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 چکیده

کیشد أالگوهشای فاشایی دردششگری بشا ت نقششبررسی  بدنبالرو پیشمطالعة  هدف:

در ( تغییشرا  جمعیتشی فافشزایش یشا کشاهشبر میزان بردردشگری طبیعی و مذهبی 

و  ییروستاهای با توجه به تنوع محیط .استیی استان خراسان رضوی نواحی روستا

به منظور دستیابی به نتایج مندی متفاو  این نقاط از امکانا  و خدما ، میزان بهره

  .شدهای همگن احساس ، ضرو  انجام این ارزیابی، به تفکیک محیطواقعی

بشه م اقدا ،فاایی چندمعیاره های پشتیبانیدیری از مدلدر ابتدا با بهره روش تحقیق:

همگشن خوششة  9که ماحصل آن شناسایی شد های همگن روستایی شناسایی خوشه

بشه  اقشدامهشای ردرسشیونی لجسشتیک دیشری از مشدلروستایی بود. در ادامه با بهره

تغییشرا  بشر الگوهای فاایی دردششگری  اثردذاریمیزان  صسازی در خصومعادله

 د. ش 2911-2909 زمانیبازۀ روستایی طی ( در نقاط جمعیتی فافزایش یا کاهش

الگوهای فاایی نتایج این بررسی نشان داد که در شرایط کنونی  گیری:نتیجهها و یافته

 جمعیت روستایی استان اثشرتغییرا  فافزایش یا کاهش( در  %9/1تا  91/9بین  فوق

وی دیگشر ایشن ها در ایشن خصشوص اسشت. از سشدذارند که بیانگر اثرپذیری کم آن

ای کشه در بشه دونشه .روسشتایی متفشاو  اسشت نهای همگشاثردذاری در بین خوشه

 ، دردشگری مذهبی به تنهایی و دردشگری مذهبی و طبیعیامکانا  کمروستاهای با 
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دردشگری مذهبی به تنهایی توانسته است  ،بالا با یکدیگر و در روستاهای با امکانا 

روسشتایی اسشتان داششته فافزایش یا کاهش( نقشاط  تغییرا  جمعیتیثری در ؤنقش م

 د.نباش

، استان خراسان رضوی، ردرسیون لجسشتیک الگوهای فاایی دردشگری :هاکلیدواژه

 .ترتیبی

 مقدمه. 1

 ةتوسشعدر غالب کشورهای جهان مورد توجشه قشرار درفتشه،  اخیراًیکی از راهبردهایی که 

لشازم بشرای عشنعت دردششگری  هشاییلدردشگری در نواحی محرومی است که دارای پتانسش

تغییر و تحولشا   .(211 .، ص2901، ساربان و ابراهیمیحیدری ، مهدوی،هستند فیاری حصار

هشای شهرها از یشک طشرو و پیششرفتفزایندۀ اقتصادی و افزایش جمعیت و رشد - اجتماعی 

ه طشور روز از سوی دیگشر، بش ،حمل و نقل، فناوری و دیگر عناعر زنددی بشرشبکة اخیر در 

، پشازکی فقدیری معصوم وکند افزونی نیاز به دردشگری و استفاده از ایام فراغت را ایجاب می

مقایسشه بششا دیگششر  ردهششای بعشد از جنششن جهششانی دوم، دردششگری در دهشه(. 29، ص.2910

، 2،1991فهشارادر قلمرو اقتصاد جهانی بدست آورده است را های اقتصادی رشد سریعی بخش

افتشه یکششورها اهمیشت  تماعیجا –اقتصادی توسعة در  ردشگری به قدریدوزه امر (191ص.

 دنشنمایریشزی و تلشان مشیریزان همشواره بشرای دسشترن آن برنامشهو برنامه است که مدیران

رونش،، توجشه اغلشب  پشرپدیدۀ دردشگری به عنوان یک  .(211 ، ص.2901 ،بلالیو  فسامانیان

ترین عشنای  اکنون یکی از مهماین پدیده همکرده و جلب  در سر تا سر جهان را به خود دافرا

این عنعت بشرای کششورهای  ةهمچنین توسع (2، ص. 1991، 9و کاستا1فبوهالیسجهان است 

-در حال توسعه که با معالاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منشاب  ارزی و اقتصشاد تشک

 ،، موسشوی وغلشامی بیمشر فتقواییمحصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است 

 .(19، ص. 2910

                                                           
1  . Hara 

2  . Buhalis 

3  . costa 
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محسشوب  آنترین اشکال از مردمیانواع عنعت دردشگری و از یکی دردشگری روستایی 

دردشگری روسشتایی بشا قشدمتی بیششتر از  .(29 ، ص.2911 ،پازکی وفقدیری معصوم  شودمی

های محیط روستایی برای و ایجاد تمایل در استفاده از فاا و ویژدی جذابیت ةیک قرن، با ارائ

 –هشای افتصشادی، اجتمشاعی ششاخ  یی جهت بهبود و ارتقشاددردشگران و همچنین کارکر

 وفخشاتون آبشادی  مورد توجه بسیاری واق  شده اسشت میزبان ةمنطقمحیطی فرهنگی و زیست

دردشگری راه حشل  ةپندارند که توسعبسیاری می ای کهبه دونه .(992 .ص ،2909 ،راست قلم

، پورطشاهری و فافتخشاریباششند بسیاری از مشکلاتی است که مناط، روستایی درفتشار آن مشی

توانشد مشی ،دردششگری در منشاط، روسشتایی ةتوسشعبر این اساس (. 11 .، ص2909 ،مهدویان

 وزاده ششری های زنددی مشردم محلشی بشه حسشاب آیشد فدعنصری اساسی در بهبود استاندار

دهشد کشه کششورها نششان میبسشیاری از ششده در طالعا  انجشامم .(19، ص.2912نژاد، مرادی

های کششاورزی دردشگری روستایی به سرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیت

های نسبتا تشازه در دردشگری یکی از زمینهاین  .(1، ص. 2912 ،قادری وفافتخاری شده است 

ویشژه بشرای اششتغال و درآمشد اتی را بشههشا و امکانشتواند فرعشتروستایی است که می ةتوسع

 ،فطالشبنشواحی روسشتایی ایفشا کنشد  و نوسشازی یااحثری در ؤروستایی فراهم سازد و نقش م

هشای در واق  دردشگری روستایی با توجه به ظرفیت .(20 ، ص.2910 ،زادهبخشی و ،میرزایی

ایجشاد اششتغال و ،  تواند نقش مهمی در تجدید حیاطبیعی و فرهنگی موجود در روستاها می

 ةدرآمد برای روستاییان، حفاظت از میشرا  طبیعشی، تشاریخی و فرهنگشی و در نهایشت توسشع

 (91، ص. 1،1990و واروریسس 2فسوتریادسیکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد 

منشد در راسشتای دذاری نظشامرشد جمعیت در مناط، روستایی بدون سرمایه از سوی دیگر

منشاب  طبیعشی موجشود  ۀفزایندها، به تخریب سازی آنهای اقتصادی و متنوعتقویت زیرساخت

نشرخ بالشای بیکشاری فپنهشان و آششکار( در بخشش  ،منجر شده است. دذشته از این پیامد منفی

نششینی ششده اسشت ششهرها و دسشترن حاششیهتولیدا  روستایی موجب مهشاجر  بشه کلشان

تواند نقشش قابشل راستا یکی از ابزارهایی که میدر این  .(221، ص. 2911 ،عفاییو فرضوانی 

                                                           
1  . Soteriades 

2  . Varvaressos 
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 "2دشانون"طبش، دفتشه بشر  .توجهی در پیشرفت مناط، روستایی داشته باشد، دردشگری است

 یشاد ششده تواند به کاهش یا از بین بشردن مششکلا دردشگری در نواحی روستایی می ةتوسع

درآمشد، ، ایجشاد اششتغال و سازی اقتصاد روسشتاییمتنوع، ساز رشد اقتصادیو زمینهد کنکمک 

ها در منشاط، روسشتایی پذیری و بهبود زیرساختهای خارجی، امکان جمعیتکاهش مهاجر 

 (1، ص. 1999، و دیگران 1فهلند شود

 الگوهشایهای هر مکان یا روسشتا دارای دردشگری در نواحی روستایی، با توجه به قابلیت

ی کششاورزی، دردششگری فرهنگشی، که ششامل دردششگری سشبز، دردششگر باشدمیمتفاوتی 

فعشالحی  استدردشگری تاریخی، اکوتوریسم، دردشگری مذهبی و دردشگری ماجراجویانه 

دردشگری طبیعشی و شامل دردشگری روستایی انواع مهمترین  زنوع ا دو .(1، ص. 2910 ،فرد

 در درفته برآوردهای عور .کنداست که نقش مهمی در رون، محیط روستایی ایفا میهبی ذم

 را شامل المللیبین سفرهای از درعد 11 تقریباً طبیعی دردشگری ،دهدنشان می 12قرن اوایل

بشه  توجشه بشا درعشدی 99 29 رشد با سالانه درا طبیعت دردشگری برای تقاضا رشد. شود می

 1 تشا 9 که برای دردشگری تقاضا ةسالان رشد با مقایسه در که شده دزارن محلی های ویژدی

   .(201 ، ص.2909، جعفری و تبیره،فعینالیدهد می نشان را بهتری وضعیت است، درعد

 11/2روسشتایی و جمعیتشی بشال   ةنقط 9199در این میان استان خراسان رضوی با بیش از 

های روستایی داههای کشور در خصوص سکونتاستان مهمتریناز ، 2909در سال میلیون نفر 

خیر جمعیت روستایی استان همشواره بشا کشاهش روبشرو بشوده است. با این وجود طی سالیان ا

. نگشاهی بشه اندخالی از سکنه شدهدر این مد  بسیاری از نقاط روستایی  ،علاوه بر این .است

-جمعیت حاششیه ،اخیر ةدهدهد که طی دو نشان می 2909داهی استان در سال سکونت ةشبک

بشه  .یشابور به شد  افزایش یافته استنشین شهرهای بزرگ استان همچون مشهد، سبزوار و ن

