهای فاشایی را در دو طبقشة جاذبشه-
1. Meyer
2. Nalon
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های مرتبط با محیط طبیعی و جاذبههای مرتبط با محشیط غیشر طبیعشی قشرار داد .بشدون ششک
ارزیابی اولیه از الگوهای فاایی دردشگری در نقاط روسشتایی اسشتان مسشتلزم شناسشایی ایشن
الگوها در این نواحی است .به منظور ارائة تصویر دقی،تر از این روستاها در استان و بشا توجشه
به اطلاعا

موجود ،این الگوهای فاایی ،در دو دستة الگوهای دردشگری طبیعی و الگوهشای

دردشگری مذهبی -تاریخی ،قابل طبقهبندی است 2که به تفکیک به بررسی هر یشک پرداختشه
میشود:
-2الگوی فاایی دردشگری مذهبی در نقاط روستایی :براساس اطلاعا

مرکز آمشار ایشران

در سال 2909از مجموع نقاط روستایی استان 909 ،روسشتا ششامل  29/1درعشد از کشل نقشاط
روستایی دارای بقعه امامزاده میباشند که به نوعی قابلیت دردشگری مذهبی و تشاریخی نقشاط
روستایی استان را نشان میدهشد .جمعیشت سشاکن در ایشن روسشتاها در سشال  2909بشال بشر
 991991نفر میباشد که شامل  2181درعد از کل جمعیشت روسشتایی اسشتان اسشت .میشانگین
جمعیت این روستاها در این سال بال بر  111نفر است کشه در مقایسشه بشا میشانگین جمعیشت
روستایی استان در این سال که برابر با  111نفر است ،رقم بالاتری را نشان میدهد که به نوعی
بیانگر جایگاه برتر این روسشتاها در پشذیرن جمعیشت روسشتایی اسشتان در مقایسشه بشا سشایر
روستاهاست .مقایسة این جمعیشت در سشال  2911نمایشانگر افشزایش نقشش ایشن روسشتاها در
پذیرن جمعیت روستایی استان فاز  %21/1در سال  2911به  %21/1در سال  )2909و کشاهش
میانگین جمعیت این روستاها فاز  110نفر به  111نفر) میباشد فجدول .)1

 .2ویژدیهای دیگری از جاذبههای دردشگری روستایی در استان خراسان رضوی نیز قابل شناسایی است که میتوان بشرای
آن اقدام به دستهبندی جاذبههای نقاط روستایی کرد. ،اما در حال حاضر اطلاعا

موث ،و دقیقی از این ویژدیهشا در دسشت

نیست .بنابراین ،تنها می توان به دو دسته از جاذبههای دردشگری همچشون جاذبشههشای طبیعشی و مشذهبی اششاره کشرد کشه
اطلاعا

مربوط به آنها از دو دسته منب آماری معتبر قابشل انشدازهدیشری اسشت .اول اطلاعشا

مرکشز آمشار ایشران در بشارۀ

سرشماری نفوس و مسکن سال  2909در مناط ،روستایی که وجود یا عدم وجشود جاذبشههشای دردششگری مشذهبی را بشه
تفکیک نقاط روستایی مشخ
مطالعا

عور

کرده است و دوم اطلاعا

مربوط به توان اکولوژیکی استان خراسان رضشوی کشه براسشاس

درفته در آمایش استان خراسان رضوی ف )2901و تعیین پهنههای مناسب جهت دردشگری طبیعی یا اکشو

توریسم قابل دستیابی است.

سال هفدهم
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جدول  -4جایگاه روستاهای گردشگری مذهبی از نظر درصد جمعیت و میانگین جمعیت روستایی طی
دوره زمانی  1335و 1399
مأخذ :سرشماری مرکزآمار ایران  2909-2911و یافتههای تحقی،
دورة آماری

میانگین جمعیت(نفر)

تعداد روستا

جمعیت(نفر)

درصد تعداد

درصد جمعیت

سال 2909

111

909

991991

29/1

21/1

سال 2911

110

909

991191

29/1

21/1

-2الگوی فاایی دردشگری طبیعی :براساس مطالعشا

عشور درفتشه در برنامشة آمشایش

استان خراسان رضوی و براساس مدل اکولوژیک پایدار استان ف ،)2901تعشداد  011روسشتا بشا
جمعیتی معادل  111111نفر ،دارای قابلیت دردشگری طبیعی میباشند که این تعداد به ترتیشب
 11/1درعد از نقاط و  91/11درعد از جمعیت روستایی استان را در سال  2909ششامل مشی-
شود .این روستاها از نظر شاخ

میانگین جمعیت در سال  ،2909رقمشی معشادل  119نفشر را

نشان میدهند که رقمی بالاتر از میانگین جمعیت روستایی استان است .هر چند که در مقایسشه
با روستاهای دارای الگوی دردشگری مذهبی ،رقم پایینتری را نشان میدهند .بررسی وضشعیت
این روستاها در سال  2911و مقایسة آن با آمار سال  2909نیز بیانگر کاهش نقش آنها از نظر
شاخ

میانگین جمعیت روستایی و افزایش نقش آنها در پذیرن جمعیت روسشتایی اسشتان

است فجدول .)9
جدول  -3جایگاه روستاهای دارای الگوی فضایی گردشگری طبیعی از نظر درصد جمعیت و میانگین
جمعیت روستایی طی دورة زمانی  1335و 1399
مأخذ :سرشماری مرکزآمار ایران  2909-2911و یافتههای تحقی،
دورة آماری

میانگین جمعیت(نفر)

تعداد روستا

جمعیت(نفر)

درصد تعداد

درصد جمعیت

سال 2909

119

011

111111

11/1

91/1

سال 2911

112

011

119911

11/1

92/1

با توجه به مطالب عنوان شده ،این سؤال اساسی مطر است که این دو الگو ف دردششگری
مذهبی و طبیعی) در نواحی روستایی به چه میزان در تغییرا

