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  1387بهار و تابستان ، دهم ي هشمار، اي  ناحيهي ه جغرافيا و توسعي هجّلم

  

  )نويسنده اصلي( عزت اهللا مافي

  مهدي سقايي

  شهرها تحليلي بر گردشگري روستايي در پيرامون كالن

  )شهر مشهد كالن: موردييمطالعه(

  چكيده 

و بحث متفاوت ولي وابـسته    با د  ،شهرهاگردشگري روستايي پيرامون كالن   وضعيت  هنگام بررسي   

ي كه گردشـگران    يها  يعني روستا است،  در برگيرنده مقاصد گردشگري     آنها   كه يكي از     ، هستيم روبرو

 اما بحـث  .اند "محصول گردشگري"  روستاهاوكنند  ميجا سفر  براي گذران اوقات فراغت خود به آن     

ـتن           مـي  يي سـفر  ها  گردشگران بيشتر به روستا   است،  مربوط  بعدي به دسترسي     كننـد كـه عـالوه بـر داش

ـند         ها  جاذبه  موضـوع ايـن  . ي گردشگري، از بعد حمل و نقل  نيز در مسافتي قابل دسترس قرار داشته باش

 در ،ي حاضـر   مقالـه .ستشهرها  شهرها و كالن" نفوذ گردشگري  ي  حوزه" گيري شكل ينشان دهنده 

ـين كـال  بيان   اول به    ي وهله ـا  شـهر  نمحصول گردشگري روستايي و نسبت ب ـتايي   ه  و گردشـگري روس

 ي  بحث دسترسـي و حـوزه    ، موردي ي  شهر مشهد به عنوان مطالعه     از آن با انتخاب كالن     پسپرداخته و   

ـا  نتايج به دست آمده از اين بررسي. دده مينفوذ گردشگري را مورد بررسي قرار        آن ي نـشان دهنـده  ه

ي داراي ها  كيلومتر است و روستا20/43  حدودشهر مشهد نفوذ گردشگري در كالنياست كه حوزه  

محـصول   ي  شهر، شـكل دهنـده    ي پيرامون كالن  ها  جگاه به عنوان تفرّ   ،ت گردشگري در اين شعاع    قابلي 

    . ندهستگردشگري روستايي 

  . نفوذ گردشگريي شهري، گردشگري روستايي، حوزه كالني طقه، منمحصول گردشگري : ها كليد واژه

  :درآمد

ـا  -فشردگي فـضا    كـه در بـستري از   اسـت  العـاتي و ارتبـاطي     اّط آوري  فـن ن در عـصر حاضـر ناشـي از           زم

ـيش از           فضاي جغرافيايي شكل   ،در اين ميان  . گرفته است داري سازمان نايافته شكل    سرمايه گرفتـه از ايـن فراينـد ب
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ـبكه          ها  جريانهمه وابسته به     داري  فـضا را در خـدمت سـرمايه          ، بازتوليـد  ي  يي است كـه در چـارچوب منطـق ش

 فـضاهاي   يـان ها، جابجايي گردشگران م    يك گونه از اين جريان     ).345:1380كاستلز،(دهند  مي يافته قرار  سازمان نا 

فضاي جريـان گردشـگري در برگيرنـده تجـارتي آزاد از ارزش قابـل مبادلـه گردشـگري در                     .جغرافيايي است 

داري   باسـرمايه آميـزش ردشگري در  جريان گ .باشد فضاهاي جغرافيايي مختلف به عنوان مقاصد گردشگري مي       

آمار  بنابر.داري در تمامي فضاهاي جغرافيايي شكل داده است  عظيمي را از اقتصاد سرمايه ي  سازمان نايافته، چرخه  

 بـوده و از ايـن جريـان     تـن  ميليـون    701 تعدادگردشگران در سرتاسر جهان بـالغ بـر          2000بانك جهاني در سال     

 اقتــصادي جهــان شــده ي  ميليــارد دالر وارد چرخــه475مبلغــي حــدود گردشــگري در فــضاهاي جغرافيــايي 

  .  ٢٠٠٢,World Bank)(است

ـبب آن    ي و فرهنگـ   ي ، اقتـصاد   ي اجتماع ابعاددر  2پسامدرن  يت وضعي  جهان مدرن در   1واسازي عالوه بر آن   س

ـيوه  در اين    . شود رپديدا ي اقتصاد -ي اجتماع يزندگ  ي  شيوه از   يا ها اشكال تازه   واسازيكه پيرامون اين    ه  شد  ش

گرديده كه در كنار ديگر حقـوق       تبديل   "حق انسان " گردشگري به عنوان گونه اي از گذران اوقات فراغت به         

ـاپلي يـزدي و سـقايي،   (باشد  مي  بنيان زندگي او در عصر پسامدرن      ي شكل دهنده  او  گردشـگري نيـز   ).38: 1382 پ

ـتايي        كه يكي از ا    ،خود داراي الگوهاي فضايي مختلفي است      ايـن   .اسـت ين الگوهاي فضايي، گردشگري روس

ـا  گاه سفر به تفرج، كهگونه از گردشگري بيشتر در بين طبقات متوسط و بعد زماني و فضايي كوتاه              ي پيرامـون  ه

كــديور و (نمايــد، رونــدي رو بــه گــسترش يافتــه اســت   مــي امكــان پــذير، بــه ويــژه در پايــان هفتــه،شــهري را

 در واقـع    ،باشد  مي يي كه بيشتر در اين گونه از گردشگري مورد توجه گردشگران          اه  تفرجگاه).112:1386سقايي،

از  .اند  متناسبي از شهر نيز واقع شده   ي  يي هستند كه پيرامون شهرها قرار دارند و از نظر دسترسي در فاصله            ها  روستا

 هستيم كـه يكـي از       روبرو با دو بحث متفاوت ولي وابسته        ،گونه از گردشگري  اين رو هنگام بررسي پيرامون اين     

ـات فراغـت   ييها اين مباحث در برگيرنده مقاصد گردشگري يعني روستا      است كه گردشگران براي گذران اوق