نششینان ششهری ای که در حال حاضر حدود یک سوم جمعیشت ششهری اسشتان را حاششیهدونه

 ةپهنشکشه ن در حالی است . ای(2909 ،فمطالعا  آمایش استان خراسان رضوی دهندتشکیل می

فیشایی های مختل  جغراطبیعی استان خراسان رضوی به دلیل وسعت و دسترن آن در عرض

                                                           
1  . Gannon 

2  . Holland 
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یابی انواع دونادونی از الگوهای استقرار نقاط ساز بروز شکلزمینه ،دارای تنوع است. این تنوع

های روستایی اسشتان ششده های دردشگری در پهنهدیری جاذبهروستایی و در ادامه سبب شکل

 هشای مشرتبط بشا محشیطجاذبشه ةطبقرا در دو  الگوهاتوان این بندی کلی میاست. در یک طبقه

الگوهشای داد. بدون شک ارزیابی اولیه از  جایهای مرتبط با محیط غیر طبیعی طبیعی و جاذبه

در ایشن نشواحی  یادشده الگوهایمستلزم شناسایی  ،در نقاط روستایی استان فاایی دردشگری

تصویر دقیقتر از این روستاها در استان و با توجشه بشه اطلاعشا  موجشود،  ئةاست. به منظور ارا

تشاریخی قابشل  -دردششگری طبیعشی و دردششگری مشذهبی  ةدر دو دست گوهای فااییالاین 

ف دهنشداسشتان را تششکیل مشی درعد از مجموع روسشتاهای 91بندی است که در مجموع قهطب

 .روستا( 2999شامل 

فوق در خصشوص کشاهش جمعیشت روسشتایی اسشتان و افشزایش نشرخ ة مقدمبا توجه به  

درعد از  91دردشگری در  فاایی هایالگواز یکسو و وجود مهاجرفرستی در نقاط روستایی 

در  یادششده یالگوهشااساسی مطشر  اسشت کشه ال ؤساین  ،نقاط روستایی استان از سوی دیگر

و بشه  ؟دارنشد نقششجمعیت روسشتایی  تغییرا نقاط روستایی در حال حاضر به چه میزان در 

 تغییشرا انشد کشه اثشر مسشتقیمی بشر هدر حال حاضر قادر بودفاایی  یدو الگوعبارتی آیا این 

و به طشور کلشی بشه چشه میشزان در افشزایش یشا کشاهش  ؟جمعیت روستایی استان داشته باشند

ایشن مقالشه بشه ششر   ةهای تحقی، فرضیالؤسبا عنایت به  اند؟بوده جمعیت روستایی اثر دذار

 ذیل قابل بررسی است:

ر افشرایش یشا کشاهش تغییشرا  الگوهشای فاشایی دردششگری روسشتایی درسد به نظر می

 باشند.اثر دذار میروستاهای استان جمعیتی 

 تحقیق ةپیشین. 4

ای در خصوص میزان نقش الگوهشای فاشایی دردششگری در به شکل ویژه تاکنون مطالعه

 فافزایش یا کاهش( جمعیت روستایی به انجام نرسیده است. با اینتغییرا  نواحی روستایی در 

درفته در این خصوص، ابعاد دیگری از دردششگری روسشتایی ا  عور برخی از مطالع ،حال

 شود.ها اشاره میاند که اختصاراً به برخی از آنرا مورد توجه قرار داده
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هشا و موانش  دسشترن ، جاذبشهییروسشتا سشمیتور» ی با عنوان( در پژوهش2911خاموشی ف

 تقاضشا ایجشاد باعث ستاییرو دردشگری که داد نشان «شهرستان عحنه یمطالعه در روستاها

 شود.می مهاجر  مان  از و دستی عنای  و محصولا  کشاورزی برای

 ةتوسششعنقششش دردشششگری در  »( در پژوهشششی تحششت عنششوان 2911افتخششاری و قششادری ف

 مششتر  رغم به و کشور روستایی هایداهتنوع زیست به توجه با که دهندمی نشان «روستایی

 و وری بهشره سطح بودن پایین درآمد، مهاجر ، کمبود بیکاری، مانند مشکلا ، و مسائل بودن

 .کرد بیان هاآن رف  برای واحدی حل راه تواننمی غیره،

و  اقتصشادی اجتمشاعی، آثشار بررسی به خود ارشد کارشناسی نامة پایان در (2911قهرمانی ف

 آمده دست به است. نتایج پرداخته مطالعه مورد روستاهای توسعة بر دردشگری محیطیزیست

 زیست محیط و روستاها اقتصاد بر چندانی مثبت اثر دردشگری که دهدمی نشان این تحقی، از

  است. مشاهده قابل خوبی به آن آثار اجتماعی لحاظ به اما ؛است نداشته مورد مطالعه منطقة

 در اکوتوریسشم نقشش ششناخت» خود با عنشوان ةمطالع ( در2909ف تبیرهجعفری و عینالی، 

 نششان «سشروآباد شهرسشتان توابش  از تخشت، اورامان دهستان روستایی هایهداسکونت ةوسعت

ة همشتفشاو   و اسشت لیکشر  طیش  میانگین از بالاتر هالفهؤمة هم عددی میانگین که دهدمی

 بشر است. علشاوه شده برآورد و ارزیابی مثبت شکل به آزمون مورد عددی مطلوبیت از هامؤلفه

 اکوتوریسم مستقیم تأثیر میزان بیشترین که دهدمی نشان چندمتغیره ردرسیون لتحلی ةنتیجاین، 

 محیطی است. های زیستلفهؤدر ابعاد اقتصادی و کالبدی است و کمترین آن مربوط به م

توسعة راهبردی برنامة تدوین »خود  ةمطالع( در 2901ف ، پایدار، باقری و عبدیحاجی نژاد

( در تکنیشک QSPMا استفاده از انجشام مراحشل کمشی و کیفشی فب «دردشگری روستایی ایران

SWOTدردششگری  ةتوسعها و تهدیدهای موجود برای ، به تعیین نقاط قو ، ضع  فرعت

 اند. روستایی ایران و به طور خاص در روستای دلفارد پرداخته

استفاده دردشگری روستایی با  ةتوسعراهکارهای »خود مطالعة در ( 2911افتخاری و مهدوی ف

دردشگری روستایی دهستان لواسان کوچک را با استفاده  ةتوسعراهکارهای «  SWOTاز مدل

پذیری نقاط روستایی بشه آسیب ةاز مدل سوا  بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آستان
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سیاست مناسشب در جهشت  ةعلت دردشگر پذیر بودن، بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائ

 های نسبی محدود است.ها و استفاده از مزیتودیترف  محد

نقشش « سشازی تقاضشای دردششگری روسشتاییمشدل»بشا عنشوان ( در پژوهشی 1991ف 2کیم

روسشتایی کشره   ةبه عنوان محرکی برای از بین بردن مشکلا  اقتصادی در جامعشرا دردشگری 

مهمشی در مششارکت  کشه دولشت و بشازار نقشش رسشیدهمورد بررسی قرار داده و به این نتیجه 

 دردشگری در روستاهای این کشور دارند. ةتوسعهای برنامه

ای ( در پژوهش دردشگری روستایی به عنشوان دزینشه1921ف 1و فرناندز 9، هرروس1دلاتورا

    پردازد.دردشگری روستایی در اسپانیا می ةتوسعزایی، به بررسی روند برای توسعه و اشتغال

میشزان نقشش الگوهشای فاشایی دردششگری در ای در خصوص مطالعه شود کهملاحظه می

 .فافزایش یا کاهش( جمعیشت روسشتایی بشه انجشام نرسشیده اسشتتغییرا  نواحی روستایی در 

دردشگری دارد این کشه زمینة در درفته تفاو  روشنی که این تحقی، با سایر مطالعا  عور 

یعشی و مشذهبی در سشطح اسشتان توانسته است علاوه بر نمایش الگوهای فاایی دردشگری طب

تغییرا  جمعیتشی فافشزایش یشا تغییرا  جمعیتیفافزایش یا کاهش( خراسان رضوی به بررسی 

 بپردازد.  2911-2909کاهش( در نقاط روستایی طی بازه زمانی 

 تحقیقشناسی روش. 3

هشای توعشیفی و ترکیبشی از رون ،مطالعشهۀ ششیوهای تحقیش،، و فرضیهال ؤسبا توجه به 

، ایشن یلی خواهد بود. برای این منظور ضمن تنظیم چارچوبی جهت مدل مفهشومی تحقیش،تحل

در خصشوص ششاخ  ترکیبشی  اول، ةمرحلششر  زیر به انجشام رسشید. ه مهم در سه مرحله ب

هشای مشوقعیتی های مرتبط با آن همچون ویژدیمحرومیت، اقدام به شناسایی دو دسته شاخ 

های خوششه ،متغیشر( 1فا  و خدما  موجود در روستا شاملو امکان (روستا ف شامل سه متغیر

دیشری از سیسشتم اطلاعشا  جغرافیشایی و در این راستا ضمن بهره. تعیین شدهمگن روستایی 

                                                           
1  . Kim 

2  . De la Torre  

3  . Herreros 

4  . Fernández 
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هشای یشاد ششده، بشا نقاط روسشتایی اسشتان از ششاخ  ةایجاد پایگاه اطلاعا  مکانی برای کلی

های مشورد نظشر روستاها از نظر شاخ  ،های تصمیم دیری فاایی چند معیارهاستفاده از مدل

بنشدی ای، خوششهای دو مرحلشهبا اسشتفاده از مشدل تحلیشل خوششه دوم،ة مرحل. دشبندی رتبه

هدو از این شناسایی در های همگن روستایی به انجام رسید. روستاهای استان و تعیین خوشه

تشر ی و شناسشایی دقیش،سازی نسبی میزان محرومیت برای هریک از نقاط روسشتایواق  یکسان

در هر یک از خوشه های همگشن روسشتایی بشوده  اثردذاری الگوهای فاایی دردشگریمیزان 

-بنشدی آنهای همگن روستایی و طبقهپس از تعیین و شناسایی خوشهو  سوم ةمرحلاست. در 

ن متغیر مستقل و وابسته به منظور شناسشایی میشزا ةدستهمگن، متغیرها در دو  ةخوشها در سه 

جمعیت روسشتایی تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش( دردشگری  الگوهای فااییاثردذاری 