جمعیتی ف افزایش یشا کشاهش )

آنها اثر دذار است؟ برای پاسخگویی به این سؤال و تبیشین نقشش ایشن دو الگشو در تغییشرا
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جمعیتی فافزایش یا کاهش) در نقاط روستایی ،با توجه به وسشعت بالشای اسشتان ،تعشداد زیشاد
روستاها ،تنوع محیط و میزان برخورداری نقاط روستایی از امکانا

و خدما  ،ضروری است

در ابتدای امر نسبت به شناسایی سطو همگن روستایی در استان اقدام شود تا از این رهگشذر
جمعیتی فافزایش یا کشاهش) جمعیشت آنهشا

نقش کاملتری از جایگاه این دو الگو در تغییرا

حاعل آید؛ چرا که در چنین شرایطی میتوان با حذو عامل میزان برخورداری سکونتداههشا
از امکانا

و خدما  ،به نقش این دو الگوی دردششگری در تغییشرا

جمعیتشی فافشزایش یشا

کاهش) روستاها پی برد .در ایشن مطالعشه ،ملشا تعیشین مجموعشة همگشن ،ششاخ

ترکیبشی

توسعه/محرومیت ،در نظر درفته شدهاست .بنابراین ،در ادامشه ضشمن بهشرهدیشری از دو دسشته
و خشدما

عوامل تأثیردذار همچون وجود یا عدم وجود انواع امکانا

در نقشاط روسشتایی و

همچنین موقعیت نقاط روستایی اقدام به شناسایی سطو همگن روسشتایی خواهشد ششد و در
ادامه به بررسی نقش الگوهای فاایی دردشگری مذهبی و طبیعی در هشر سشطح ،در تغییشرا
جمعیتی ف افزایش یا کاهش ) نقاط روستایی میشود.
 .3 .5شناسایی و انتخاب سطوح همگن روستایی در استان

این شناسایی در سه مرحله و به عور
انتخاب شاخ
نظیر امکانا

ها :همانطور که عنوان شد در این مطالعه بشا بهشرهدیشری از ششاخ

و خدما

هشایی

موجود در هر روستا و همچنین موقعیت هر روستا اقدام بشه طبش،ب-

ندی سکونتداههای روستایی از نظر شاخ
شامل  )2امکانا

زیر انجام شده است.

و خدما

توسعه/محرومیت ،شده است .ایشن ششاخ

موجود در روستا شامل :امکانشا

هشا

بهداششتی ،درمشانی ،آموزششی،

فرهنگی ،مذهبی ،تجهیزا  ،ورزشی ،تأسیساتی ،ارتباطشا  ،مشالی و غیشره اسشت  -1موقعیشت
روستا :شامل دسترسی آن به مسیرهای ارتباطی مهم و عمشده ،موقعیشت آن نسشبت بشه منشاط،
شهری ،موقعیت آن نسبت به سطو برتر خدما رسانی و موقعیت جغرافیایی میباشد .ملشا
انتخاب شاخ

ها ،میزان دسترسی و موجود بودن اطلاعا

تشکیل پایگاه اطلاعا

داده ،در سیستم اطلاعشا

است .برای ایشن منظشور اقشدام بشه

جغرافیشاییف )GISبشرای هشر یشک از نقشاط

روستایی شد .در این پایگاه ضمن وارد کردن اطلاعا

سرششماری سشال  ،2909وضشعیت هشر

و خدما

دردیشد .همچنشین ،در

یک از نقاط روستایی در خصوص امکانا

موجود مشخ

سال هفدهم
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این پایگاه با بهرهدیری از لایههای اطلاعاتی دیگر نظیر لایة اطلاعاتی راه ،نقشاط ششهری اسشتان،
روستاهای بزرگ و استفاده از تواب آماری فاایی نظیر" "Point Distanceموقعیت هر روستا
با راههای ارتباطی ،نقاط شهری و روستاهای بزرگ و سطو برتشر خشدما رسشانی مششخ
شد.
 )1تعیین درجة توسشعه/محرومیت :بشه منظشور تعیشین درجشة توسشعه/محرومیت روسشتاها
براساس شاخ

های فوق ،از مدلهای تصمیمدیری چنشدمعیارۀ فاشایی اسشتفاده ششد کشه در

نتیجة آن ضمن بهرهدیری از شاخهای فوق و ترکیب آنها با یکدیگر ،اقشدام بشه تعیشین درجشة
توسعه/محرومیت روسشتاهای اسشتان ششد .ترکیشب ششاخ

هشا بشا یکشدیگر و تعیشین درجشة

توسعه/محرومیت بر پایة مدل تاپسیس فبه عنوان یکی از مهمترین مدلهای تصشمیمدیشری) در
سیستم اطلاعا

جغرافیایی و نمایش خروجی آن به عور

نقشه بوده است .شاخ

ترکیبشی

به دست آمده بین عفر و یک می باشد که اعداد نزدیک به یک بیانگر عدم محرومیت بالشاتر و
سطح توسعة مناسب و اعداد نزدیک به عفر بیانگر درجة محرومیشت بیششتر و سشطح توسشعه
نامناسب است فشکل .)9

شکل  -3درجهبندی میزان محرومیت نواحی روستایی استان خراسان رضوی
مأخذ :یافتههای تحقی2901،،
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 )9خوشه بندی روستاها و تعیین روستاهای همگن فسطو همگن) :در نهایت با استفاده از
مدل خوشهبندی دو مرحلهای ،شاخ

ترکیبی به دست آمشده از مرحلشة قبشل ،در سشه دسشتة

محرومیت بالا ،متوسط و کم ،طبقه بندی شد.
نتایج این بررسی نشان میدهشد کشه از مجمشوع نقشاط روسشتایی اسشتان %12 ،از روسشتاها
امکانا