محـصول  "به عنـوان   توان در بررسي گردشگري در اين روستاها     مي  كه در اين زمينه    ،كنند  مي خود به آنجا سفر   

 كـه  ،باشـد   مياما بحث بعدي مربوط به دسترسي. جام داد را در چارچوب آن ان     ها   نام برد و بررسي    "گردشگري

ـ                  يدر واقع در برگيرنده    ـان مهـم فعالي  ت گردشـگري محـسوب     حمل و نقـل گردشـگري بـوده و يكـي از ارك

                                                
1. Deconstruction  

2. Postmodern 
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ـتن جاذبـه             مي يي سفر ها  اين بدان معناست كه گردشگران بيشتر به روستا       . شود مي ي هـا   كننـد كـه عـالوه بـر داش

 ي حـوزه "توان از   ميدر اين زمينه. ل  نيز در مسافتي قابل دسترس قرار داشته باشند         از بعد حمل و نق    گردشگري،  

ي هـا   نام برد كه در به دست آوردن شعاع عملكردي شهرها و تفرجگاه           شهرها   شهرها و كالن   "نفوذ گردشگري 

  .دنشو  ميپيراموني مفيد واقع

محصول گردشگري روستايي و بيان  اول به يبر مبناي مباحث مطرح شده در اين مقاله، نگارندگان در وهله   

ـتايي پرداختـه و      ها  شهرنسبت بين كالن   شـهر مـشهد بـه عنـوان      از آن بـا انتخـاب كـالن   پـس  و گردشگري روس

    . دهند  مي نفوذ گردشگري را مورد بررسي قراري  موردي بحث دسترسي و حوزهي مطالعه

  محصول گردشگري روستايي

- با قرارگرفتن در دو سوي يك جريان گردشگري از يـك سـو نـشان        گردشگري روستايي  فضايي   يالگو

پـذيري، تركيـب و سـفارش محـصوالت گردشـگري بـراي         انعطاف :مانندهايي     گردشگري با ويژگي   ي  دهنده

ها و اثرات ناشي از   و از ديگر سو با توجه به ارزش)٣٣٤ ,١٩٩٦ ,Sehofild(� بودهنيازهاي انفرادي مصرف كنند

ـتايي محـسوب   ي هاي توسعه ري رويكري مطرح در كنار ديگر گزينهگونه گردشگ اين  همه جانبه فضاهاي روس

ـيط    تواند در حمايت از سياست      د كه مي  شو مي  و  جـوان (زيـست ايفـاي نقـش كنـد     هاي كـشاورزي و حفـظ مح

  ). 136:1382سقايي،

ـان         در واقع گردشگري روستايي حاصل كنش متقابـل          ـان بـر بني ـا   اقتـصاد امـروز جه ـارت آزاد و     يي از ه  تج

ــذيرش        ــدي از پ ــرزميني ، در رون ــضاهاي س ــصادي ف ــديل اقت ــه تع ــردي ب ــسبي «رويك ــت ن ــسوب» مزي  مح

ـايي   «و در قالـب   » 1جا« نواحي روستايي از ديرباز به عنوان يك          ).Weaver,2000،257(شود مي ـان جغرافي بـا  » 2مك

      ولي ايجاد اشتغال براي نيـروي      . اند  دهكشور بو   اوليه و غذايي هر    كاركرد اقتصادي تأمين كننده بخش اصلي مواد

ـتائيان » ت نسبي مزي«مازاد كار روستا همراه با در نظر گرفتن          ي هـا   توجـه بـه ديگـر بخـش    ،و افزايش درآمد روس

  عالوه بر تقاضاي روزافـزون بـراي مـواد      ،به اين دليل  .  نواحي روستايي ضروري ساخت    ي  اقتصادي را در توسعه   

 ايجاد صنايع و اشتغال از يك سو و تقاضاي باالي محصول ي ورزي به عنوان زمينه  غذايي، اهميت مواد خام كشا    

                                                
1. Place  

2. Locality 
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ي هـا  تتوجـه بـه ديگـر قابليـ    ه و تقاضا در بازارگردشگري از ديگر سو، ضگردشگري روستايي در مبادالت عر   

ـت  . ت دوچنـدان يافـت   همه جانبه و پايدار روستايي اهميـ   ي  اقتصاد روستايي پيرامون توسعه    فـضاهاي  ا در ايـن راس

 و  هـا    استراحت ، تمدد اعصاب ،گـذران اوقـات فراغـت وانجـام سـرگرمي              ي  روستايي  پيرامون شهرها در زمينه     

و سبب آن شد كه با افزايش شـمار  ) 168:1383مافي و سقايي،  ( ي گردشگري مورد توجه قرار گرفت     طور كّل  هب

ين گونه از گردشـگري مـورد توجـه         گردشگران در نواحي روستايي، گسترش خدمات و تسهيالت مورد نياز ا          

ـتايي منتهـي شـده               اين خود به شكل    .قرار گيرد  گيري يك الگوي فضاي گردشگري به عنوان گردشگري روس

 درصـد جمعيـت ايـاالت       76 در حـدود     2004اي كـه در سـال        به گونـه  . اي جهاني يافته است   كه امروزه گستره  

ـتا   ــه روسـ ــگري ب ــراي گردش ـا ب ــا متحــده آمريكـ ــزارع كــشه ــد و م ــدي  (اورزي ســفر كردن ــزدي و مه پــاپلي ي

  ).201:1386سقايي،

ـناختي               از اين رو از آن      در بـستري از     نـوين جا كه شرايط گسترش گردشگري روستايي خـارج از هـستي ش

 بـا تحليـل و بررسـي ايـن الگـو فـضايي              ارتبـاط  شـكل گرفتـه اسـت در         )1(ي تكنولوژيكي پـسامدرن   ها  نوآوري

 در نظر گرفتن گردشگري در نواحي روستايي بـه          ،بر اين مبنا  . يمهست ختاريساگردشگري نيازمند ديدگاهي پسا   

ـتايي          مي عنوان يك محصول   ـاس          ،توانـد در تحليـل گردشـگري روس   كوچـك   كـه عملكـرد آن در يـك مقي