دیری از رون ردرسیون لجستیک ترتیبی و انتخاب . در این راستا ضمن بهره2شدسازی معادله

در نقشاط روسشتایی  فدردشگری طبیعی و مذهبی( الگو فاایی دردشگریوجود یا عدم وجود 

 1در قالشب  2911-2909زمانی  ۀدورل و نرخ رشد جمعیت روستایی طی به عنوان متغیر مستق

( بشه -%9و بشیش از -%00/1تشا  -2، -%00+ تا %00، %2تا  %00/1، %9طبقه ف نرخ رشد بالای 

در نهایشت  .(2فششکل شود  ییدو تأشناسایی  رابطهمیزان این عنوان متغیر وابسته، سعی شد تا  

 .دشبندی نهایی ارائه جم  ،ز هر بخشاز کنار هم دذاشتن نتایج حاعل ا

 های مورد استفادهمعرفی مدل. 1. 3

   (SDSS-MC 4)مدل سیستم پشتیبانی فضایی چندمعیاره  -الف

دیری و سیستم اطلاعا  جغرافیایی است. تصمیم ۀمعیارهای چند این مدل ترکیبی از رون

عریش  کنشد و آن را بشا موقعیشت های جشایگزین را تحلتواند بهترین راهدر این مدل کاربر می

دهشد تشا بهتشرین ای میجغرافیایی آن ارتباط دهد. این ارتباط تنگاتنن به محقش،، بیشنش ویشژه

هشا سر وکار داشتن با سختی MC-SDSSتصمیم را در بهترین زمان اتخاذ کند. مهمترین نقش 

هشای اقاً بشا هزینشهاتف سازد کهو مشکلاتی است که تصمیم سازی انسانی را با مشکل مواجه می

دهی افزایششی سشاده( فوزن SAWدو تکنیک  ةوسیله شوند. این ارزیابی بزیادی نیز مواجه می

                                                           
 منظور از تغییرا  جمعیتی روستایی در این مطالعه، افزایش و کاهش مطل، جمعیت روستایی است. .2

2  . Multiple criteria spatial decision support system 
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دار بشرای هشر جشایگزین های اولویشتشود. با استفاده از این رون، ارزنانجام می Topsisو 

ششود. ه مشیسیستم اطلاعا  جغرافیایی محاسب در داخلهای چنددانه از طری، ویژدی احتمالی

فاشایی کشردن  های تحلیل چنشد معیشاره، در حقیقشترون نسبت به سایر رونارجحیت این

موضوعا  تحلیلی عددی را به یک ماتریس کاربردی  تصمیما  است. این رون به طور کلی

مشورد انتظشار از  ةنتیجدهی نمره ةمرحلسازد. در دهی عملی میدهی و وزندر دو مرحله: نمره

هشای دارای اهمیشت بیششتر، دارای شود. دزینهعددی مشخ  می رۀنمدر قالب یک هر دزینه 

-وزن دهشی، وزن ةمرحلباشند. در کمتری می ۀنمرهای دارای اهمیت کمتر، بالاتر و دزینه ۀنمر

ین مقیاس انتخاب ششده بشرای هشر یهای عددی برای تعری  و تغییرا  نسبی بین حد بالا و پا

 (.212، ص. 2911اکبری ،شوند فمعیار مشخ  می

 ایای دو مرحلهتحلیل خوشه -ب

تشرین متداول توان همراه با رون تحلیل تشخیصی، به عنوان یکی ازای را میتحلیل خوشه

بنشدی یشا ای که به عنشوان تحلیشل بخششبندی نامید. هدو اعلی تحلیل خوشههای طبقهرون

هشای همگشن از ین اسشت کشه زیشر دشروهشود، اتحلیل تاکسونومی /طبقه بندی نیز خوانده می

ای از ای در عشدد اسشت تشا مجموعشهتحلیشل خوششه ،شناسایی کند. به عبارتی را دویانپاسخ

دروهشی را بشه هشای درونشناسایی کند که از این طری، بتوان از یک طرو تفشاو  ها رادروه

 های بین دروهی را به حداکثر رساند.حداقل رساند و از طرو دیگر تفاو 

-ای دو مرحلهها، تحلیل خوشهای انواع متعددی دارد. یکی از مهمترین رونتحلیل خوشه

دهد این رون هنگامی مورد اسشتفاده ارائه می را هاترین شناسایی از خوشهای است که عحیح

  .ها سر و کار داریمدیرد که عملاً با حجم بسیاری از دادهقرار می

هشایی کشه از قبشل ششوند و سشپس همشین خوششهیل میها از قبل تشکدر این رون خوشه

های های جدید از دل خوشهسازند. به عبارتی، خوشههایی جدید را میاند، خوشهتشکیل شده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های مهم این رون میشوند. از دیگر مزیتقبلی تشکیل می

 قابلیت استفاده برای متغیرهای پیوسته و ناپیوسته 

 ها.ین خودکار تعداد مطلوب خوشهتعی 
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ای و نسشبی( و هشم بشرای ای هم برای متغیرهای پیوسته ففاعشلهای دومرحلهتحلیل خوشه

، ص. 2902 ،عفری وکرم پور ف اسمی و ترتیبی( قابل استفاده استبندی شده فمتغیرهای طبقه

111). 

 
  مدل مفهومی تحقیق -1شکل

 2901نگارنددان، ماخذ:
 

در این مطالعه شامل تمامی نقاط روستایی استان خراسان رضشوی بشر اسشاس آماری  ةجامع

روسشتایی اسشت کشه در ایشن میشان بشر اسشاس  ةنقط 9112باشند که شامل می 2909آمار سال 

که به نشوعی بیشانگر الگشوی اند امام زاده ةبعقروستا دارای  909اطلاعا  مرکز آمار ایران تعداد 

ششده بر اساس مطالعشا  انجشام ،آیند. همچنینشمار می هب دردشگری مذهبی روستایی فاایی

روسشتا بشه عنشوان نقشاط روسشتایی  011تعداد  ،2901آمایش استان خراسان در سال  ةبرنامدر 

 909تشوان دفشت  بر ایشن اسشاس مشی بنابراین، .دارای الگوی فاایی دردشگری طبیعی هستند

نقطه نیز به عنوان روسشتاهای دارای  011نقطه به عنوان روستاهای دارای دردشگری مذهبی و 

 دهشد.آماری این مطالعه را تشکیل می ةجامعآیند که در مجموع دردشگری طبیعی به شمار می

 زیر بیانگر موقعیت این روستاها در استان خراسان رضوی است. ةنقش
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 پراکنش روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان خراسان رضوی -4شکل 

 2901دان،نگارند خذ:أم

 مفاهیم و مبانی نظری .2

توان دردشگری روستایی را ابزاری برای افزایش اشتغال ای، میریزی منطقهدر فرایند برنامه

ای بشه محلی و بهبود کیفیت زنددی و در نتیجه، افزایش سطح رفاه اقتصادی و امکانا  منطقشه

 (.  11 ، ص.2911 ،، میرزایی و بخشی زادهحساب آورد فطالب

به نقل از دپارتمان ملی دردششگری اسشترالیا، دردششگری روسشتایی را چنشین  2نسبرگشوی

هشای خشارا از دردشگری روستایی فعالیتی چند بعشدی اسشت کشه در محیط» :کندتعری  می

ها را بشه نمشایش هایی که ماهیت زنددی در حومهدهد و بازدید از پدیدهنواحی شهری رخ می

در مجموع دردششگری روسشتایی را بشه  (.219، ص. 1،1991بوفساز« دذارد مربوط می شودمی

وری و هشای روسشتایی، افشزایش بهشرهعنوان ابزاری کارآمشد در جهشت جلشودیری از مهاجر 

 ةتوسشعها، حفظ محیط زیست و در نهایت زایی، تعامل فرهننکارآمدی نیروی انسانی، اشتغال

توان انواع دونادونی از دردششگری می (.11 ، ص.2912دانند فافتخاری و قادری، روستایی می

                                                           
1  . Schweinsberg 

2  . Szabo 
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روستایی را برشمرد که با توجه به اهداو دردشگری و بر اساس ششرایط فرهنگشی، اقلیمشی و 

 .  (11، ص. 2911، دیرد فبمانیان و محمودی نژاداقتصادی نواحی روستایی شکل می

دششگری دردششگری و درۀ عمدبیشتر عاحبنظران، اکوتوریسم را به عنوان یکی از اشکال 

(. اکوتوریسم شکلی از دردشگری در 221 ، ص.2911اند فرضوانی ، بندی کردهروستایی دسته

پایشدار، در محافشل  ةتوسشعدوران پست مدرنسیم است که در پی شکل دیری مفاهیمی چشون 

روسشتایی را در  ةتوسشعتواند فرعت های آن میعلمی مطر  شده است که با توجه به ظرفیت

 ةسشابقبرخشی از عشاحب نظشران،  ۀعقیشد(. به 210 ، ص.2910کند فهاشمی،  ابعاد ایجاد ةهم

دشردد. در حشالی کشه برخشی دیگشر میلادی بشر می 2019 ةدهاکوتوریسم به اواخر  ۀواژکاربرد 

امشا بشه ششکل منسشجم ایشن مفهشوم از  ،دهنشدنسشبت می 2019 ةدهاستفاده از آن را به اواخر 

در دفتمان توسعه و آثار منفی دردششگری بشر طبیعشت و با ظهور پارادایم پایداری،  2019سال

های این شکل از دردشگری فعالیت (.10 ص.، 2911 محیط اجتماعی توسعه یافته است ففنل،

های هدفمند توام بشا سازد و مبتنی بر مسافر پذیر میفراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکان

-ها و بهره دیری و لذ آن ةمطالعی طبیعی و هاهای فرهنگی، معنوی، دیدار از جاذبهبرداشت

های هشا و جاذبشهکید زیادی بشر حفاظشت از ارزنأهای متنوع طبیعت است و تجویی از پدیده

هشای (. از سوی دیگر با توجه به وجود بسشیاری از مکان12، ص.1991، 2طبیعی دارد فجیانن

الگوهای مهشم دردششگری در  متبرکه در نواحی روستایی کشور، دردشگری مذهبی نیز یکی از

دردششگری  (.22، ص.2901همکشاران، و  فمحمشدی یگانشهشود نواحی روستایی محسوب می

مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادا  دینی مذهبی دارد به مفهشوم تخصصشی، خشود فراتشر از 