ضعیفی دارند و  %11/1نیز از امکانا

مناسبی برخوردار هستند .در مجمشوع در سشال

 %21/1 ، 2909از جمعیششت روسششتایی اسششتان در روسششتاهای دسششتة اول فسششطح برخششورداری
ضعی )و  %91/1نیز در روسشتاهای دسشتة سومفسشطح برخشورداری مناسشب) اسشتقرار دارنشد
فجدول .)1
جدول -2سطوح همگن روستایی و میزان تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) آن طی دورة زمانی -1399
1335
مأخذ: :سرشماری مرکزآمار ایران  2909-2911و یافتههای تحقی،
سطح همگنی و
برخورداری

فراوانی

جمعیت 1399

جمعیت 1335

تعداد درصد میانگین(نفر) جمعیت(نفر) درصد میانگین(نفر) جمعیت(نفر) درصد

میانگین نرخ رشد

ضعی

111

12/1

911

111111

21/1

911

101110

21/1

-1/11

متوسط

19/2 2029

121

109111

11/1

919

111900

19/1

-1/11

خوب

11/1

111

110091

91/0

129

111919

91/1

-1/91

090

 .2 .5بررسی میزان تغییرات جمعیت (افزایش یا کاهش) سطوح همگن روستایی استان بـا توجـه بـه
الگوهای فضایی گردشگری

همانطور که در بالا نیز اشاره شد ،با توجه به اطلاعشا

در دسشترس ،روسشتاهای اسشتان را

میتوان در دو دسته روستاهای با الگوهای فاایی دردشگری مذهبی و طبیعی طبقهبندی کشرد.
توجه به تغییرا

جمعیتی نقاط روستایی ،به تفکیک الگوهشای فاشایی دردششگری روسشتایی

میتواند بخش مهمی از نقشآفرینی این الگوها را در تغییرا

فافشزایش یشا کشاهش )جمعیشت

روستایی استان به نمایش بگذارد .در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته میشود.
سطح یک فروستاهای با سطح برخورداری کم) :از مجموع روستاهای واق در این سشطح،
 %1/9نقاط روستایی ،دارای دردششگری مشذهبی ،و  %21/0دارای دردششگری طبیعشی و %2/9

سال هفدهم
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نیزدارای مجموع هر دو الگوی دردشگری مذهبی و طبیعی هستند .در مقابشل  %11/1روسشتاها
نیز فاقد الگوی دردشگری در این سطح میباشند فجدول .)1
جدول  -5الگوهای فضایی گردشگری در روستاهای با سطح برخورداری کم و ضعیف از امکانات و
تغییرات جمعیتی آنها طی سالهای 1335-1399
مأخذ :سرشماری مرکزآمار ایران  2909-2911و یافتههای تحقی،
فروانی

الگوی
فضایی
گردشگری

فاقد الگو
دردشگری
طبیعی
مذهبی
طبیعی و
مذهبی
مجموع

1399

1335
میانگین

تعداد

درصد

جمعیت

جمعیت(نفر)

درصد

(نفر)

میانگین
جمعیت(نفر)

درصد
رشد

جمعیت(نفر)

درصد

جمعیت
(میانگین)

121

11/1

911

200001

10/1

990

191119

19/1

-1/11

292

21/0

111

11991

21/1

110

11991

21/1

-1/91

11

1/9

110

99910

22/1

190

99901

29/9

-21/11

29

2/9

011

0111

9/1

2929

29901

9/1

9/20

111

299

911

111111

299

911

111919

299

-/111

با توجه به جدول فوق میتوان تغییرا

فافزایش یا کاهش) جمعیتی روستاهای سطح یشک

فبهره مندی کم از امکانا ) را از نظر دو شاخ
قرار داد .از نظر شاخ

میانگین و نرخ رشد جمعیت مشورد ارزیشابی

میانگین جمعیت ،بیشترین مقدار رشد مربوط به روستاهایی است کشه

دارای هر دو الگوی دردشگری طبیعی و مذهبی میباشند .به دونهای که میانگین جمعیشت آن-
ها از  011نفر در سال  2911به  2929نفر در سال  2909افزایش یافتشه اسشت .همچنشین ،ایشن
روستاها دارای نرخ رشد  9/20در مشد

یادششده هسشتند کشه در مقایسشه بشا سشایر روسشتاها

وضعیت بهتری را نشان میدهند .در مقابل روستاهایی کشه دارای الگشوی فاشایی دردششگری
طبیعی یا مذهبی به تنهایی هستند ،رشد جمعیت منفی را نشان میدهند که این مسئله بشهویشژه
در روستاهای دارای جاذبه مذهبی بیشتر است .در مجموع در روستاهای سطح یشک بشا اینکشه
میانگین جمعیت روستاهای دارای الگوی دردشگری بیشتر از سایر مجموع روستاهای واق در

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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مربوط به نرخ رشد جمعیت نشان میدهد که نرخ کشاهش جمعیشت

در این روستاها در مقایسه با مجموع روستاها ،وضعیت مناسشبی را نشدارد .نقششة زیشر بیشانگر
موقعیت این روستاها در استان و نوع الگوی دردشگری آنهاست.

شکل  -2پراکنش روستاها با سطح برخورداری کم از امکانات بر اساس الگوی فضایی گردشگری
مأخذ :یافتههای تحقی2901،،

 -1روستاهای سطح دو فروستاهای با سطح برخورداری متوسشط) :از مجمشوع روسشتاهای
واق در این سطح %11/2 ،دارای الگوی دردشگری طبیعی %1/2 ،دردششگری مشذهبی و %1/1
نیز دارای مجموع الگوی دردشگری طبیعی و مذهبی هسشتند .همچنشین %11/1 ،از روسشتاهای
واق در این سطح نیز فاقد هر دونه الگوی دردشگری میباشند .بررسیهای عور

درفته در

خصوص این روستاها نشان میدهد که:
 روستاهای دارای هر دو دونه الگشوی دردششگری ،میشانگین جمعیشت بالشاتری را
نسبت به مجموع روستاها نشان میدهند.
 شششاخ

نششرخ رشششد جمعیششت طششی دورۀ مششورد بررسششی ،در روسششتاهای دارای

دردشگری مذهبی و روستاهای دارای مجموع الگوی دردشگری مذهبی و طبیعی
در مقایسه با سایر روستاها وضعیت بهتری را نشان میدهد.