در واقــع ديــدگاه ســاختاري و نگــرش سيــستمي بــه  ). Liu,2006،878(باشــد، بــستر مناســبي را فــراهم آورد  مــي

 ي   توانـد در زمينـه   مـي  ن، ميزبان- گردشگري   در زمينه  »1ي دوتايي ها  تقابل«ه شكل دهنده    جا ك  گردشگري از آن  

از اين رو با قبول ديدگاه پساساختاري و نگرش          )2(. الگوي فضايي گردشگري روستايي مفيد واقع شود       ي  مطالعه

اي بـازار گردشـگري،    با تقاض ارتباط كه در    نگريستگردشگري روستايي را بايد به عنوان يك محصول         متني،  

  .است  مفهومي محصول گردشگري روستاييالگوي ي  نشان دهنده1شكل . دشو  ميعرضه

                                                
1. Binary Opposition  
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  محصول گردشگري روستايي :1شكل 

  
يابـد و در      مـي  ي  جغرافيـايي تبلـور     »جا«  ارائه شده در يك    الگويمحصول گردشگري روستايي با توجه به       

ـا توجـه بـه ديگـر خـدمات محـصول       ،بوده ها  عنوان جاذبهت گردشگري بهي داراي قابليها برگيرنده روستا   كه ب

  .كند  ميگردشگري را به تقاضاي گردشگران عرضه

خـود داراي شـعاع     ) Pina,2005،952(گيـرد  مـي اي را در بر    سطح بندي خدمات مهمان نوازي كه ابعاد منطقه       

 را در سـاير  ها وستا تا اقامت در هتلدر ر» 1جا و صبحانه«  از  كهاست عملكردي و گونه شناسي بر بنيان اين شعاع    

  .گيرد  مينقاط منطقه در بر

ـتايي در زمينـه           أت ـين قيمـت و         سـرمايه  ي  سيسات و تسهيالت در محصول گردشـگري روس گـذاري وهمچن

سيسات زيربنايي مورد نياز  در     أت.)Fleischer,2005،495(ندهست فروش اين محصول در بازار گردشگري روستايي      

گـذاري ايـن    ال در گردشگري و سـرمايه ي كوچك فعها  براي حمايت از شركتها وي دولت بيشتر موارد از س   

د و تسهيالت نيز در بر گيرنده قوانين و مـوارد  شو  مي با محصول گردشگري روستايي ايجاد ارتباط در   ها  شركت

رمايه حقوقي مورد نياز محصول گردشگري بوده كه ضمن آماده كردن بـستر سـرمايه گـذاري ، بـه تـشويق سـ                      

  . دشو  ميگذاري منتهي

                                                
1. Bed and Breakfast  
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 كه در حـداقل  است ي ارتباطي و حمل و نقلهادسترسي نيز در محصول گردشگري روستايي وابسته به راه     

 حمل و نقل   ي  هرچند بايد توجه داشت كه همراه با توسعه       .آوردميزمان ممكن، امكان بازديد از جاذبه را فراهم         

ـبب آن نگـردد كـه نفـوذ توسـعه      ي تفريحي،ها تاليشگري و فع   گرد ي   در زمينه  ، به ويژه  شهري به روستاها    ي س

در اين  ). Tress,2003،161(شهري در روستا در رقابت بين شهر و روستا به نفع شهر در مناطق مختلف توسعه يابد                  

شـهرها عمـل نمـود و    »  نفوذ گردشگري  ي  حوزه« توان در قالب مشخص كردن        مي ،گونه كه بيان شد    بين همان 

ـبب آن خواهـد شـد كـه          موضوعاين  . با گردشگري مورد بررسي قرار داد       ارتباط ت شهر و روستا را در     مناسبا  س

  .  با نشت اقتصادي و مالكيت بومي مورد توجه قرار گيردارتباطي در ثيرگذاري گردشگري بر ساكنان محّلأت

ـت     ،يدر يك حالت كّل    -ن فـضايي  در نظرگرفتن گردشگري روستايي به عنـوان يـك محـصول در قالـب م

 را توانـد بـستري     مـي  ده و عالوه بر آن    ورآ  ريزي در چارچوب مكان جغرافيايي را فراهم       ت برنامه جغرافيايي قابلي  

 براي فعفـراهم  ي در اقتـصاد گردشـگري        و نقـش بيـشتر سـاكنان محّلـ         1ي كوچك گردشگري  ها  ت شركت الي

ت نسبي با مشاركت ساكنان د روستايي را بر بنيان مزيع اقتصا تنومهم در واقع اين     ).Atelievic,2007،309 ()3(.آورد

ـتايي         ميي، سبب شده و   محّل تواند در صورت مديريت مستمر و بهينـه بـه پايـداري گردشـگري در نـواحي روس

  . منتهي گردد

  شهرها گردشگري روستايي و كالن

ـتا    ارتبـاط شـهرها در     گردشگري روستايي در پيرامون كالن     ـا روس  بـه عنـوان     2 شـهر  ونپيرامـ ييالقـي   ي  هـا    ب

شــهر محــسوب شــده و پاســخگوي تقاضــاي  تفرجگــاهي بــراي گذرانــدن اوقــات فراغــت شــهروندان كــالن 

ـناخته         شـهرها بـراي    سـاكنان كـالن  در واقـع  . شـود   مـي گردشگران در بازار گردشگري تعطيالت آخـر هفتـه ش

فعسـفر كـرده و      هـا    شـهر  رامـون پيي تفريحي و گردشگري در تعطيالت آخر هفته به روستاهاي ييالقـي             ها  تالي 

ـتايي در             . گذراننـد   مـي  اوقات فراغت خود را در آن روستاها       ايـن گونـه از گردشـگري در سـفر بـه منـاطق روس

ـتا  مـستقيم بــا  ارتبــاطنزديـك شـهرها در     اهميــت ي دهنـده  قـرار دارد و نــشان  شــهر پيرامـون ي واقـع در هــا روس

