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ادی گرفته که شدن رفته و از بخشی بودن فاصله زی یچندبعد یسوبههای توسعه در عصر پسامدرن و امروزی شاخص

اضر هدف پژوهش ح رود. در این راستا،ابعاد توسعه به شمار می نیترتيبااهمدر این ميان صنعت گردشگری یکی از 

 برحسبحاضر  تحقيقباشد. عه صنعت گردشگری در نيکشهر میبر توس ديتأکهای پيراشهری با ای روستاآمایش منطقه

 تیرنهادباشد و می یشیرآزمايغها یك تحقيق توصيفی و نحوه گردآوری داده برحسبهدف، یك تحقيق کاربردی، 

هياران و اعضای شورای روستا، د جامعه آماری پژوهش حاضر شاملباشد. حسب نحوه اجراء، از نوع پيمایشی می

ونه نيز بر اساس باشد. حجم نمآباد و هيتان(، می)تهرک، خيرآباد، زهك، نوککشهر يبخشداران روستاهای پيراشهری ن

، FARASای هو مدل SPSSافزار اطالعات از نرم ليوتحلهیتجزجهت نفر تعيين شد.  50گيری هدفمند نمونه

FBMW ،WASTPAS.نتایج آزمون همبستگی گویای عدم ارتباط بين توسعه صنعت گردشگری و  ، استفاده شد

صر گردشگری، نشان داد که از بين عنا FARASنتایج مدل  همچنينباشد، های پيراشهری میای روستاآمایش منطقه

ست. نتایج اده اهای پيراشهری نيکشهر به خود اختصاص د، باالترین ميزان اهميت را در روستا434/0خدمات با وزن 

، آبادنوک های خيرآباد،های اطالعات و خدمات، به ترتيب روستانشان داد، در عملکرد فضایی عنصر FBMWمدل 

رآباد، هيتان، های خيو تبليغات، به ترتيب روستا ونقلحملهای هيتان، تهرک و زهك، در عملکرد فضایی عنصر

 WASTPASایج مدل نت تیدرنها. اندرا به خود اختصاص دادهترین رتبه ، تهرک و زهك باالترین و پایينآبادنوک

، روستای خيرآباد در هر دو های تاریخی و طبيعی نشان دادبر جاذبه ديتأکهای پيراشهری با بندی روستارتبه منظوربه

 رهنگی و طبيعی باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. ف-جاذبه تاریخی

                                                           
1  E- Mail: dr.ebandaryan@gmail.com. 
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 مقدمه
)شاکرمی کندیك فعاليت پویای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد جوامع انسانی ایفا می عنوانبهگردشگری 

اجتماعی -بر ابعاد فرهنگی یتوجهقابل ريتأثگردشگری عالوه بر تأمين منافع اقتصادی،  (.17: 1397و همکاران، 

 عنوانبهسعه، صنعت گردشگری را گذاران توریزان و سياستبسياری از برنامه(، لذا Amare et al, 2021: 1دارد)

 ؛ طهماسبی و71: 1392؛ حقيقت و همکاران، 117: 1397)بابایی و همکاران، کنندرکن اصلی توسعه پایدار یاد می

 و حفظ برای گسترده طوربه و است روستایی سازیمکان در اصلی نيروی یك گردشگری (،3: 1389مقدم،  رضائی

ریزی تواند با برنامهکه می(. Zhou, 2021: 1)گيردمی قرار مورداستفاده اقتصادی اطمينان عدم زمان در روستایی احيای

توسعه ملی و  جهيدرنتدر توسعه و  یمؤثرهای گردشگری، نقش ها و محدودیتاصولی و مناسب و شناسایی فرصت

های محيطی، فرهنگی و باالیی در زمينه یهاليپتانسبه اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. این صنعت دارای  یبخشتنوع

(. در عصر 117: 1397ریزی و توجه به آن در راستای توسعه پایدار الزم است)احمدی، تاریخی است که برنامه

 شدهیمعرفای پذیری منطقههای اصلی توسعه فضایی و رقابتیکی از پيشران مثابهبه، توسعه گردشگری شدنیجهان

: 1398است)ندایی طوسی و فرخنده کيش،  شدهپرداختهتر بدان و یا کم شدهواقعران مغفول است؛ موضوعی که در ای

خود به پایداری و حفاظت محيط، احياء  موردنظراین در حالی است که گردشگری برای به نتيجه رسيدن اهداف (، 55

 ,Getzعمل وابسته است) یك شيوه عنوانبهو ثبات اقتصادی جوامع و توسعه تجارت گردشگری در مقياس کوچك 

آمایش سرزمين در  ٔ  نهيدرزمای پذیر است که یك نگرش منطقه(. برآورد این راهبردها تا زمانی امکان74 :2001

های مختلف گردشگری، های گردشگری وجود داشته باشد، تا با شناسایی مناطق مستعد و گونهتجميع فعاليت

توان در این راستا می(. 1: 1393فروتن،  زاده و )تقیگردشگری اخذ گرددای توسعه راهکارهای الزم در تبيين منطقه

گردشگری را در یك منطقه جغرافيایی که شامل تعداد زیادی از عوامل اصلی و حياتی برای توسعه  یسنجامکان

را جذب  یمحل ريغتواند تعداد مناسبی از بازدیدکنندگان نظيری که میهای بیباشند در نظر گرفت که در آن جاذبهمی

و  یسنجامکانهای گردشگری در چارچوب بندی جاذبهدسته یطورکلبه(. Holland, 2003: 102کند وجود دارد)

 ,Leaکند)تر ترغيب میرا به اقامت طوالنی هاآنآمایش سرزمين، موجب جذب گردشگران بيشتری به منطقه شده و 

2002: 23) . 