سال هفدهم
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 میانگین جمعیت روستاهای دارای هر دو جاذبة مشذهبی و طبیعشی در مقایسشه بشا
سایر روستاها در سال  2909در مقایسه با سشال  2911افشزایش پیشدا کشرده اسشت
فجدول  1و شکل .)1
جدول  -6الگوهای فضایی گردشگری در روستاهای با سطح برخورداری متوسط از امکانات و تغییرات
جمعیتی (افزایش یا کاهش) آنها طی سالهای 1335-1399
مأخذ :سرشماری مرکز آمار ایران  2911-2909و یافتههای تحقی،
فروانی

الگوی
فضایی
گردشگری

فاقد الگو
دردشگری
طبیعی
مذهبی
طبیعی و
مذهبی
مجموع

1335
میانگین

تعداد

درصد

جمعیت
(نفر)

جمعیت
(نفر)

1399

درصد
رشد

میانگین
درصد

جمعیت

جمعیت(نفر)

درصد

جمعیت
(میانگین)

(نفر)

2191

11/1

911

111911

11

921

911910

19/9

-1/11

112

11/2

191

112191

99/1

111

120909

99/1

-1/20

211

1/2

121

01111

21

111

09211

21/1

-1/11

11

1/1

191

11121

9/1

111

10110

1/2

-2/10

2029

299

121

109111

299

919

111900

299

-1/11

شکل  -5پراکنش روستاهای با سطح برخورداری متوسط از امکانات بر اساس الگوی فضایی گردشگری
مأخذ :یافتههای تحقی2901،،
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-9روستاهای سطح سه فروستاهای با سطح برخورداری بالا) :در  %11/9از ایشن روسشتاها،
الگوی دردشگری مذهبی و طبیعی قابل مشاهده است که در این بین  %1/0روستاها دارای هشر
دو الگو دردشگری مذهبی و طبیعی میباشند و در  %11/1روستاها نیز الگو دردشگری مذهبی
و طبیعی مشاهده نمیشود .اطلاعا

به دست آمده از روسشتاهای واقش در ایشن سشطح حشاکی

است:
روستاهای دارای الگو دردشگری مذهبی از نظر شاخ

میانگین جمعیشت ،در مقایسشه بشا

سایر روستاها رقم بالایی را نشان میدهند .به دونهای که در سال  2909میانگین جمعیت آنهشا
برابر  2211نفر میباشد که در مقایسه با میانگین جمعیشت مجمشوع روسشتاهای واقش در ایشن
سطح ف129نفر) ،تفاو
از نظر شاخ

قابل ملاحظهای را نشان میدهد.

نرخ رشد جمعیت ،آمار بیانگر وضعیت مناسبتر روسشتاهای دارای جاذبشة

مذهبی در مقایسه با سایر روستاهاست .به دونهای که این رقم بشرای روسشتاهای دارای جاذبشة
مذهبی معادل  -2/0و برای مجموع روستاها معادل  - 1/91است.
در مجموع در ایشن سشطح ،روسشتاهای دارای الگشو دردششگری ،از نظشر ششاخ

درعشد

جمعیتپذیری در سال  2909در مقایسه با سال  ،2911دارای رشد مثبت بودهاند؛ در حالی کشه
در سایر روستاها ،این نقش کاسته شده است فجدول  1و شکل )1
جدول  -7الگوهای فضایی گردشگری در روستاهای با سطح برخورداری بالا از امکانات و تغییرات
جمعیتی آنها طی سالهای 1399-1335
مأخذ :سرشماری مرکز آمار ایران  2911-2909و یافتههای تحقی،
فروانی
الگوی فضایی
گردشگری

تعداد
(نفر)

درصد

1335
میانگین

جمعیت

جمعیت(نفر)

(نفر)

1399
میانگین
درصد

جمعیت
(نفر)

جمعیت
(نفر)

درصد
رشد
درصد

جمعیت
(میانگین)

فاقد الگو

101

11/1

111

911912

11/1

101

101111

11/0

-1/09

دردشگری طبیعی

110

92/1

119

211110

10/1

191

199919

92/1

-9/91

مذهبی

01

29/1

2211

291019

21/1

2211

222111

21/9

-2/09

طبیعی و مذهبی

11

1/0

2110

91111

1/0

2929

91219

1/9

-9/01

مجموع

090

299

111

110091

299

129

111919

299

-1/91
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شکل  -6پراکنش روستاها با سطح برخورداری بالا از امکانات و الگوی فضایی گردشگری
مأخذ :یافتههای تحقی2901،،

در مجموع از بررسی سطو همگن روستایی این نکته حاعل میششود کشه ششاخ
مربوط تغییرا

هشای

جمعیتی فافزایش یا کاهش) در روستاهای دارای الگشو فاشایی دردششگری و

فاقد الگوی دردشگری در داخل سطو همگن ،بشا یکشدیگر متفشاو

اسشت و بیشانگر تجربشة

متمایز این روستاها در این خصوص میباشد .با اینحال این سؤال اساسی مورد توجه است کشه
آیا وجود یا عدم وجود این الگوهای فاایی به عنشوان یشک عامشل تاثیردشذار ،نقششی در ایشن
تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) دارد یا نه؟ به عبار

دیگر چه میزان از تغییرا

جمعیتی

فافزایش یا کاهش) روستایی استان متشأثر از عامشل وجشود یشا عشدم وجشود الگوهشای فاشایی
دردشگری است؟ به منظور پاسخدویی به این سؤال و تبیین این نقش در ادامه به بررسی ایشن
موضوع پرداخته میشود.
ذ) تبیین جایگاه الگوهای فاایی دردشگری فبا تأکید بر دردشگری طبیعشی و مشذهبی) در
تغییرا