 زمـاني قـرار   -ر طبقات اجتمـاعي و ابعـاد فـضايي   دو متغي با ارتباطگردشگري در مقياس خرد است كه بيشتر در        

                                                
1. Small Tourism Firms(STFs) 

2. Countryside 
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ي طبيعي به عنوان مقاصـدي بـراي   ها ت دارا بودن قابليدليلشهرها به  روستاهاي پيرامون كالن به همين دليل  .دارد

  .شوند  ميگردشگري در مقياس خرد برگزيده

ـاي     سبب آن گرديده كه روي     ها  شهر  شهرها و كالن   پيرامونگردشگري روستايي    ـناخت   كرد توسعه بر مبن  ش

ـ     پيرامـون  واقع در    ي طبيعي و پتانسيل نيروي انساني روستاها      ها  زيرساخت ت نـسبي  شـهرها و در نظـر گـرفتن مزي 

ي  سـرمايه « بـه عنـوان   هـا   شهرپيراموني ها از اين رو از روستا   . مورد توجه قرار گيرد   سازي اقتصاد روستايي     عمتنو

  .شود  ميياد )Countryside Agency,2002،16(1» شهرپيرامون

بعـد اول مربـوط بـه مبـدأ     . سـازد   مي توجه به گردشگري در مقياس خرد را در دو بعد ضروري        موضوعاين  

گذران اوقات فراغت و سـطح بنـدي پـراكنش فـضايي       موضوع  شهرها و توجه به       يعني كالن  ،گردشگر فرصتي 

    ست كه به ها شهر ي ييالقي پيرامون كالنها ربوط به روستابعد دوم م. باشد  ميرهاي مربوطاين امر در رابطه با متغي

ـتايي محـسوب       اي و توجـه بـه مكـان          نيازمنـد يـك نگـرش منطقـه         و شـوند   مـي  عنوان مقاصد گردشگري روس

جـوان  (ي استر محّلو با برنامه ريزي، اشتغال، درآمد و پايداري پيرامون ام         ارتباطدر  ) مناطق جغرافيايي (جغرافيايي  

ـتاهاي   الگوي ي   نشان دهنده  2 شكل   ). 110:1383و سقايي،   بـه عنـوان   هـا  شـهر   كـالن  پيرامـون  كنش متقابـل روس

  . است  شهر و گردشگريپيرامون ي سرمايه

ـ       توان بيان داشت كه محصول گ        مربوط مي  الگويبا توجه به     ت اقتـصاد   ردشگري روستايي از يك سـو قابلي

 كـه در آن راهبـرد   ،نمايـد   مصرف باز مـي ي  را در چرخهف فضاهاي جديد و ادغام آنهاداري را در تصرّ   سرمايه

ــي        ــسوب م ــر مح ـناختي معاص ــا شـ ــصاد زيب ــشي از اقت ــوان بخ ــه عن ـتايي ب ــواحي روسـ ــدن ن ــااليي ش ــو ك  دش

 )Kneafsey,2001،763  .(     يك مفهوم فراگير از گريزهاي شهري است   ي  از ديگر سو گردشگري روستايي نتيجه 

ـتايي، در       داري رهيافت   سرمايهي كه در سيطره  پسافورديسم را در عبـور از نگـرش تـك محـور در نـواحي روس

ـنعت   آميختگـي  در ،تواند زمينه ساز درآمد و اشتغال باشـد   كه مي ، اجتماعي -قالب كنش پذيري اقتصادي     بـا ص

  .گذارد داري به اجرا مي زمين

  

                                                
1. Countryside Capital 
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  (Garrod,  2006, 121) ي پيرامون شهر  متقابل گردشگري روستايي و سرمايه الگوي مرتبط با كنش:2شكل 

 

  

  شهر مشهدكالن:  موردي ي مطالعه

 420/2 كيلومترمربع مساحت و حدود 250 با حدود  به عنوان مركز استان خراسان رضوي،   شهر مشهد  كالن

و دومين كـالن شـهر كـشور          جهان شهر مذهبي  كالنعنوان دومين    ه ب )1386شهرداري مشهد، ( جمعيت تنميليون  

ـ  17در عرض شمالي َ شهر مشهدت جغرافيايياز نظر موقعي. شود  مي از تهران محسوب پس    و طـول شـرقي َ  36 ْـ

ـ 35   . متري از سطح دريا واقع شده است970 در ارتفاع متوسط 59 ْ 

 اهميت است، نقش و عملكـرد  دارايشهر مشهد در جذب گردشگر   كالن تكه در ارتباط با موقعي      ما آنچه ا

ي شهر مشهد در سطح مّلـ  تجاري كالن -ت ارتباطي و اهمي)ع( رضا امامد مبارك وجود مرق(زيارتي    -فرهنگي

تـرين قطـب جـذب گردشـگري مـذهبي ايـران، گردشـگران قابـل          رقيب   كه توانسته به عنوان بي     استي  و فرامّل 

ـياي مركـزي          ازبكـستان، تاجيكـستان،    تركمنـستان، (توجهي را از كشورهاي پيرامون خود از جملـه كـشورهاي آس

 البته نقش و عملكرد جذب گردشگران مـذهبي        .، افغانستان و پاكستان به سوي خود بكشاند       )قيزستان و قزاقستان  قر

 ،كنـد  شناسد و از تمام نقاط جهان گردشگران و زوار را به طرف خود جلب مي           شهر مشهد مرزهاي سياسي نمي    

ـيه مانند عراق و كشورهاي ح    (كه در اين ميان كشورهاي مسلمان و اهل تشيع           ـان      ي  اش ـاي عم ـارس و دري ـيج ف از )  خل

رضايت گردشگران از 

ي گردشگري  تجربه

 پيرامون شهر
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بـه شـهر مـشهد و بـا توجـه      )1جـدول  (ريـ  زاپـانزده ميليـون  ورود ساالنه حـدود   .ندهست گردشگران   أمهمترين مبد 

شـهر در    دارد كه نـسبت گردشـگر بـه جمعيـت شـهري در ايـن كـالن                 موضوعجمعيت شهرمشهد نشان از اين      