وابستگی به زمان و اوقا  فراغت، عامل مهشم جغرافیشای انسشانی در ششکل دیشری مسشافر ، 

(. 91 ، ص.2910، ، موسشوی و غلشامی بیمشر انداز فرهنگی است فتقوایید تمرکز و چشمایجا

 در کننددانششرکت که دانست دردشگری از ایدونه توانمی را مذهبی در مجموع دردشگری

 از کشه هسشتند هشاانگیشزه سشایر با ترکیب به عور  یا و منحصراٌ مذهبی هایدارای انگیزه آن

 کننشدمی بازدیشد آن ماننشد و هشاامامزاده هشا،مقبشره مسشاجد، کلیسشاها، نظیشر های مقدسمکان

                                                           
1  . Jiang 



 299                      ...    و نقش آن در ییروستا یدردشگر ییفاا یالگوها یبررس           سال هفدهم                     

 

 به سبب آن، مختل  هایدونه و اجزا ةهم با مذهبی (. امروزه دردشگری21، ص. 2،1991فمایر

 جای جهانی دردشگری متن در را خود است توانسته خاص، کارکردی و ساختاری هایویژدی

 (.11، ص.1،1199فنولان است فرادرفته را ر جهانسراس آن نفوذ ۀحوز که طوری به دهد؛

 های تحقیقیافته. 5

 خراسان رضوی ارزیابی اجمالی از نقاط و جمعیت روستایی استان .1. 5

جمعیشت اسشتان خراسشان  ،2909براساس آمار سرشماری عمومی نفشوس و مسشکن سشال 

رعشد( در نشواحی د0/12فشر فن 1922129که از این میشزان است نفر  1001911رضوی بال  بر 

بشه نیشز درعشد(  921/9نفشرف 192درعد( در نواحی روستایی و 91/11ففر ن 2111191، شهری

 ةنقط 9112در این سال تعداد نقاط روستایی استان بال  بر  ،همچنین اند.عور  غیرساکن بوده

 91روستا بوده است. در طی این مشد   9190شامل  2911روستایی است که این رقم در سال 

انشد. روستا نیز بشه جایگشاه ششهر ارتقشا یافتشه 1اند و شهری وارد شده ۀمحدودتا به داخل روس

 جدول زیر بیانگر این موضوع است.
 

 99-1335نقاط روستایی استان بر اساس تعداد، جمعیت کل، میانگین جمعیت و درصد رشد  -1جدول 

 های تحقی،و یافته 2909-2911آمار ایران  مأخذ: سرشماری مرکز
 ساله5میانگین درصد رشد  )نفر(مجموع جمعیت تعداد نقاط روستایی )نفر(میانگین جمعیت آماری ةدور

2911111 91292112990سال 
11/1

290911191122111112سال 

 

 خراسان رضوی گردشگری در نقاط روستایی استان الگوهای فضاییارزیابی   .4. 5

هشای مختلش  یل وسعت و دسترن آن در عشرضطبیعی استان خراسان رضوی به دل ةپهن

سشاز بشروز انشواع دونشادونی از الگوهشای زمینه ،است. این تنوعدسترده جغرافیایی دارای تنوع 

روسشتایی  نقشاطهای دردشگری در استقرار نقاط روستایی و در ادامه سبب شکل دیری جاذبه

-جاذبشه ةرا در دو طبقش اییالگوهای فاشتوان این بندی کلی میاستان شده است. در یک طبقه

                                                           
1  . Meyer 

2  . Nalon 
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های مرتبط با محشیط غیشر طبیعشی قشرار داد. بشدون ششک های مرتبط با محیط طبیعی و جاذبه

در نقاط روسشتایی اسشتان مسشتلزم شناسشایی ایشن  دردشگری الگوهای فااییارزیابی اولیه از 

تان و بشا توجشه تر از این روستاها در استصویر دقی، ئةدر این نواحی است. به منظور ارا الگوها

 و الگوهشای دردشگری طبیعی الگوهای ةدر دو دست ،الگوهای فااییبه اطلاعا  موجود، این 

که به تفکیک به بررسی هر یشک پرداختشه  2بندی استقابل طبقه ،تاریخی -دردشگری مذهبی

 شود:می

براساس اطلاعا  مرکز آمشار ایشران  الگوی فاایی دردشگری مذهبی در نقاط روستایی:-2

درعشد از کشل نقشاط  1/29روسشتا ششامل  909 ،از مجموع نقاط روستایی استان 2909در سال

باشند که به نوعی قابلیت دردشگری مذهبی و تشاریخی نقشاط زاده میمروستایی دارای بقعه اما

بشال  بشر  2909دهشد. جمعیشت سشاکن در ایشن روسشتاها در سشال روستایی استان را نشان می

درعد از کل جمعیشت روسشتایی اسشتان اسشت. میشانگین  2181ه شامل باشد کنفر می 991991

نفر است کشه در مقایسشه بشا میشانگین جمعیشت  111جمعیت این روستاها در این سال بال  بر 

دهد که به نوعی نفر است، رقم بالاتری را نشان می 111روستایی استان در این سال که برابر با 

پشذیرن جمعیشت روسشتایی اسشتان در مقایسشه بشا سشایر  بیانگر جایگاه برتر این روسشتاها در

نمایشانگر افشزایش نقشش ایشن روسشتاها در  2911در سشال  جمعیشتاین  ةمقایسروستاهاست. 

( و کشاهش 2909در سال  %1/21به  2911در سال  %1/21پذیرن جمعیت روستایی استان فاز 

 .(1جدول باشد فنفر( می 111نفر به  110میانگین جمعیت این روستاها فاز 
 

                                                           
توان بشرای های دردشگری روستایی در استان خراسان رضوی نیز قابل شناسایی است که میی دیگری از جاذبههاویژدی 2.

هشا در دسشت های نقاط روستایی کرد، .اما در حال حاضر اطلاعا  موث، و دقیقی از این ویژدیبندی جاذبهآن اقدام به دسته

هشای طبیعشی و مشذهبی اششاره کشرد کشه ای دردشگری همچشون جاذبشههنیست. بنابراین، تنها می توان به دو دسته از جاذبه

دیشری اسشت. اول اطلاعشا  مرکشز آمشار ایشران در بشارۀ ها از دو دسته منب  آماری معتبر قابشل انشدازهاطلاعا  مربوط به آن

بشه هشای دردششگری مشذهبی را در مناط، روستایی که وجود یا عدم وجشود جاذبشه 2909سرشماری نفوس و مسکن سال 

تفکیک نقاط روستایی مشخ  کرده است و دوم اطلاعا  مربوط به توان اکولوژیکی استان خراسان رضشوی کشه براسشاس 

های مناسب جهت دردشگری طبیعی یا اکشو ( و تعیین پهنه2901مطالعا  عور  درفته در آمایش استان خراسان رضوی ف

 توریسم قابل دستیابی است.
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جایگاه روستاهای گردشگری مذهبی از نظر درصد جمعیت و میانگین جمعیت روستایی طی  -4جدول 

 1399و  1335دوره زمانی 

 های تحقی،و یافته 2909-2911مأخذ: سرشماری مرکزآمار ایران 
 درصد جمعیت درصد تعداد جمعیت)نفر( تعداد روستا میانگین جمعیت)نفر( دورة آماری

 1/21 1/29 991991 909 111 2909سال 

 1/21 1/29 991191 909 110 2911سال 

 

آمشایش ة درفتشه در برنامشدردشگری طبیعی: براساس مطالعشا  عشور  الگوی فاایی-2

روسشتا بشا  011، تعشداد (2901ف استان خراسان رضوی و براساس مدل اکولوژیک پایدار استان

باشند که این تعداد به ترتیشب شگری طبیعی میدارای قابلیت درد ،نفر 111111جمعیتی معادل 

-ششامل مشی 2909درعد از جمعیت روستایی استان را در سال  11/91درعد از نقاط و  1/11

نفشر را  119، رقمشی معشادل 2909شود. این روستاها از نظر شاخ  میانگین جمعیت در سال 

است. هر چند که در مقایسشه دهند که رقمی بالاتر از میانگین جمعیت روستایی استان نشان می

دهند. بررسی وضشعیت دردشگری مذهبی، رقم پایینتری را نشان میالگوی با روستاهای دارای 

ها از نظر بیانگر کاهش نقش آنیز ن 2909آن با آمار سال  ةو مقایس 2911این روستاها در سال 

تایی اسشتان ها در پذیرن جمعیت روسشآننقش شاخ  میانگین جمعیت روستایی و افزایش 

 .(9است فجدول 
 

گین گردشگری طبیعی از نظر درصد جمعیت و میانالگوی فضایی جایگاه روستاهای دارای  -3جدول 

1399و  1335زمانی دورة جمعیت روستایی طی   

 های تحقی،و یافته 2909-2911مأخذ: سرشماری مرکزآمار ایران 
 درصد جمعیت درصد تعداد فر()نجمعیت تعداد روستا )نفر(میانگین جمعیت آماریدورة 

 1/91 1/11 111111 011 119 2909سال 

 1/92 1/11 119911 011 112 2911سال 

 

این دو الگو ف دردششگری ال اساسی مطر  است که ؤاین س ،با توجه به مطالب عنوان شده

تغییرا  جمعیتی ف افزایش یشا کشاهش ( در نواحی روستایی به چه میزان در  مذهبی و طبیعی(

 تغییشرا در  دو الگشوال و تبیشین نقشش ایشن سؤها اثر دذار است؟ برای پاسخگویی به این آن
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بالشای اسشتان، تعشداد زیشاد  وسشعتبا توجه به  ،در نقاط روستایی فافزایش یا کاهش(جمعیتی 

ضروری است  ،از امکانا  و خدما نقاط روستایی میزان برخورداری و  روستاها، تنوع محیط

تا از این رهگشذر  نسبت به شناسایی سطو  همگن روستایی در استان اقدام شوددر ابتدای امر 

هشا آنجمعیشت تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کشاهش( در  دو الگونقش کاملتری از جایگاه این 

 هشاداهبرخورداری سکونت میزانحذو عامل توان با میشرایطی  چرا که در چنین ؛حاعل آید

تغییشرا  جمعیتشی فافشزایش یشا دردششگری در  یاین دو الگوش ، به نقاز امکانا  و خدما 