ف افزایش یا کاهش ) جمعیت روستایی استان طی سالهای اخیر:

به منظور تبیین این جایگاه ،ضرور

بهرهدیری از مدلهای مبتنی بر رونهای ردرسشیونی

ضروری است .در مدل ردرسیونی مورد استفاده ،براساس دادههای موجشود ،معادلشهای جهشت
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تعیین نقش متغیرهای مستقلف )Xiدر تبیین متغیر وابستهف )Yبه دست خواهد آمشد .بشه ششکل
خاص متغیرهشای مسشتقل در ایشن معادلشه ششامل روسشتاهای بشا الگشوی فاشایی دردششگری
مذهبیف ، )X1روستاهای بشا الگشوی فاشایی دردششگری طبیعشیف )X2و روسشتاهای دارای
الگوی فاایی دردشگری مذهبی و طبیعی ف )X3مشیباششند .در مقابشل متغیشر وابسشته ششامل
طبقا

نرخ رشد جمعیت روستایی طی بازۀ زمانی  2909-2911ف ،)Yشامل  1طبقة نرخ رشد

بالا فبیش از  ،)%+9نرخ رشد متوسط ف +2تا  )%1/00نرخ رشد تقریبا ثابت ف +%000تشا -000
 ،)%نرخ رشد پایین ف %-2تا  -%1/00و نرخ رشد بسیار پشایین فبشیش از  )%-9اسشت .در ایشن
رابطه با توجه به نوع و جنس متغیرهای مورد استفاده ،از از رون ردرسیون لجسشتیک ترتیبشی
و تاب پیوندی  Complementary log-logبهره درفته شده اسشت کشه اسشاس ایشن رون،
پیشبینی تغییرا
تغییرا

جمعیتی ف افزایش یا کاهش ) و بیان نقش الگوی فاایی دردشگری در ایشن

است.

نتایج به دست آمده از تحلیل ردرسیون لجستیک در هر یشک از سشطو همگشن روسشتایی
نشان داد که:
-2آزمون نسبت احتمال یا نسبت احتمال مدل نهایی به مدل فعفر) :بیشانگر ایشن موضشوع
است که ادر آماره کای اسکوئر در سطح کوچکتر از  9/91باشد ،آنگاه مشخ

مشیششود کشه

مدل نهایی ،مدل عفر را منتفی میکند .به عبارتی ،متغیرهای مستقل قادرند به خشوبی تغییشرا
متغیر وابسته را تبیین نمایند .در این خصوص نتایج بدست آمده در جدول زیر نشان میدهشد،
در هر یک از سطو همگن روستایی با توجه به سطح معنا داری آزمشون خشی دو ،متغیرهشای
مستقل فالگوهای فاایی دردشگری روستایی) ،قادر به تبیین متغیر وابسته فتغییشرا
روستاها) میباشند فجدول .)1

جمعیتشی
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جدول  -3نتایج بدست آمده از آزمون نسبت احتمال به تفکیک خوشههای همگن روستایی در خصوص
اثرگذاری الگوهای فضایی گردشگری بر تغییرات جمعیت روستایی در نقاط روستایی استان خراسان
رضوی
مأخذ :یافتههای تحقی2901،،
سطوح همگن روستایی

Model

Sig. df Chi-Square -2 Log Likelihood

سطح یک فروستاهای دارای برخورداری Intercept Only
کم)

Final

سطح دو فروستاهای دارای برخورداری Intercept Only
متوسط)

Final

سطح یک فروستاهای دارای برخورداری Intercept Only
بالا)

Final

181/347
104/560

76/786

/000 6

39/882

/000 6

21/136

/002 6

132/463
92/581
100/343
79/206

 -1سطح برازن مدل :بیانگر آن است که چه مقدار نسبت درست نمشایی بشرای بشه دسشت
آوردن مدلی خوب مناسب است .این مدل براساس دو آمشارۀ کشای اسشکوئر پیرسشون و کشای
اسکوئر ،عور

میپذیرد .در واق این آماره به آزمون این موضوع میپردازد که آیشا دادههشای

مشاهده شده با مدل برازن شده ناهمسازند یا خیر؟ به عبشارتی ادشر سشطح معنشیداری آنهشا
کوچکتر از  9/91باشد در آن عور

مدل ردرسیونی مدل مناسبی نیست .نتایج به دست آمده

از این آزمون در خصوص موضوع مورد مطالعه بیانگر عدم معنیداری آن و نشاندهندۀ تناسب
مورد قبول متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر است که به تفکیک در تمامی سطو همگشن
روستایی قابل مشاهده است .بنابراین ،میتوان دفشت در هشر سشه سشطح خوششههشای همگشن
روستایی در استان ،الگوهای فاایی دردشگری تناسب قابل قبشولی بشا تغییشرا
کاهش) جمعیتی دارند و این الگوهای فاایی به خوبی قادرند تا تغییرا
جمعیتی روستاهای استان را پیشبینی کنند فجدول .)0

فافشزایش یشا

فافزایش یا کشاهش)
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جدول  -9نتایج به دست آمده از سطح برازش مدل تحلیل رگرسیونی به تفکیک خوشههای همگن
روستایی در خصوص میزان اثرگذاری الگوهای فضایی گردشگری بر تغییرات (افزایش یا کاهش) جمعیت
روستایی استان خراسان رضوی
مأخذ :یافتههای تحقی2901،،
سطوح همگن روستایی

سطح یک فروستاهای دارای برخورداری کم)
سطح دو فروستاهای دارای برخورداری متوسط)
سطح یک فروستاهای دارای برخورداری بالا)

Model

Chi-Square

Pearson

22/219

df

Sig.