  .باشد  ميهفت و نيم برابرحدود

  ي مختلفها شهر مشهد در سال مسافران ورودي به كالنآمار  : 1جدول 

  جمع  پايانه مسافربري  راه آهن  فرودگاه  سال

1382  1192849  2145331  9348896  12687076  

1383  2410778  2560892  10222384  15194041  

1384  1898180  3076165  10342209  15316554  

  

  شهر مشهد كالن: 1نقشه
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  شهر مشهد  نفوذ گردشگري كالني حوزه

ـيوه طفرهنگ ناشي از تـسّل ا  گردشگران روستايي از محيط شهري و ب   بيشترجا كه    از آن   نـوين  زنـدگي  ي  ش

ـيط    )20:1381، و سـقايي   پايلي يزدي (كه بازنمود نياز به مصرف است      ـتايي  هـا   ، راهـي مح شـوند، خـود     مـي  ي روس

  .دشگري روستايي را فراهم آوردتواند سبب ناپايداري گر ها مي  اين چالش.دهد  مييي را شكل ها چالش

مناسـب مـديريت ايـن       ي علمي و  ها  گيري از روش  بنابراين ضرورت نگرش نظام مند به گردشگري و بهره         

ي تـوان سـرمايه    مـي از ايـن رو . شـود    مـي ، بيش از هر زمان ديگري احساس   )334 :1379مطيعي لنگرودي، (فعاليت

ــون ــهر پيرام ــوان  را  ش ــه عن ـتن[«ب ــضايي ] مـ ــوف ـتا نپيرام ــا روسـ ــهر ب ــا  ش ــهر ه ــاي ش ــا  و بازاره ــك ه ي كوچ

ـتار    Countryside Agency, 2003, 45)(»پيراموني تعريف نمود و از اين طريق توجه بيشتر به اين سـرمايه را خواس

ـتا             به ،شد گيـري  شـهر، مـانع از شـكل       ي حومـه و كـالن     هـا   گونه اي كه با در نظرگـرفتن ارتبـاط تنگاتنـگ روس

  . شهر، گرديد ن دو به نفع كالنن ايياديالكتيك منفي م

اي  باشد كـه محـدوده    مي واقعها شهر  شهري هريك از كالني  شهر در منطقهپيرامون ي جا كه سرمايه   از آن 

ـبكه   ان متن فضايي حاصل از كنش بين كـالن ي در آن پيوند تنگاتنگي م    وشهر بوده،   تحت نفوذ كالن    ي شـهر، ش

ـتاي        ـتيه، (ي مجـاور وجـود دارد     شهرهاي كوچك يا متوسط و فضاهاي روس   ايـن خـود ضـروري      ).222: 1377باس

اين . ثيرگذاري فضايي گردشگري روستايي در چارچوب مكان جغرافيايي مورد بررسي قرار گيرد           أسازد تا ت   مي

 نيازمنـد امكانـات متفـاوتي از    ،شـهر   كالني  گردشگري روستايي در منطقهي  توسعه موضوعاز آن رو است كه      

  . شهري استي توسعه

 مـستقيم بـا دسترسـي و در چـارچوب     ارتبـاط  نفوذ گردشگري نيز در ايـن منطقـه و در   ي در اين ميان حوزه  

 ساكن نبـوده و  ها  شهر  نفوذ گردشگري كالن   ي  حوزه. يابد  مي تبلور )65: 1381عظيمي،(»تحليل رفتن «فرايند كلي   

 ارتبـاط در  . شهر قرار دارد   آن كالن  شهري   ي  وعهم شكل دهنده مج   يدر ارتباط با كنش متقابل درون متني اجزا       

شـهر مـشهد سـاالنه پـذيراي جمعيـت       از يك سو كـالن . يابد  ميله اهميت دوچندان أ اين مس  ،شهر مشهد  با كالن 

باشـد و از سـوي ديگـر از جمعيتـي ميليـوني بـه عنـوان سـاكنان ايـن                       مـي  )ع(ران حرم مطهر امام رضا    يميليوني زا 

شـهر مـشهد بـه عنـوان         ي ييالقـي اطـراف كـالن      ها   سبب آن شده كه روستا     موضوعاين  . است شهر روبرو  كالن

ـار و تابـستان  (ي گردشـگري مـورد توجـه قرارگرفتـه و در فـصول گردشـگري       ها  جگاهتفرّ ـيالت  ) به  ،و ايـام تعط

  .گردشگران بسياري براي گذران اوقات فراغت به اين روستاها سفر نمايند
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ــن ميــان در   ــد در اي ــاطهــر چن ـا حــوزهارتب ــوذ گردشــگري كــالن ي بـ ــا شــهر  نف ــهه كاســت «ي از ا  گون

با توجه به شـعاع     » گردشگري طبقاتي «اي از     گونه دنبالحاصل از انباشت سرمايه و به       ) 56: 1384عظيمي،(»فضايي

ـا   يابد، به گونه اي كه در بخش        مي اي هاي ويژه   در ابعاد فضايي، جلوه    موضوعاين  . گيرد  مي دسترسي شكل  يي ه

 و روند شهر نشيني   هستيم گيري خدمات و امكانات مورد نياز گردشگري       شاهد شكل ،  شهر كالناز پيرامون اين    

  . استسرايت نمودهشهر مشهد  ي پيرامون كالنها ي ديگري از روستاها به بخش

د، بلكـه آن را بـه   نـ كن  مـي مينأ خود تـ ي  نه تنها خدمات گردشگري را براي منطقه ها  شهر كالن ،يطوركّل هب 

 ي از اين رو مشخص كردن حـوزه ) 115: 1382جانسون،(فرستند  مي و قلمروهاي عملكردي خود نيز      شعاع ي  همه

 در اين حوزه و واقع با شناخت نواحي روستايي      ارتباط در   ، و شعاع عملكردي آنها    ها  شهر نفوذ گردشگري كالن  

در  .اسـت  دشـگري الزامـي   بـا گر ارتباطهمچنين برنامه ريزي براي ساماندهي و پخش دوباره انباشت سرمايه در     