همگشن، ششاخ  ترکیبشی  ةمجموعشروستاها پی برد. در ایشن مطالعشه، ملشا  تعیشین کاهش( 

دیشری از دو دسشته در ادامشه ضشمن بهشره بنابراین،است. توسعه/محرومیت، در نظر درفته شده

ا  و خشدما  در نقشاط روسشتایی و ثیردذار همچون وجود یا عدم وجود انواع امکانأعوامل ت

همچنین موقعیت نقاط روستایی اقدام به شناسایی سطو  همگن روسشتایی خواهشد ششد و در 

 تغییشرا در هشر سشطح، در فاایی دردشگری مذهبی و طبیعی ی هاالگوادامه به بررسی نقش 

 شود.مینقاط روستایی ف افزایش یا کاهش ( جمعیتی 

 همگن روستایی در استان شناسایی و انتخاب سطوح. 3. 5

  .است این شناسایی در سه مرحله و به عور  زیر انجام شده  

هشایی دیشری از ششاخ ها: همانطور که عنوان شد در این مطالعه بشا بهشرهانتخاب شاخ 

-بنظیر امکانا  و خدما  موجود در هر روستا و همچنین موقعیت هر روستا اقدام بشه طبش،

هشا است. ایشن ششاخ  ایی از نظر شاخ  توسعه/محرومیت، شدههای روستداهندی سکونت

امکانشا  بهداششتی، درمشانی، آموزششی، شامل: امکانا  و خدما  موجود در روستا  (2شامل 

موقعیشت  -1 غیشره اسشت مشالی و ،سیساتی، ارتباطشا أفرهنگی، مذهبی، تجهیزا ، ورزشی، ت

مشده، موقعیشت آن نسشبت بشه منشاط، شامل دسترسی آن به مسیرهای ارتباطی مهم و ع :روستا

باشد. ملشا  رسانی و موقعیت جغرافیایی میشهری، موقعیت آن نسبت به سطو  برتر خدما 

ها، میزان دسترسی و موجود بودن اطلاعا  است. برای ایشن منظشور اقشدام بشه انتخاب شاخ 

از نقشاط  ( بشرای هشر یشکGISدر سیستم اطلاعشا  جغرافیشاییف ،تشکیل پایگاه اطلاعا  داده

، وضشعیت هشر 2909در این پایگاه ضمن وارد کردن اطلاعا  سرششماری سشال  .شدروستایی 

در  ،یک از نقاط روستایی در خصوص امکانا  و خدما  موجود مشخ  دردیشد. همچنشین
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اطلاعاتی راه، نقشاط ششهری اسشتان،  ةلایهای اطلاعاتی دیگر نظیر دیری از لایهاین پایگاه با بهره

موقعیت هر روستا  "Point Distance"بزرگ و استفاده از تواب  آماری فاایی نظیرروستاهای 

رسشانی مششخ  های ارتباطی، نقاط شهری و روستاهای بزرگ و سطو  برتشر خشدما با راه

 شد. 

توسشعه/محرومیت روسشتاها  ةدرجشتوسشعه/محرومیت: بشه منظشور تعیشین  ةتعیین درج( 1

فاشایی اسشتفاده ششد کشه در  ۀدیری چنشدمعیارتصمیمهای های فوق، از مدلبراساس شاخ 

 ةدرجشها با یکدیگر، اقشدام بشه تعیشین های فوق و ترکیب آندیری از شاخضمن بهره آن ةنتیج

 ةدرجشهشا بشا یکشدیگر و تعیشین . ترکیشب ششاخ دششتوسعه/محرومیت روسشتاهای اسشتان 

دیشری( در های تصشمیمدلمدل تاپسیس فبه عنوان یکی از مهمترین م ةپایتوسعه/محرومیت بر 

است. شاخ  ترکیبشی  سیستم اطلاعا  جغرافیایی و نمایش خروجی آن به عور  نقشه بوده

به دست آمده بین عفر و یک می باشد که اعداد نزدیک به یک بیانگر عدم محرومیت بالشاتر و 

محرومیشت بیششتر و سشطح توسشعه  ةدرجمناسب و اعداد نزدیک به عفر بیانگر  ةتوسعسطح 

 (.9شکل ف نامناسب است
 

 
 بندی میزان محرومیت نواحی روستایی استان خراسان رضویدرجه -3شکل 

 2901،های تحقی،هخذ: یافتأم



 و دوم شمارۀ سی                   ای                       مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                         291

 
 

بندی روستاها و تعیین روستاهای همگن فسطو  همگن(: در نهایت با استفاده از خوشه( 9

 ةدسشتدر سشه  ،لقبش ةشاخ  ترکیبی به دست آمشده از مرحلش ای،بندی دو مرحلهمدل خوشه

  .طبقه بندی شد محرومیت بالا، متوسط و کم،

از روسشتاها  %12دهشد کشه از مجمشوع نقشاط روسشتایی اسشتان، نتایج این بررسی نشان می

هستند. در مجمشوع در سشال  مناسبی برخوردار نیز از امکانا  %1/11و  امکانا  ضعیفی دارند

فسششطح برخششورداری اول  ةاز جمعیششت روسششتایی اسششتان در روسششتاهای دسششت 1/21%،  2909

 ( اسشتقرار دارنشدسشطح برخشورداری مناسشبسومف ةنیز در روسشتاهای دسشت %1/91و ضعی (

 (.1فجدول 

 

-1399زمانی دورة آن طی تغییرات جمعیتی )افزایش یا کاهش( سطوح همگن روستایی و میزان -2جدول 

1335 

 های تحقی،و یافته 2909-2911آمار ایران خذ: :سرشماری مرکزمأ

 سطح همگنی و

 برخورداری

 1399جمعیت  1335جمعیت  فراوانی
 میانگین نرخ رشد

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

 -11/1 1/21 101110 911 1/21 111111 911 1/12 111 ضعی 

 -11/1 1/19 111900 919 1/11 109111 121 2/19 2029 متوسط

 -91/1 1/91 111919 129 0/91 110091 111 1/11 090 خوب

 

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

 گردشگری الگوهای فضایی

سشتاهای اسشتان را همانطور که در بالا نیز اشاره شد، با توجه به اطلاعشا  در دسشترس، رو

بندی کشرد. طبقهبا الگوهای فاایی دردشگری مذهبی و طبیعی توان در دو دسته روستاهای می

روسشتایی  الگوهشای فاشایی دردششگریبه تفکیک  ،توجه به تغییرا  جمعیتی نقاط روستایی

جمعیشت فافشزایش یشا کشاهش (در تغییرا  را  الگوهاآفرینی این تواند بخش مهمی از نقشمی

 شود.ستایی استان به نمایش بگذارد. در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته میرو

 ،سطح یک فروستاهای با سطح برخورداری کم(: از مجموع روستاهای واق  در این سشطح

 %9/2دارای دردششگری طبیعشی و  %0/21و  ،دردششگری مشذهبیدارای  ،نقاط روستایی 9/1%
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روسشتاها  %1/11مذهبی و طبیعی هستند. در مقابشل  دردشگریالگوی هر دو نیزدارای مجموع 

  .(1باشند فجدول دردشگری در این سطح میالگوی نیز فاقد 

 

 گردشگری در روستاهای با سطح برخورداری کم و ضعیف از امکانات و الگوهای فضایی -5جدول 

 1335-1399 هایسال طیها تی آنیتغییرات جمع

 های تحقی،و یافته 2909-2911مأخذ: سرشماری مرکزآمار ایران 

الگوی 

فضایی 

 گردشگری

درصد  1399 1335 فروانی

رشد 

جمعیت 

 )میانگین(

 درصد تعداد

میانگین 

 جمعیت

 )نفر(

 درصد جمعیت)نفر(
میانگین 

 جمعیت)نفر(
 درصد جمعیت)نفر(

 -11/1 1/19 191119 990 1/10 200001 911 1/11 121 فاقد الگو

دردشگری 

 طبیعی
292 0/21 111 11991 1/21 110 11991 1/21 91/1- 

 -11/21 9/29 99901 190 1/22 99910 110 9/1 11 مذهبی

طبیعی و 

 مذهبی
29 9/2 011 0111 1/9 2929 29901 1/9 20/9 

 -/111 299 111919 911 299 111111 911 299 111 مجموع

 

ستاهای سطح یشک رو جمعیتی فافزایش یا کاهش(توان تغییرا  با توجه به جدول فوق می

مندی کم از امکانا ( را از نظر دو شاخ  میانگین و نرخ رشد جمعیت مشورد ارزیشابی فبهره

بیشترین مقدار رشد مربوط به روستاهایی است کشه  ،قرار داد. از نظر شاخ  میانگین جمعیت

-ای که میانگین جمعیشت آنبه دونه باشند.دردشگری طبیعی و مذهبی می یالگودارای هر دو 

ایشن  ،افزایش یافتشه اسشت. همچنشین 2909نفر در سال  2929به  2911نفر در سال  011ها از 

در مشد  یادششده هسشتند کشه در مقایسشه بشا سشایر روسشتاها  20/9روستاها دارای نرخ رشد 

دردششگری  الگشوی فاشاییدهند. در مقابل روستاهایی کشه دارای وضعیت بهتری را نشان می

ویشژه هه بشئلدهند که این مسیی هستند، رشد جمعیت منفی را نشان میطبیعی یا مذهبی به تنها

بشا اینکشه  در روستاهای سطح یشکجاذبه مذهبی بیشتر است. در مجموع  در روستاهای دارای

دردشگری بیشتر از سایر مجموع روستاهای واق  در الگوی میانگین جمعیت روستاهای دارای 
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دهد که نرخ کشاهش جمعیشت د جمعیت نشان میاطلاعا  مربوط به نرخ رش ،این سطح است

زیشر بیشانگر  ةنقششدر این روستاها در مقایسه با مجموع روستاها، وضعیت مناسشبی را نشدارد. 