/911

Deviance

22/911

1

/911

Pearson

0/121

1

/9291

Deviance

0/111

1

/9212

Pearson

1/119

1

/9129

Deviance

1/111

1

/9121

 -9میزان نقش الگوهای فاایی دردشگری در تبیین تغییرا

فافزایش یا کاهش) جمعیتشی

در روستاهای استان :در مدل ردرسشیون لجسشتیک از ضشریب پشزودو بشرای تبیشین متغیرهشای
مستقل در متغیر وابسته استفاده می شود .این ضریب شامل سشه ضشریب "کشاکس و اسشنل،"2
"نیجل کر  "1و "مک فادن "9میشود .نتایج به دست آمده از ضشرایب تعیشین فجشدول زیشر)
نشان میدهد که فاعلة زیادی با عدد ف )2دارند .به عبارتی ،متغیرهای مستقل توانستهاانشد تنهشا
بین  %189تا  %981از تغییرا

فافزایش یا کاهش) جمعیتشی را تبیشین کننشد کشه ایشن میشزان در

سطو همگن روستایی تفاو

کمی را با هم نشان میدهد .به دونهای که در روستاهای سطح

 2و سطح  ،1این ضریب بین  %182تا  %981و در روستاهای سطح  9بین  %189تا  %981اسشت.
در مجموع ضرایب یاد شده بیانگر اثردذاری بسیار کم الگوهای فاایی دردشگری بر تغییرا
جمعیتی فافزایش یا کاهش) روستاهای استان طی سالهای اخیر است فجدول .)29

1. Cox & Snell
2. Nagelkerke
3. Mc Fadden

سال هفدهم
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جدول -19میزان نقش الگوهای فضایی گردشگری در تبیین تغییرات (افزایش یا کاهش) جمعیتی در
روستاهای استان به تفکیکی خوشه های همگن روستایی
مأخذ :یافتههای تحقی2901،،
سطح یک

سطح دو

سطح یک

(روستاهای دارای

(روستاهای دارای

(روستاهای دارای

برخورداری کم)

برخورداری متوسط)

برخورداری بالا)

/919

/919

/911

ضریب نیجل کر

/912

/912

/919

ضریب مک فادن

/991

/991

/991

سطوح همگن روستایی

ضریب کاکس و اسنل

-1تخمین میزان اثردذاری هریک از متغیرهای مستقل در متغیر وابسشته :جشدول متغیرهشای
باقیمانده در معادله فجدول زیر) ،ضمن ارائشة خلاعشهای از نقشش هشر متغیشر در مشدل ،نششان
میدهد که کدام متغیرها بعد از اجرای ردرسیون لجسشتیک ،در مشدل بشاقی مانشدهانشد .در ایشن
جدول برای برآوردهای متغیرها ،خطاهای انحراو استاندارد ،آزمونهای معنشیداری و فواعشل
اطمینان برای تمامی پارامترهای مدل به تفکیک آمده است که برای تفسیر آنها ضشرور

توجشه

به معنیداری برآوردها و آماره "والد" میباشد فجدول .)22
جدول  -11تخمین میزان اثرگذاری هر یک از الگوهای فضایی گردشگری بر تغییرات جمعیتی(افزایش یا
کاهش) روستایی در استان خراسان رضوی

مأخذ :یافتههای تحقی2901،،
df Wald

Sig.

95% Confidence
Interval
Upper
Lower
Bound
Bound

-1/111

/199

2 92/192

/999

-9/911

-1/111

رشد=1

-2/129

/109

2 21/211

/999

-2/111

-/119

رشد=9

.109

/191

2

./191

-/991

/119

رشد=1

2/211

/121

2 11/192

/999

/199

2/119

روستاهای سطح یک

فامامزاده)

/111

/911

2 11/112

/999

/211

/101

فسطح برخورداری

فهردو الگو(

/919

/291

2 21/011

/999

/211

/101

کم)

فطبیعی)

/920

/912

2

/112

-/2999

/911

Std.
Estimate
Error

عرض از مبدأ

.221

.191
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ادامه جدول 11
Std.
Estimate
Error

df Wald

Sig.

95% Confidence
Interval
Upper
Lower
Bound
Bound

روستاهای سطح یک
فسطح برخورداری

ففاقد جاذبه(

9

9

9

9

9

9

9

کم)
روستاهای سطح دو
فسطح برخورداری
متوسط)
روستاهای سطح سه
فسطح برخورداری
بالا)

فامامزاده)

/120

/911

1/119

2

/991

/912

/911

فهردو الگو(

/920

/211

1/119

2

/910

/991

/191

فطبیعی(

-/211

/911

2 21/110

/999

-/191

-/921

ففاقد جاذبه)

9

9

9

9

9

فامامزاده)

/110

/901

2 21/091

/990

/919

/191

فهردو الگو(

/921

/211

1/029

2

/911

-/911

/111

فطبیعی(

/911

/919

.212

2

/111

-/221

/211

ففاقد جاذبه)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Link function: Complementary Log-log.
a. This parameter is set to zero because it is redundant.

با توجه به جدول فوق میتوان اثرا
مذهبی) در تغییرا

الگوهای فاایی دردششگری فدردششگری طبیعشی و

جمعیتی فافزایش یا کاهش) نواحی روستایی استان را به تفکیشک سشطو

همگن به شر زیر بیان نمود:
ال ) روستاهای سطح یک :در این خوشه با توجه به سطح معناداری آزمون ،مشیتشوان بشه
نقش روستاهای دارای الگوی دردشگری مذهبی و روستاهای دارای هر دو الگوی دردششگری
مذهبی و طبیعی در تغییرا

جمعیتی ف افزایش یا کاهش) اشاره کرد که با توجه بشه ضشریب و

جهت تأثیر این متغیرها ،میتوان دفت که این تاثیر مثبت و مستقیم است .به عبارتی ،بشا توجشه
به نتایج به دست آمده میتوان دفت روسشتاهای بشا الگشوی دردششگری مشذهبی بشه تنهشایی و
روستاهای با الگوی دردشگری طبیعشی و مشذهبی بشا یکشدیگر ،نقشش مسشتقیمی در تغییشرا
جمعیتی فافزایش یا کاهش) روستایی استان طی سالهای اخیشر داششتهانشد .همچنشین ،مقشادیر
مرتبط با آمارۀ  Estimateبیانگر سهم هر یک از متغیرهشا در تغییشرا

جمعیتشی فافشزایش یشا

بررسی الگوهای فاایی دردشگری روستایی و نقش آن در ...