 استفاده نمود كـه هـر يـك از ايـن            الگوتوان از سه     ها مي   شهر  نفوذ گردشگري كالن   ي   با تشخيص حوزه   ارتباط

ند كـه در  هـست  ييرهـا  با توجه به متغيها شهر  نفوذ گردشگري كالني كننده حوزه  خود مشخص  ي   به نوبه  ها  الگو

ـتفاده  ،شهر مشهد  نفوذ گردشگري كالني  با حوزهارتباطرا در  الگواين سه . روند  مي به كارها الگواين    مورد اس

 ،شـهر مـشهد     بـا كـالن    ارتباطدر   .سازيم  مي  بهينه را مشخص   الگويدهيم و با توجه به مشاهدات ميداني          مي قرار

  .اند شهر مشهد قرار گرفته ي ييالقي و مقاصد گردشگري در قسمت غربي و شمال غربي كالنها روستا

  ها شهر  گردشگاهي كالني نهايي حوزه   تعيين حدالگوي )الف

 فرمـول زيـر   براسـاس  كـه  سـت ها شهر  نفوذ گردشگري كالني  ي تشخيص حوزه  ها  الگو يكي از    الگو اين  

  :شود  ميمحاسبه

PR
2

1
=                

  : باالي كه در رابطه

حوزه نفوذ( گردشگاهي ي  نهايي حوزهحد = (R 

 p= شهر تقسيم بر هزار  ت كالنجمعي
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ـ  تـن  ميليـون    420/2حـدود   ت  ه به جمعي   كه با توج   هشهر مشهد محاسبه گرديد     براي كالن  الگواين   ت جمعي 

  . كيلومتر به دست آمده است59 گردشگاهي مشهد در حدود ي حد نهايي حوزه

   راپرت الگوي )ب

ـبه     اسـت  ردشگري نفوذ گي ي مربوط به حوزه   ها  الگو نيز يكي از     الگواين     كـه از طريـق فرمـول زيـر محاس

  :شود مي

  

   رابطه  اينكه در        

  A=  مناسب ي فاصله

تن 1000ت شهر يا منطقه به جمعي = E) ،1365يخشكي( 

ـله             هشهر مشهد محاسبه گرديد     براي كالن  الگواين    آن و جمعيـت مـشهد       4/1 كه بـا توجـه بـه ضـريب فاص

  .به دست آمده است كيلومتر 59  نفوذ برابر ي حوزه

   مسافت استاندارد الگوي) پ

ـتاندارد  الگويشهر مشهد مشخص نماييم، از   نفوذ گردشگري را براي كالن    ي  كه حوزه  براي آن   مسافت اس

 ،شهر مـشهد مـشخص گرديـد     يك مركز ميانه در كالن، مسافت استاندارد  الگويبر مبناي   . )4( است هدشاستفاده  

ي ييالقي و گردشـگري در پيرامـون تـا    ها   تمامي روستا  ي  فاصله, با توجه به مقياس    بعد از روي نقشه      ي  در مرحله 

 آنها تا مركـز     ي   و فاصله  ها   روستا ي   جدول زير نشان دهنده    ).232:1384سقايي،(شهر مشهد مشخص گرديد    كالن

  .شهر مشهد است ميانه در نظر گرفته شده در كالن

  شهر مشهد  مركز ميانه در كالن آنها تاي ي گردشگري و فاصلهها  روستا.2جدول

  )كيلومتر(شهر مشهد  فاصله از كالن  نام روستا  رديف
  21  ابرده  1
  17  ارچنگ  2
  2/22  اردمه  3
  1/22  ازغد  4

EA
4

1
=
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 ي جدول ادامه

  )كيلومتر(شهر مشهد  فاصله از كالن  نام روستا  رديف
  48  آل  5
  62  بلغور  6
  45  بهره  7
  15  پاژ  8
  54  پيمنه  9
  64  پيوژن  10
  5/9  ترقدر  11
  5/13  جاغرق  12
  5/6  حصار  13
  5/18  خادر  14
  7/26  خان رود  15
  51  ده سرخ  16
  5/24  دهبار  17
  27  زشك  18
  58  سيج  19
  10  عنبران  20
  38  كارده  21
  25  كردينه  22
  18  كالته آهن  23
  4/26  كنگ  24
  5/42  كوشك آباد  25
  6  گلستان  26
  5/48  گوش  27
  73  مارشك  28
  16  مايانات سفلي  29
  5/16  مايانات عليا  30
  17  مايانات وسطا  31
  17  مغان  32
  52  ميامي  33
  18  نغندر  34
  5  ويراني  35
  45  آباد هندل  36
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  Xشهر مـشهد بـه عنـوان      آنها از مركز ميانه در كالني   و فاصلهN به عنوان ها با در نظر گرفتن تعداد روستا

  :رويم   مي مراحل زير پيشبراساس

                ؛ زير عمل گرديدي  رابطهبراساس بعد ي در مرحله .1

                                                زير انجام گرفت ي  رابطهبراساس بعدي ي  مرحله.2
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  . ضرب گرديد تا به كيلومتر تبديل شود25/1 سرانجام عدد به دست آمده در .3

 نفـوذ گردشـگري    ي  ست كه حوزه  اين بدان معنا  .  كيلومتراست 20/43مسافت استاندارد به دست آمده برابر       

  .شهر مشهد برابر مقدار به دست آمده است كالن

 مدار به دست آمـده از طريـق   ،ي انجام گرفتهها  مشاهدات ميداني و بررسي  براساسجا كه    ي از آن  طور كّل  هب

ـايي شـكل گرفتـه در مجموعـه        دار ، مسافت استانداردالگوي ـ جغرافي ـتن فـضايي   ي اي تطبيق پذيري بااليي بـا م

 از آن جهـت اسـت كـه جريـان گردشـگري، عرضـه و تقاضـاي          موضـوع ايـن   . سـت  ا شهر مشهد   كالن شهري