 هاست.دردشگری آن الگویموقعیت این روستاها در استان و نوع 
 

 
 شگریپراکنش روستاها با سطح برخورداری کم از امکانات بر اساس الگوی فضایی گرد -2شکل 

 2901های تحقی،،مأخذ: یافته
 

روستاهای سطح دو فروستاهای با سطح برخورداری متوسشط(: از مجمشوع روسشتاهای  -1

 %1/1مشذهبی و دردششگری  %2/1دردشگری طبیعی، الگوی دارای  %2/11واق  در این سطح، 

ی از روسشتاها %1/11 ،دردشگری طبیعی و مذهبی هسشتند. همچنشینالگوی نیز دارای مجموع 

های عور  درفته در باشند. بررسیدردشگری می یالگوواق  در این سطح نیز فاقد هر دونه 

 دهد که:خصوص این روستاها نشان می

  میشانگین جمعیشت بالشاتری را  ،دردششگریالگشوی  هدوندو  هرروستاهای دارای

 .دهندنسبت به مجموع روستاها نشان می

  در روسششتاهای دارای  ،مششورد بررسششی ۀدورشششاخ  نششرخ رشششد جمعیششت طششی

دردشگری مذهبی و طبیعی الگوی مجموع دردشگری مذهبی و روستاهای دارای 

 .دهددر مقایسه با سایر روستاها وضعیت بهتری را نشان می
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  مشذهبی و طبیعشی در مقایسشه بشا  ةجاذبمیانگین جمعیت روستاهای دارای هر دو

ایش پیشدا کشرده اسشت افشز 2911در مقایسه با سشال  2909سایر روستاها در سال 

 .(1 شکلو  1فجدول 

 
تغییرات از امکانات و  متوسطگردشگری در روستاهای با سطح برخورداری  الگوهای فضایی -6جدول 

 1335-1399 هایسال طی هاآن افزایش یا کاهش(جمعیتی )

 های تحقی،و یافته 2911-2909مأخذ: سرشماری مرکز آمار ایران 

الگوی 

فضایی 

 گردشگری

درصد  1399 1335 نیفروا

رشد 

جمعیت 

 )میانگین(

 درصد تعداد

میانگین 

 جمعیت

 )نفر(

 جمعیت

 )نفر(
 درصد

میانگین 

 جمعیت

 )نفر(

 درصد جمعیت)نفر(

 -11/1 9/19 911910 921 11 111911 911 1/11 2191 الگوفاقد 

دردشگری 

 طبیعی
112 2/11 191 112191 1/99 111 120909 1/99 20/1- 

 -11/1 1/21 09211 111 21 01111 121 2/1 211 مذهبی

طبیعی و 

 مذهبی
11 1/1 191 11121 1/9 111 10110 2/1 10/2- 

 -11/1 299 111900 919 299 109111 121 299 2029 مجموع

 

 
ردشگریپراکنش روستاهای با سطح برخورداری متوسط از امکانات بر اساس الگوی فضایی گ -5شکل   

 2901های تحقی،،مأخذ: یافته
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 ،روسشتاها ایشن از %9/11 در(: بالا برخورداری سطح با روستاهایفسه  سطح روستاهای-9

 هشر دارای روستاها %0/1 بین این در که است مشاهده قابل طبیعی و مذهبی دردشگریالگوی 

دردشگری مذهبی  الگوروستاها نیز  %1/11و در  باشندمی طبیعی و مذهبی دردشگری الگو دو

شود. اطلاعا  به دست آمده از روسشتاهای واقش  در ایشن سشطح حشاکی ه نمیو طبیعی مشاهد

 است:

دردشگری مذهبی از نظر شاخ  میانگین جمعیشت، در مقایسشه بشا  الگوروستاهای دارای 

هشا میانگین جمعیت آن 2909ای که در سال به دونه .دهندرقم بالایی را نشان می سایر روستاها

در مقایسه با میانگین جمعیشت مجمشوع روسشتاهای واقش  در ایشن باشد که نفر می 2211برابر 

 دهد.ای را نشان مینفر(، تفاو  قابل ملاحظه129ف سطح

 ةتر روسشتاهای دارای جاذبشآمار بیانگر وضعیت مناسب ،از نظر شاخ  نرخ رشد جمعیت

 ةجاذبش ای که این رقم بشرای روسشتاهای دارایمذهبی در مقایسه با سایر روستاهاست. به دونه

 است.  - 91/1و برای مجموع روستاها معادل  -0/2مذهبی معادل 

از نظشر ششاخ  درعشد  ،دردششگری الگشوروسشتاهای دارای  ،در مجموع در ایشن سشطح

کشه  در حالی؛ اند، دارای رشد مثبت بوده2911در مقایسه با سال  2909پذیری در سال جمعیت

 (1شکل و  1ول فجد در سایر روستاها، این نقش کاسته شده است
 

ات تغییر واز امکانات  بالاگردشگری در روستاهای با سطح برخورداری  فضایی الگوهای -7جدول 

1399-1335 هایسال طی هاتی آنیجمع  

 های تحقی،و یافته 2911-2909آمار ایران  خذ: سرشماری مرکزأم

ی فضایی الگو

 گردشگری

درصد  1399 1335 فروانی

رشد 

 جمعیت

 )میانگین(

 تعداد

 )نفر(
 درصد

میانگین 

 )نفر(جمعیت

 جمعیت

 )نفر(
 درصد

میانگین 

 جمعیت

 )نفر(

 جمعیت

 )نفر(
 درصد

 -09/1 0/11 101111 101 1/11 911912 111 1/11 101 الگوفاقد 

 -91/9 1/92 199919 191 1/10 211110 119 1/92 110 دردشگری طبیعی

 -09/2 9/21 222111 2211 1/21 291019 2211 1/29 01 مذهبی

 -01/9 9/1 91219 2929 0/1 91111 2110 0/1 11 طبیعی و مذهبی

 -91/1 299 111919 129 299 110091 111 299 090 مجموع
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فضایی گردشگریی پراکنش روستاها با سطح برخورداری بالا از امکانات و الگو -6شکل   

 2901های تحقی،،مأخذ: یافته
 

هشای ششاخ کشه  ششودوستایی این نکته حاعل میدر مجموع از بررسی سطو  همگن ر

دردششگری و فاشایی  الگشودر روستاهای دارای تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش( مربوط 

 ةبیشانگر تجربش و همگن، بشا یکشدیگر متفشاو  اسشتسطو  دردشگری در داخل الگوی فاقد 

مورد توجه است کشه ال اساسی ؤباشد. با اینحال این سمتمایز این روستاها در این خصوص می

نقششی در ایشن  ،به عنشوان یشک عامشل تاثیردشذارالگوهای فاایی آیا وجود یا عدم وجود این 

تغییرا  جمعیتی دارد یا نه؟ به عبار  دیگر چه میزان از تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش( 

 الگوهشای فاشاییثر از عامشل وجشود یشا عشدم وجشود أروستایی استان متشفافزایش یا کاهش( 

ال و تبیین این نقش در ادامه به بررسی ایشن ؤدویی به این سدردشگری است؟ به منظور پاسخ

 شود. موضوع پرداخته می

در  کید بر دردشگری طبیعشی و مشذهبی(أفبا ت دردشگری الگوهای فااییتبیین جایگاه ذ( 

 :های اخیرجمعیت روستایی استان طی سال تغییرا  ف افزایش یا کاهش (

های ردرسشیونی های مبتنی بر روندیری از مدلضرور  بهره ،تبیین این جایگاهبه منظور 

ی جهشت اهای موجشود، معادلشه. در مدل ردرسیونی مورد استفاده، براساس دادهاستضروری 
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( به دست خواهد آمشد. بشه ششکل Y( در تبیین متغیر وابستهفXiتعیین نقش متغیرهای مستقلف

دردششگری بشا الگشوی فاشایی ششامل روسشتاهای  هادلشخاص متغیرهشای مسشتقل در ایشن مع

(  و روسشتاهای دارای X2دردششگری طبیعشیفبشا الگشوی فاشایی ( ، روستاهای X1مذهبیف

در مقابشل متغیشر وابسشته ششامل  باششند.( مشیX3دردشگری مذهبی و طبیعی فالگوی فاایی 

نرخ رشد  ةقطب 1(، شامل Yف 2909-2911زمانی  ۀبازطبقا  نرخ رشد جمعیت روستایی طی 

-000+ تشا %000نرخ رشد تقریبا ثابت ف (%00/1+  تا 2+%(، نرخ رشد متوسط ف9بالا فبیش از 

( اسشت. در ایشن %-9و نرخ رشد بسیار پشایین فبشیش از  -%00/1 تا %-2(، نرخ رشد پایین ف%

از از رون ردرسیون لجسشتیک ترتیبشی  ،رابطه با توجه به نوع و جنس متغیرهای مورد استفاده

بهره درفته شده اسشت کشه اسشاس ایشن رون،  Complementary log-logتاب  پیوندی  و

 ایشندردشگری در الگوی فاایی و بیان نقش تغییرا  جمعیتی ف افزایش یا کاهش ( بینی پیش

 است.  تغییرا 

همگشن روسشتایی نتایج به دست آمده از تحلیل ردرسیون لجستیک در هر یشک از سشطو  

 :نشان داد که

: بیشانگر ایشن موضشوع ون نسبت احتمال یا نسبت احتمال مدل نهایی به مدل فعفر(آزم-2

ششود کشه آنگاه مشخ  مشی ،باشد 91/9در سطح کوچکتر از  آماره کای اسکوئر ادراست که 

متغیرهای مستقل قادرند به خشوبی تغییشرا   ،به عبارتی .کندمدل عفر را منتفی می ،مدل نهایی

 ،دهشددر این خصوص نتایج بدست آمده در جدول زیر نشان میمایند. متغیر وابسته را تبیین ن

در هر یک از سطو  همگن روستایی با توجه به سطح معنا داری آزمشون خشی دو، متغیرهشای 

دردشگری روستایی(، قادر به تبیین متغیر وابسته فتغییشرا  جمعیتشی  الگوهای فااییمستقل ف

 .(1باشند فجدول ( میروستاها
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 های همگن روستایی در خصوصنتایج بدست آمده از آزمون نسبت احتمال به تفکیک خوشه -3ل جدو

جمعیت روستایی در نقاط روستایی استان خراسان  تغییراتگردشگری بر  الگوهای فضاییاثرگذاری 

 رضوی

 2901،های تحقی،مأخذ: یافته
 .Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig سطوح همگن روستایی

طح یک فروستاهای دارای برخورداری س

 کم(

Intercept Only 181/347 
76/786 6 /000 

Final 104/560 

سطح دو فروستاهای دارای برخورداری 

 متوسط(

Intercept Only 132/463 
39/882 6 /000 

Final 92/581 

سطح یک فروستاهای دارای برخورداری 

 بالا(

Intercept Only 100/343 
21/136 6 /002 

Final 79/206 

 

 دسشت بشه بشرای نمشایی درست نسبت مقدار چه که است آن بیانگر: مدل برازن سطح -1

کشای اسشکوئر پیرسشون و کشای  ۀآمشاربراساس دو  این مدل .است مناسب خوب مدلی آوردن

هشای که آیشا داده پردازدآماره به آزمون این موضوع می در واق  اینپذیرد. اسکوئر، عور  می

هشا داری آنمشاهده شده با مدل برازن شده ناهمسازند یا خیر؟ به عبشارتی ادشر سشطح معنشی

باشد در آن عور  مدل ردرسیونی مدل مناسبی نیست. نتایج به دست آمده  91/9کوچکتر از 

تناسب  ۀدهندداری آن و نشاناز این آزمون در خصوص موضوع مورد مطالعه بیانگر عدم معنی

تمامی سطو  همگشن در مستقل و وابسته با یکدیگر است که به تفکیک  متغیرهایمورد قبول 

هشای همگشن توان دفشت در هشر سشه سشطح خوششهمی بنابراین،روستایی قابل مشاهده است. 