سال هفدهم

220

کاهش) است که براساس آن میتوان دفت در روستاهای سشطح یشک ،روسشتاهایی کشه دارای
دردشگری مذهبی هستند این الگو به میزان  %11/1از تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کشاهش) و

در روستاهایی که دارای هر دو الگو دردشگری مشذهبی و طبیعشی هسشتند ایشن الگشو  91/9از
تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) آنها را تبیین میکند .در این سطح ،دردشگری طبیعی به

تنهایی نقشی در تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) روستاها ندارند.

ب) روستاهای سطح دو :با توجه به نتایج آماری در ایشن سشطح ،الگوهشای دردششگری در
نقاط روستایی استان توانستهاند تا اندازهای نسشبت بشه تبیشین تغییشرا

جمعیتشی فافشزایش یشا

کاهش) اثردذار باشند .بشه دونشهای کشه اثردشذاری روسشتاهای دارای دردششگری مشذهبی بشر
تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) شان برابر  ،%19/0در روستاهای دارای دردشگری طبیعی

معادل  %-21/1و روستاهای دارای هر دو الگو دردشگری طبیعی و مذهبی برابر  %92/0است.
نکتة قابل توجه در این تحلیل ،اثردشذاری معکشوس الگشوی دردششگری طبیعشی بشر تغییشرا
جمعیتی فافزایش یا کاهش) است .به دونهای که در روسشتاهای ایشن سشطح اثشر معکشوس بشر
تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) داشته است.

ا) روستاهای سطح سه :در ارتباط با این روستاها نتایج مندرا در جدول ،بیانگر آن اسشت
که تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کشاهش) ،تنهشا در روسشتاهایی کشه دارای الگشوی دردششگری

مذهبی بودهاند قابل تبیین است و در ارتباط با سایر الگوها ،رابطشهای مششاهده نمشیششود .بشه
عبارتی در این سطح در مقایسه با سطو دیگر ،الگوهای دردشگری نقش کمتری در تغییشرا
جمعیتی فافزایش یا کاهش) روستایی دارند.
 .6نتیجهگیری

این مطالعه بخشش مهمشی از واقعیشت پنهشان در تغییشرا

جمعیتشی فافشزایش یشا کشاهش)

سکونتداههای روستایی استان خراسان رضوی را آشکار کرد و در واق آن میشزان اثرپشذیری
تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) روستایی از الگوهای فاایی دردشگری موجود در نقشاط

روستایی است .نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که:
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پهنة فاایی استان به دلیشل وسشعت و تنشوع ،عرعشة مناسشبی جهشت رونش ،فعالیشتهشای
دردشگری بهویژه دردشگری روستایی است .وجود  909نقاط روستایی دارای بقعة امامزاده و
 011نقطة روستایی دارای الگوی دردشگری طبییعی حکایت از این موضوع دارد و ایشن خشود
میتواند بستر مهمی در تحولا

و توسعة آیندۀ روستایی استان باشد.

با اینحال وجود این الگوهای فاایی تاکنون زمینهساز بهرهمندی مناسب جامعة روستایی از
آن را فراهم نکرده است .به دونهای که در حال حاضر بخش مهمی از جمعیت روستایی استان
طی سالیان اخیر مجبور به تر نواحی روستایی و مهاجر
از سوی دیگر بررسی تغییرا

به سمت شهرها شدهاند.

جمعیتی فافزایش یا کاهش) در روستاهای دارای جاذبههای

دردشگری نیز روند مناسبی را نشان نمیدهد؛ چرا که در هر یک از سطو همگشن روسشتایی،
نرخ منفی جمعیت قابل مشاهده است.
بررسی روند تغییرا
افزایش سطح خدما

جمعیتی روسشتاهای دارای جاذبشة مشذهبی ،بیشانگر آن اسشت کشه بشا
در نواحی روستایی از میزان کاهش جمعیت این روسشتاها کاسشته ششده

است .به نوعی میتوان دفت در روستاهای دارای جاذبة مذهبی ،کمبشود امکانشا

و خشدما

مان مهمی در خصوص بهرهدیری از دردشگری موجود در این روستاها بوده است.
همچنین در روستاهای دارای الگو دردشگری طبیعی ،بررسی تغییرا
کاهش) نشان دهندۀ همین وضعیت با اندکی تفاو
روستاهای با سطح امکانا

جمعیتی فافزایش یشا

است .با اینحال میزان کاهش جمعیشت در

مناسب بیشتر از روستاهای دارای الگشوی دردششگری مشذهبی در

این سطح است .به عبارتی می توان دفت ،میزان بهرهمندی جمعیشت روسشتایی از دردششگری
مذهبی بهتر و مناسبتر از روستاهای دارای الگوی دردشگری طبیعی بوده است.
در خصوص وجود هر دو نوع دردشگری در نقاط روستایی به تفکیک خوشههای همگشن
روستایی نتایج به دست آمده بیانگر وضعیت متفاو

این با سایر روستاهاست .به دونشهای کشه

در روستاهای با سطح برخورداری کمتر از امکانا  ،نرخ رشد جمعیت وضعیت مناسشبتشری
را در مقایسه با روستاهای دارای بهرهمندی بهتر از امکانا