 بازار گردشگري آخر هفته و تعطيالت، زمان بهينـه بـراي دسترسـي و مهـم تـر از همـه                   ي  گردشگري، محدوده 

 باالترين درصد را به خـود اختـصاص داده   ، كيلومتر20/43 نفوذ ي رامون گردشگري در حوزه   انباشت سرمايه پي  

  .است

ـ بـا  اخلمـد  ي  به عنوان مقاصـد گردشـگري همچـون منطقـه        ها   بين هر چند برخي از تفرجگاه      در اين  ت  قابلي

 )5(كننـد   مـي بشهر مشهد بـه خـود جـذ    كه گردشگراني را از كالن، گردشگري وجود دارند  ي  بااليي در زمينه  

ـتن فـضايي            اسـت   نفوذ جريان سرمايه و گردشگري     ي  ولي بنيان اصلي در تحليل حوزه      ـنش متقابـل م  كـه در ك

ـتن   . اند شهر مشهد و در شعاع به دست آمده توليد نموده    گردشگري روستايي را در پيرامون كالن      خوانش ايـن م

ـتا  تعيين شده با توجه بـه        ي   آن است كه در محدوده     ي  نشان دهنده   شـهر مـشهد    ي سـمت توسـعه كـالن      هـا   روس

 20/43شهر مشهد به عنوان بازار محصول گردشگري روستايي، در همان شـعاع    نفوذ گردشگري كالن ي  حوزه

 ي ي گردشـگري واقـع در حـوزه   هـا   روستاي دهنده  نشان2 ي   نقشه موضوعبا توجه به اين     . گيرد  مي كيلومتر قرار 

  .دباش  ميشهر مشهد نفوذ گردشگري كالن

N

x
i

2
∑
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   :2نقشه 

      

  نتيجه گيري

ـتايي          ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه         ،با توجه به مباحث مطرح شده       مفهـوم محـصول گردشـگري روس

ي شـكل دهنـده   هـا   بلكه نيازمند ابعاد مختلفي است كه فـراهم آورنـده زمينـه           ،تواند در يك بعد شكل گيرد      مين

ـتايي نيـز سـعي بـر توزيـع             نظام برنامه ريزي در پيرامون      . هستند محصول گردشگري  محصول گردشـگري روس

 صورتي متعادل با آرايـش مناسـب فـضايي دارد          ه و اشياء ب   ها  تاهداف، فعالي)Hall,1996،232 (       كـه ايـن خـود در

  .پذيرد  مي انجامكارهاي خاصيساز وچارچوب 

ـا  كيد بر شاخصأت پايدار با ي ي برنامه ريزي نيز بارويكرد مشاركت مردمي و توسعهها جا كه شيوه  از آن   ييه

در آن هـر منطقـه در        كه) Ennis,1997،935( پايدار بودن ، انعطاف پذيربودن و مشاركتي بودن شكل گرفته          :چون

محـصول  . باشـد   مـي ت نسبي داراي آزادي عمل زيادي    ي اقتصادي همراه با در نظر گرفتن مزي       ها  اعمال سياست 

 محـصول   ي  توسـعه . رافيـايي مـورد بررسـي قـرار داد        گردشگري روستايي را نيز بايـد در چـارچوب منـاطق جغ           

اي بـه عنـوان ابـزاري بـراي      تواند در فرآيند برنامه ريزي منطقه   مي شهر مشهد  گردشگري روستايي پيرامون كالن   



  دهمي ه     شمار                                            اي ي ناحيه ي جغرافيا و توسعه همجّل                                                                36  

ـاه اق         ) Fleisher,2000،1007(ت عمومي زندگي    ي و بهبود كيفي   ترويج اشتغال محّل   ـاال بـردن سـطح رف صادي تـ و ب

   .ودمفيد واقع ش ،منطقه

  آن نـوين  مفهـوم  ادر اين ميان با انتقاداتي كه ازسوي پساساختارگرايان وطرفداران محيط زيست به توسـعه بـ    

 كه بر دانش بومي يا به عبارتي        شده منتهي1گرايي  پساتوسعه ي   در زمينه  ييها  گيري نگرش  به شكل  ،وارد گرديده 

گردشگري روستايي    از اين رو  محصول     ).Peet,1999،150-153(استمنطق فرهنگي فضاهاي درون متني متكي       

بـراين   . گـردد  محيطـي ي زيـست ها ي و تقابلاي ساماندهي شودكه مانع از تقابل منافع با ساكنان محّل بايد به گونه  

هاي توليـدي نظيـر كـشاورزي،        منابع قابل تجديد بابخش    ي و سيسات محّل أ ت ي   توسعه نميا الزم است كه     اساس،

محصول گردشـگري    از اين رو.ي برقرار شوداي در جهت سودمندي ساكنان محّل  بطه را يصنايع محّل  تجارت و 

ي، حفظ محيط زيست همراه با ارتقاء سطح        كه بتواند به تعادلي پايدار ميان نيازهاي جوامع محّل         روستايي براي آن  

ي  ت زندگي و تجربه   كيفي     ـ  گردشگري دست يافته و فعـا   تالي  بـه يـك   ،ي گردشـگري پايـدار را شـكل دهـد    ه

ـتايي         يدر زمينه بتواند   مديريتي كه .  نيازمند است  نيرومندسيستم مديريتي     بهره وري گردشگري در نـواحي روس

ـا بـا تأكيـد بـر           و  ،   شكل گيـرد   در انطباق با يك نگرش درون متني       در آن پويـايي در چـارچوب عرضـه و تقاض

  .مورد توجه است پايدار ي توسعه

ـبه   20/43 كـه حـدود  ،شهر مشهد ي كالن نفوذ گردشگري اما پيرامون حوزه   د، ضـروري  شـ  كيلـومتر محاس

 مناسبات بين شهر و روستا به عنوان دو فضاي انساني با جمعيتي      ي   اول تعامل فضايي در زمينه     ي  است كه در وهله   

ـتايي     ي  متفاوت از ساكنان فراهم آيد و ترسيم سناريوهاي مختلـف توسـعه            ، بهتـرين   محـصول گردشـگري روس