تغییشرا  فافشزایش یشا دردشگری تناسب قابل قبشولی بشا  الگوهای فااییروستایی در استان، 

فافزایش یا کشاهش( به خوبی قادرند تا تغییرا   ااییالگوهای فجمعیتی دارند و این  کاهش(

 (.0فجدول  بینی کنندجمعیتی روستاهای استان را پیش
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های همگن نتایج به دست آمده از سطح برازش مدل تحلیل رگرسیونی به تفکیک خوشه -9ل جدو

جمعیت  هش( تغییرات )افزایش یا کاگردشگری بر  الگوهای فضاییروستایی در خصوص میزان اثرگذاری 

 روستایی استان خراسان رضوی

 2901،های تحقی،خذ: یافتهأم
 .Model Chi-Square df Sig سطوح همگن روستایی

 سطح یک فروستاهای دارای برخورداری کم(
Pearson 219/22  911/ 

Deviance 911/22 1911/ 

 سطح دو فروستاهای دارای برخورداری متوسط(
Pearson 121/0 19291/ 

Deviance 111/0 19212/ 

 سطح یک فروستاهای دارای برخورداری بالا(
Pearson 119/1 19129/ 

Deviance 111/1 19121/ 

 

جمعیتشی  فافزایش یا کاهش(دردشگری در تبیین تغییرا   الگوهای فاایی میزان نقش -9

غیرهشای در روستاهای استان: در مدل ردرسشیون لجسشتیک از ضشریب پشزودو بشرای تبیشین مت

، "2کشاکس و اسشنل"مستقل در متغیر وابسته استفاده می شود. این ضریب شامل سشه ضشریب 

شود. نتایج به دست آمده از ضشرایب تعیشین فجشدول زیشر( می "9مک فادن"و  "1نیجل کر "

نشد تنهشا اامتغیرهای مستقل توانسته ،به عبارتی .( دارند2زیادی با عدد ف ةدهد که فاعلمینشان 

جمعیتشی را تبیشین کننشد کشه ایشن میشزان در فافزایش یا کاهش( از تغییرا   %981تا  %189بین 

ای که در روستاهای سطح دهد. به دونهروستایی تفاو  کمی را با هم نشان می همگنسطو  

اسشت.  %981تا  %189بین  9و در روستاهای سطح  %981تا  %182، این ضریب بین 1و سطح  2

تغییرا  دردشگری بر  الگوهای فااییاثردذاری بسیار کم  ه بیانگردر مجموع ضرایب یاد شد

 (.29فجدول  استهای اخیر روستاهای استان طی سالجمعیتی فافزایش یا کاهش( 

 
 

                                                           
1  . Cox & Snell 
2  . Nagelkerke 

3  . Mc Fadden 
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در  جمعیتی( کاهش یا افزایش) تغییراتگردشگری در تبیین  میزان نقش الگوهای فضایی -19جدول

 وستاییروستاهای استان به تفکیکی خوشه های همگن ر

 2901،های تحقی،: یافتهأخذم

 سطوح همگن روستایی

 سطح یک

)روستاهای دارای 

 برخورداری کم(

 سطح دو

)روستاهای دارای 

 برخورداری متوسط(

 سطح یک

)روستاهای دارای 

 برخورداری بالا(

 /911 /919 /919 ضریب کاکس و اسنل

 /919 /912 /912 ضریب نیجل کر 

 /991 /991 /991 ضریب مک فادن

 

تخمین میزان اثردذاری هریک از متغیرهای مستقل در متغیر وابسشته: جشدول متغیرهشای -1

نششان  ،ای از نقشش هشر متغیشر در مشدلخلاعشه ئشةباقیمانده در معادله فجدول زیر(، ضمن ارا

انشد. در ایشن دهد که کدام متغیرها بعد از اجرای ردرسیون لجسشتیک، در مشدل بشاقی مانشدهمی

داری و فواعشل های معنشیبرآوردهای متغیرها، خطاهای انحراو استاندارد، آزمونجدول برای 

ها ضشرور  توجشه تفسیر آناطمینان برای تمامی پارامترهای مدل به تفکیک آمده است که برای 

 (.22فجدول  باشدمی "والد"داری برآوردها و آماره به معنی

 

)افزایش یا تغییرات جمعیتیگردشگری بر  ای فضاییالگوهتخمین میزان اثرگذاری هر یک از  -11جدول 

روستایی در استان خراسان رضوی کاهش(   

 2901،های تحقی،: یافتهأخذم

 Estimate 
Std. 

Error 
Wald df Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 أعرض از مبد

  111/1- 199/ 192/92 2 999/ 911/9- 111/1- 

 -/119 -111/2 /999 2 211/21 /109 -129/2 1شد=ر 

 /119 -/991 /.191 2 .221 /191 .109 9رشد= 

 119/2 /199 /999 2 192/11 /121 211/2 1رشد= 

 روستاهای سطح یک

فسطح برخورداری 

 کم(

 /101 /211 /999 2 112/11 /911 /111 (امامزادهف 

 /101 /211 /999 2 011/21 /291 /919 )الگو هردوف 

 /911 -/2999 /112 2 .191 /912 /920 (طبیعیف 
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 11ادامه جدول 

 Estimate 
Std. 

Error 
Wald df Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 روستاهای سطح یک

فسطح برخورداری 

 کم(

 9 9 9 9 9 9 9 )فاقد جاذبهف 

 روستاهای سطح دو

فسطح برخورداری 

 ط(متوس

 /911 /912 /991 2 119/1 /911 /120 (امامزادهف 

 /191 /991 /910 2 119/1 /211 /920 )الگو هردوف 

 -/921 -/191 /999 2 110/21 /911 -/211 )طبیعیف 

 9 9 9 9 9 9 9 (فاقد جاذبهف 

 روستاهای سطح سه

فسطح برخورداری 

 بالا(

 /191 /919 /990 2 091/21 /901 /110 (امامزادهف 

 /111 -/911 /911 2 029/1 /211 /921 )الگو هردوف 

 /211 -/221 /111 2 .212 /919 /911 )طبیعیف 

 9 9 9 9 9 9 9 (فاقد جاذبهف 

Link function: Complementary Log-log. 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

و  فدردششگری طبیعشی دردششگری الگوهای فااییا  اثرتوان با توجه به جدول فوق می

نواحی روستایی استان را به تفکیشک سشطو  تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش( در  مذهبی(

 همگن به شر  زیر بیان نمود:

تشوان بشه ال ( روستاهای سطح یک: در این خوشه با توجه به سطح معناداری آزمون، مشی

دردششگری  الگویمذهبی و روستاهای دارای هر دو  دردشگریالگوی نقش روستاهای دارای 

اشاره کرد که با توجه بشه ضشریب و تغییرا  جمعیتی ف افزایش یا کاهش( مذهبی و طبیعی در 

بشا توجشه  ،توان دفت که این تاثیر مثبت و مستقیم است. به عبارتیمی ،ثیر این متغیرهاأجهت ت

دردششگری مشذهبی بشه تنهشایی و الگشوی بشا روسشتاهای توان دفت به نتایج به دست آمده می

تغییشرا  نقشش مسشتقیمی در  ،دردشگری طبیعشی و مشذهبی بشا یکشدیگربا الگوی  روستاهای

مقشادیر  ،انشد. همچنشینهای اخیشر داششتهروستایی استان طی سالجمعیتی فافزایش یا کاهش( 

فافشزایش یشا تغییشرا  جمعیتشی بیانگر سهم هر یک از متغیرهشا در  Estimate ۀآمارمرتبط با 
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توان دفت در روستاهای سشطح یشک، روسشتاهایی کشه دارای است که براساس آن می کاهش( 

و تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کشاهش( از  %1/11به میزان  الگودردشگری مذهبی هستند این 

 از 9/91 الگشودردشگری مشذهبی و طبیعشی هسشتند ایشن  الگودر روستاهایی که دارای هر دو 

به  کند. در این سطح، دردشگری طبیعیها را تبیین میآنیتی فافزایش یا کاهش( تغییرا  جمع

 روستاها ندارند.تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش( نقشی در  تنهایی

دردششگری در  الگوهشای ،ب( روستاهای سطح دو: با توجه به نتایج آماری در ایشن سشطح

تغییشرا  جمعیتشی فافشزایش یشا سشبت بشه تبیشین ای ناند تا اندازهنقاط روستایی استان توانسته

ای کشه اثردشذاری روسشتاهای دارای دردششگری مشذهبی بشر اثردذار باشند. بشه دونشهکاهش( 

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

است.  %0/92بی برابر طبیعی و مذه الگو دردشگریو روستاهای دارای هر دو  %-1/21معادل 

تغییشرا  دردششگری طبیعشی بشر  الگشویاثردشذاری معکشوس  ،قابل توجه در این تحلیل ةنکت