نشان میدهد .ایشن وضشعیت مشی-

تواند ناشی از این عامل باشد که در روستاهای با بهرهمندی کمتری از امکانا  ،تکیة بیششتری
بر بهرهدیری از جاذبههای دردششگری اسشت .در مقابشل روسشتاهای بشا بهشرهمنشدی بیششتر از
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خدما  ،به دلیل وجود فرعتهای دیگر ،الگوهای فاایی دردشگری کمتر مورد توجه واقش
شدهاند.
در مجموع برآیند کلی از تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کاهش) روستاهای استان در ارتبشاط

با عامشل تأثیردشذار وجشود الگوهشای فاشایی دردششگری ،مبشین آن اسشت وجشود الگوهشای
دردشگری نقش چندانی در تغییرا

جمعیتی ف افزایش یا کاهش) روستایی استان ندارند و در

شرایط کنونی روند تغییرا تغییرا

جمعیتی فافشزایش یشا کشاهش) روسشتایی اسشتان متشأثر از

عوامل دیگر است .بشه عبشارتی دیگشر ،افشزایش درآمشد و اششتغال ،از جملشه عوامشل مشؤثر در
مهاجر های روستایی به شمار میرود ،اما بشا وجشود الگوهشای متعشدد دردششگری در نقشاط
روستایی استان ،زمینة بهرهبرداری و بهرهدیری بهینه از این الگوها فراهم نشده است .بنشابراین،
با توجه به مطالب عنوان شده میتوان به فرضیة تحقی ،اینگونه پاسخ داد که الگوهشای فاشایی
دردشگری نقش چندانی در تغییرا

جمعیتی فافزایش یا کشاهش) روسشتایی اسشتان ندارنشد و

فرضیة مطالعه تأیید نمیشود.
کتابنامه
 .2بدری ،س .ع؛ رکنالدین افتخاری ،ع؛ اکبریان رونیزی ،س .ر؛ رضوانی ،م .ف .)2909تحلیل
مقایسهای آثار اقتصادی دردشگری خانههای دوم با دردشگری روزانه بر نواحی روستایی با
رویکرد دردشگری پایدار .مجلة پژوهشهای روستایی ،ف.91-11 ،)1
 .1بمانیان ،م .ر؛ محمودی نژاد ،ه .ف .)2911مبانی برنامهریزی و توسعة دردشگری روستایی .تهران:
انتشارا

هله و طحان.

 .9تقوایی ،م؛ موسوی ،س .ع؛ غلامی بیمر  ،ی .ف .)2911تحلیلی بر توسعة دردشگری مذهبی فمطالعة
موردی :شهرستان نورآباد ممسنی) .فصلنامة فاای جغرافیایی ،ف.90-11 ،)92
 .1حاجی نژاد ،ع؛ پایدار ،ا؛ باقری ،و؛ عبدی ،ن .ف .)2901تدوین برنامة راهبردی توسعة دردشگری
روستایی ایران .فصلنامة سیاستهای راهبردی و کلان ،ف.222-291 ،)1
 .1خاتون آبادی ،س .ا؛ راست قلم ،م .ف .)2909سنجش ارکان چهاردانة دردشگری روستایی با
استفاده از تکنیک سوا

فمطالعة موردی :روستاهای هدو دردشگری استان چهارمحال و

بختیاری) .نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،ف.999-991 ،)9

211

شمارۀ سی و دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .1خاموشی ،س؛ پاپ زن ،ع .ف .)2911توریسم روستایی ،جاذبهها و موان دسترن مطالعه در
روستاهای علیا ،سفلی و عین القاص شهرستان عحنه .پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة مهندسی
کشاورزی درایش توسعة روستایی ،دانشگاه رازی کرمانشاه .ایران.
 .1رضوانی ،ع .ا .ف .)2911اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست .مجلة محیط شناسی،
ف.221-211 ،)92
 .1رضوانی ،م .ر؛ منصوریان . ،ف .)2911دردشگری خانههای دوم و اثرا

آن بر نواحی روستایی

فرعت یا تهدید فمورد :نواحی روستایی شمال تهران) .مجلة پژوهشهای جغرافیایی ،ف-212 ،)11
.290
 .0رکنالدین افتخاری ،ع؛ پورطاهری ،م؛ مهدویان ،و .ف .)2909اولویتبندی ظرفیتهای دردشگری
منطقة روستایی شهرستان نیر .فصلنامة جغرافیا و توسعه ،ف.19-91 ،)11
 .29رکنالدین افتخاری ،ع؛ قادری ،ا .ف .)2912نقش دردشگری روستایی در توسعة روستایی نقد و
تحلیل چارچوبهای نظریهای .فصلنامة مدرس علوم انسانی ،ف.19-19 ،)11
 .22رکنالدین افتخاری ،ع؛ مهدوی ،د .ف .)2911راهکارهای توسعة دردشگری روستایی با استفاده از
مدل  .SWOTفصلنامة مدرس علوم انسانی ،ف.2-99 ،)11
 .21سامیان ،م؛ بلالی . ،ف .)2901بررسی آثار اقتصادی  -اجتماعی دردشگری روستایی با استفاده از

رویکرد سیستمی فمطالعة موردی :روستای فرجین در همدان) .مجلة برنامهریزی و توسعة
دردشگری ،ف.210-219 ،)1
 .29شری زاده ،ا؛ مرادینژاد ،ه .ف .)2912توسعة پایدار دردشگری روستایی .ماهنامة اجتماعی -
اقتصادی جهاد سازنددی ،شمارۀ .11-19 ،112-119
 .21عالحیفر ،م .ف .)2910دردشگری روستایی ،مبانی برنامهریزی و طر های ساختاری .مشهد :نشر:
مرندیز.
 .21طالب ،م؛ بخشیزاده،

؛ میرزایی،

 .ف .)2911مبانی نظری مشارکت اجتماعی روستایی در

برنامهریزی دردشگری روستایی در ایران .فصلنامة روستا و توسعه ،ف.1-11 ،)11
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