ـ شهرها منتهي  كن را  مميسناريو  زيـرا رونـد   داد،قـرار  ، مورد تجزيه و تحليل شود  ميكه به شكل گيري روستا 

 گردشـگري كـه كـاركرد يـا         ي   كالبدي اين كالن شهر امر تفكيك فضايي يا حوزه بندي را در زمينـه              ي  توسعه

  .باشد را ضروري ساخته است  مينقش اصلي اين شهر

                                                
10. Postdevelopmentalism 
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  ها يادداشت

براي اطالع . مدنظر جانستون باشد» مناطق جغرافيايي«عه در جغرافياي پسامدرن كه مي تواند معادل مقياس اصلي مطال. 1

  :بيشتر از مباحث پيرامون مناطق جغرافيايي رجوع كنيد به فصل دوم منبع زير

  ر خارجه جالل تبريزي، انتشارات وزارت اموي  جا و مكان جغرافيايي، ترجمهي لهمسأ) : 1379(لد ـ جانستون ، رونا

 ي  گذار از ديدگاه ساختاري و نگرش سيستمي آن و قبول ديدگاه پساساختاري و نگرش متني مربـوط بـه آن در زمينـه                      . 2

 پـسامدرن   ردشگري در عصر فـرا    هاي گذار با توجه به شرايط گ         ضرورت ي  طلبد كه نشان دهنده   گر مي خود مجالي دي  

  .ا مورد تحليل و بررسي قرار خواهند داد راي ديگر اين موضوعنويسندگان در مقاله. باشد مي

، گردشگري كوتاه مدت و گردشگري آخر )بازديدكنندگان يك روزه  (اين گونه از گردشگري، گردشگري يكروزه     . 3

  .هفته نيز ناميده مي شود

با شعاع عملكردي خـدمات گردشـگري در داخـل شـهرها توسـط      ارتباط مسافت استاندارد در الگوي   قابل ذكر است     . 4

ر بـه عنـوان طـرح پژوهـشي         يـ در تعيين حـدود شـهر زا      الگو  از اين   ) Smith,1989،101(سميت مورد استفاده قرار گرفت    ا

 براي تعيين   ، محدود داخل شهر به كار گرفته شد       يدر فاصله الگو  جا كه اين     ولي از آن  )232،1384سقايي،(استفاده شد   

  . نفوذ گردشگري تغييراتي اعمال گرديديحوزه

 بنيان متفاوت گردشگري در آن منطقه در مقايسه با ي نشان دهنده، اخلمديبا منطقهارتباط  انجام گرفته در يه مطالع. 5

  ).1386كديور، سقايي،(مشهد مي باشدشهر پيرامون كالنبنيان گردشگري 
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  خذ Ĥمنابع و م

  .اه هنر، تهران، چاپ اول علي اشرفي، انتشارات دانشگي ، ترجمهشهر) : 1377(باستيه، ژان و برنار دزر . 1

2 .65-66شماره   تحقيقات جغرافيايي،ي فصلنامه ،»مدرنيته سنت و«): 1381(د حسين و مهدي سقايي پاپلي يزدي، محم .  

 تحقيقات جغرافيايي، شماره    ي  فصلنامه ،»تبارشناسي گردشگري و «): 1382(د حسين و مهدي سقايي      محم پاپلي يزدي، . 3

68.   

  .، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول)ماهيت و مفاهيم(گردشگري ): 1385(د حسين و مهدي سقايي محمپاپلي يزدي، . 4

  . گيتي اعتمادي، انتشارات دانشگاه مليي ، ترجمهجغرافياي شهري  ):1353 (جيمز ،جانسون. 5

ـا و     بررسـي سياسـت   سمينار  وعه مقاالت   ممج ،»گردشگري روستايي و توسعه      «:)1382 (جوان، جعفر و مهدي سقايي    . 6 ه

  .ماه ارديبهشتهاي توسعه جهانگردي در ايران،  برنامه

ـتايي در توسـعه     «): 1383(جوان، جعفـر و مهـدي سـقايي         . 7 ـا ت  (اي  منطقـه ي نقـش گردشـگري روس كيـد بـر مـديريت    أب

   .2 جغرافيا و توسعه ناحيه اي، دانشگاه فردوسي مشهد، شمارهي ه، مجّل»)روستايي

ـتايي در ايـران  ها  بررسي قابليت ) : 1382(سقايي ، مهدي    . 8 ـان ي گردشگري روس  كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه    ي نامـه  ، پاي

   .فردوسي مشهد

ـ شهر مجاور«طرح پژوهشي ): 1384(سقايي، مهدي . 9   .، شهرداري مشهد» شهر زائر 

ـامپيوتري، گـزارش پيـشرفت طـرح       سازمان آمار، ) : 1381(شهرداري مشهد   . 10 تقـسيمات درون  اطالعات و خـدمات ك

  .شهري مشهد

  .نشر نيكا، مشهد، چاپ اول ،پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري ):1381(عظيمي، ناصر . 11

  .، نشر نيكا، مشهد، چاپ اولاي شهر و انباشت سرمايه ريزي منطقه برنامه ):1384(عظيمي، ناصر . 12

   .)اقتصادياجتماعي،سياسي و (سيماي شهر مشهد) : 1381(فرمانداري مشهد . 13

ـاز، طـرح         ي   ترجمه ل،جلد او  ،)اي جامعه شبكه (عصر اطالعات  ):1380(كاستلز، امانوئل   . 14  احمد عليقليان و افشين خاكب

  .نو، چاپ دوم

ـاي پيرامـون شـهري          « ):1386(كديور، علي اصغر و مهدي سقايي       . 15 ـاماندهي گردشـگري در تفرجگاهه  فـصلنامه    ،»س

  .83تحقيقات جغرافيايي، شماره 

 جغرافيا و ي ه، مجّل» فضايي گردشگري روستاييي مدلي تركيبي براي توسعه«): 1383(مافي، عزت اله و مهدي سقايي . 16

  . 3توسعه ناحيه اي، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره
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