کشوس بشر ای که در روسشتاهای ایشن سشطح اثشر معاست. به دونهجمعیتی فافزایش یا کاهش( 

 داشته است.تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش( 

بیانگر آن اسشت  ،ها نتایج مندرا در جدولا( روستاهای سطح سه: در ارتباط با این روستا

دردششگری الگشوی تنهشا در روسشتاهایی کشه دارای  ،تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کشاهش(که 

ششود. بشه ای مششاهده نمشی، رابطشهالگوهااند قابل تبیین است و در ارتباط با سایر مذهبی بوده

تغییشرا  ری نقش کمتری در دردشگ الگوهایعبارتی در این سطح در مقایسه با سطو  دیگر، 

 وستایی دارند.رجمعیتی فافزایش یا کاهش( 

 گیرینتیجه. 6

تغییشرا  جمعیتشی فافشزایش یشا کشاهش( این مطالعه بخشش مهمشی از واقعیشت پنهشان در 

و در واق  آن میشزان اثرپشذیری  آشکار کردرا های روستایی استان خراسان رضوی داهسکونت

دردشگری موجود در نقشاط  الگوهای فااییروستایی از اهش( تغییرا  جمعیتی فافزایش یا ک

 که: نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد .روستایی است
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هشای مناسشبی جهشت رونش، فعالیشت ةعرعشفاایی استان به دلیشل وسشعت و تنشوع،  ةپهن

زاده و امام ةبقعنقاط روستایی دارای  909ویژه دردشگری روستایی است. وجود هدردشگری ب

دردشگری طبییعی حکایت از این موضوع دارد و ایشن خشود  الگویروستایی دارای  ةنقط 011

 روستایی استان باشد. ۀآیند ةتوسعتواند بستر مهمی در تحولا  و می

روستایی از  ةمندی مناسب جامعساز بهرهتاکنون زمینه الگوهای فااییبا اینحال وجود این 

ای که در حال حاضر بخش مهمی از جمعیت روستایی استان دونه آن را فراهم نکرده است. به

 اند.طی سالیان اخیر مجبور به تر  نواحی روستایی و مهاجر  به سمت شهرها شده

های در روستاهای دارای جاذبهتغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش(  رسیاز سوی دیگر بر

ر هر یک از سطو  همگشن روسشتایی، چرا که د ؛دهددردشگری نیز روند مناسبی را نشان نمی

 نرخ منفی جمعیت قابل مشاهده است.

کشه بشا بیشانگر آن اسشت  ،مشذهبی ةجمعیتی روسشتاهای دارای جاذبش تغییرا بررسی روند 

افزایش سطح خدما  در نواحی روستایی از میزان کاهش جمعیت این روسشتاها کاسشته ششده 

مذهبی، کمبشود امکانشا  و خشدما   ةاذبروستاهای دارای جدر توان دفت به نوعی می .است

 است. بودهدیری از دردشگری موجود در این روستاها مان  مهمی در خصوص بهره

تغییرا  جمعیتی فافزایش یشا بررسی  ،دردشگری طبیعیالگو همچنین در روستاهای دارای 

در کاهش جمعیشت همین وضعیت با اندکی تفاو  است. با اینحال میزان  ۀدهندنشان کاهش( 

دردششگری مشذهبی در الگشوی روستاهای با سطح امکانا  مناسب بیشتر از روستاهای دارای 

مندی جمعیشت روسشتایی از دردششگری میزان بهره ،این سطح است. به عبارتی می توان دفت

 دردشگری طبیعی بوده است.  الگویتر از روستاهای دارای مذهبی بهتر و مناسب

های همگشن ری در نقاط روستایی به تفکیک خوشهدر خصوص وجود هر دو نوع دردشگ

 کشه ایروستایی نتایج به دست آمده بیانگر وضعیت متفاو  این با سایر روستاهاست. به دونشه

تشری نرخ رشد جمعیت وضعیت مناسشب ،در روستاهای با سطح برخورداری کمتر از امکانا 

-ایشن وضشعیت مشیدهد.   نشان میمندی بهتر از امکانارا در مقایسه با روستاهای دارای بهره

بیششتری  ةکمتری از امکانا ، تکی یمندبهره با  باشد که در روستاهای عاملاز این تواند ناشی 

منشدی بیششتر از دردششگری اسشت. در مقابشل روسشتاهای بشا بهشرههای جاذبهدیری از بر بهره
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مورد توجه واقش  دردشگری کمتر  الگوهای فااییهای دیگر، خدما ، به دلیل وجود فرعت

 اند.شده

روستاهای استان در ارتبشاط تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کاهش( کلی از  برآینددر مجموع 

 یالگوهشامبشین آن اسشت وجشود  ،دردششگریالگوهشای فاشایی ثیردشذار وجشود أبا عامشل ت

استان ندارند و در تغییرا  جمعیتی ف افزایش یا کاهش( روستایی دردشگری نقش چندانی در 

ثر از أروسشتایی اسشتان متشتغییرا  جمعیتی فافشزایش یشا کشاهش( تغییرا  شرایط کنونی روند 

ثر در ؤجملشه عوامشل مشاز  ،درآمشد و اششتغالافشزایش  ،عوامل دیگر است. بشه عبشارتی دیگشر

متعشدد دردششگری در نقشاط  الگوهشایاما بشا وجشود  ،رودهای روستایی به شمار میمهاجر 

 بنشابراین،فراهم نشده است.  الگوهادیری بهینه از این برداری و بهرههرهب ةزمینروستایی استان، 

فاشایی  الگوهشایتحقی، اینگونه پاسخ داد که  ةتوان به فرضیبا توجه به مطالب عنوان شده می

روسشتایی اسشتان ندارنشد و تغییرا  جمعیتی فافزایش یا کشاهش( دردشگری نقش چندانی در 

 د. شویید نمیأمطالعه ت ةفرضی

 نامهکتاب

تحلیل  (.2909الدین افتخاری، ع؛ اکبریان رونیزی، س. ر؛ رضوانی، م. فبدری، س. ع؛ رکن .2

های دوم با دردشگری روزانه بر نواحی روستایی با ای آثار اقتصادی دردشگری خانهمقایسه

 . 91-11 (،1ف ،روستایی هایمجلة پژوهش. رویکرد دردشگری پایدار

. تهران: دردشگری روستایی ةریزی و توسعمبانی برنامه(. 2911دی نژاد، ه. فبمانیان، م. ر؛ محمو .1

 .انتشارا  هله و طحان

 ةمطالعفدردشگری مذهبی  ةتحلیلی بر توسع (.2911تقوایی، م؛ موسوی، س. ع؛ غلامی بیمر ، ی. ف .9

 .90-11(، 92ف ،ییفاای جغرافیا مةنافصل(. شهرستان نورآباد ممسنی: موردی

دردشگری  ةراهبردی توسع ةتدوین برنام (.2901ع؛ پایدار، ا؛ باقری، و؛ عبدی، ن. ف حاجی نژاد، .1

 . 222-291(، 1ف ،های راهبردی و کلانسیاست مةنافصل .روستایی ایران

دردشگری روستایی با  ةسنجش ارکان چهاردان(. 2909خاتون آبادی، س. ا؛ راست قلم، م. ف .1

روستاهای هدو دردشگری استان چهارمحال و  :موردی ةمطالعفاستفاده از تکنیک سوا  

 .999-991(، 9ف ،کشاورزیعة اقتصاد و توس یةنشر (.بختیاری
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ها و موان  دسترن مطالعه در توریسم روستایی، جاذبه(. 2911خاموشی، س؛ پاپ زن، ع. ف .1

مهندسی  ةکارشناسی ارشد رشتة نامپایان .روستاهای علیا، سفلی و عین القاص شهرستان عحنه

 کرمانشاه. ایران.روستایی، دانشگاه رازی  ةکشاورزی درایش توسع

 ،محیط شناسی ةمجل. اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست (. 2911، ع. ا. فرضوانی .1

 .221-211(، 92ف

های دوم و اثرا  آن بر نواحی روستایی دردشگری خانه(. 2911رضوانی، م. ر؛ منصوریان،  . ف .1

-212(، 11، فهای جغرافیاییپژوهشمجلة (. نواحی روستایی شمال تهران: موردففرعت یا تهدید 

290 . 

های دردشگری بندی ظرفیتولویتا(. 2909الدین افتخاری، ع؛ پورطاهری، م؛ مهدویان، و. فرکن .0

 .19-91(، 11، فتوسعهو  جغرافیانامة . فصلروستایی شهرستان نیر ةمنطق

نقد و  روستایی ةر توسعد شگری روستاییدنقش در (.2912الدین افتخاری، ع؛ قادری، ا. فرکن .29

 . 19-19(، 11ف نامة مدرس علوم انسانی،. فصلایهای نظریهتحلیل چارچوب

دردشگری روستایی با استفاده از ة راهکارهای توسع(. 2911الدین افتخاری، ع؛ مهدوی، د. فرکن .22

 .2-99(، 11، فنامة مدرس علوم انسانیفصل.  SWOTمدل

با استفاده از  دردشگری روستایی اجتماعی - بررسی آثار اقتصادی (.2901،  . فبلالی ان، م؛سامی .21

 ةریزی و توسعبرنامهة مجل (.روستای فرجین در همدانی: مورد ةمطالعف رویکرد سیستمی

 .210-219(، 1، فدردشگری

  -اجتماعی ةنامماه .پایدار دردشگری روستایی ةتوسع (.2912نژاد، ه. ف، ا؛ مرادیزادهشری  .29

 .11-19، 112-119، شمارۀ سازنددی اقتصادی جهاد

. مشهد: نشر: های ساختاریریزی و طر مبانی برنامه، دردشگری روستایی (.2910فر، م. فعالحی .21

 مرندیز.

مبانی نظری مشارکت اجتماعی روستایی در (. 2911زاده،  ؛ میرزایی،  . فطالب، م؛ بخشی .21

 .1-11(، 11ف ،روستا و توسعه ةنامفصل .تایی در ایرانریزی دردشگری روسبرنامه

ریزی تعاملی دردشگری روستایی با رهیافت برنامه. (2910طالب، م؛ میرزایی،  ؛ بخشی زاده،  . ف .21

 .20-91، 21، های جغرافیای انسانیپژوهش ةنامفصل .ارزیابی مشارکتی روستایی
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