قابليت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و  یموردبررسهای فضایی در آمایش سرزمين یکی از قابليت

گردشگری در هر منطقه از  ٔ  نهيدرزمدر چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید. آمایش سرزمين 

 بازشناختههای توسعه گردشگری، گيرد تا از این طریق قابليتسنجی توسعه گردشگری صورت میطریق امکان

(. آمایش سرزمين جهت توسعه گردشگری، به دنبال، توسعه دسترسی به 181: 1391شود)پوراصغرسنگاچين و ویسی، 

آموزش و تعليم ساکنان محل  مناسب، افزایش کميت و کيفيت خدمات گردشگری، ونقلحملمنطقه با ایجاد شبکه 

ت و اجرای بهينه طرح یتشویقی برای جذب گردشگر، مدیرهای در رابطه با گردشگری در منطقه؛ بازاریابی و برنامه

 .(318: 1398باشد)رحيمی و هوشيار، توسعه گردشگری می

اند که در این بخش به را موضوع پژوهش خود قرار داده پژوهشگران داخلی و خارجی زیادی گردشگری و توسعه

 گردشگری توسعۀ در پژوهشی به بررسی اثرات (،1401نژاد ) کانی و عيسینجفی اشاره خواهد شد: هاآنتعدادی از 

 اند. نتایجشميرانات، پرداخته شهرستان قصران رودبار بخش: موردی مطالعۀ یيالقی مناطق روستاهای در دوم هایخانه
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 و اجتماعی و اقتصادی کالبدی، مختلف هایزمينه در روستایی گردشگری که دهدمی نشان فریدمن آزمون از حاصل

 ایخوشهتحليل آزمون از حاصل نتایج براساس. هستند درصدی 99 اطمينان سطح تا معناداری تفاوت دارای فرهنگی

 به( روته) دوم خوشه روستای و( آبنيك و الالن زایگان، آبدر،گرم روستاهای) اول خوشه روستاهای مراتبیسلسله

 سوم خوشه روستاهای و دادند اختصاص خود به دوم هایخانه گردشگری توسعه زمينه در را رتبه باالترین ترتيب

 با مقایسه در اما هستند، زیادی گردشگری هایجاذبه دارای اگرچه ،(البارک) چهارم خوشه و( بنسنگ و فردآباد)

 تبيين (، در پژوهشی به1399عباسی و همکاران ) .برخوردارند تریپایين توسعه سطح از دوم و اول خوشه روستاهای

اند. طارم، پرداخته شهرستان چورزق، و درام دهستان پایداری در سنجش و روستایی گردشگری مراکز توسعه فرآیند

 باتلر گردشگری حيات چرخه مدل منظر از مقصد درگيری مرحله در که گوهر روستای دهد؛می نشان تحقيق نتایج

 پایداری ميزان و کمترین باشدمی گردشگری هایفعاليت پایداری منظر از اول رتبه در 842 عددی مجموع با قرار دارد؛

 1115 عددی مجموع با و گردشگری حيات مقصد چرخه توسعه مرحله در که سوشيرین اقامتی مراکز در گردشگری

-اشتغال نظير هاشاخص برخی در مثبت تأثيرات موجب نکهیباوجودا توسعه گردشگری که معناست بدین این و باشدمی

 قرار و بکر به روستاهای نسبت پایداری هایشاخص منظر از کلی یطوربه اما شده موردمطالعه در محدوده... و زایی

(، در پژوهشی با عنوان، راهکارهای 1399الحان و همکاران )خوش باشند.می ضعيف مقصد؛ کشف مرحله در رفته گ

رسيدند که تبریز با توجه به دارا بودن  ای، به این نتایجهای منطقهتوسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مؤلفه

های علمی، ادبی و مذهبی و ثبت برخی های طبيعت، وجود شخصيتمراکز تاریخی، جاذبه ازجملههای متعدد پتانسيل

از اماکن و صنایع آن در فرم جهانی، از معيارهای الزم برای گردشگری پایدار در آینده برخوردار است. اقدامات 

به عنوان یك سرآغاز برای  1404باشد و تبریز پایدارسازی گردشگری در تبریز در حد مناسب می صورت گرفته برای

شهر با توجه به  جانبههمهگردد. آمادگی های دور مطرح میتوسعه گردشگری پایدار و مدرن سازی تبریز برای افق

و ارتقاء دانش و بينش شهروندی  یزسافرهنگو انسانی پایدارسازی گردشگری، و  معيارهای زیستی، محيطی، ارزشی

(، در پژوهش به 1398باشد. رحيمی و هوشيار )ترین راهکارهای توسعه گردشگری میبرای باورسازی توریسم از مهم

اند. : استان کردستان(، پرداختهموردمطالعهآمایش سرزمين ) دگاهیاز دبررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری 

و کارشناسان، امکان استفاده از  ازنظر خبرگان شدهاستخراجهای هد با توجه به اولویتدن میسیها نشارنتایج بر

گيری از ها و تهدیدها در حد متوسط به پایين است؛ یعنی امکان بهرهها و همچنين موازنۀ فرصتها و قوتضعف

و  یزیربرنامهن امر مستلزم ها وتهدیدها وجود دارد، اما ایهای موجود همراه باکمرنگ کردن ضعفها و قوتفرصت

. معرب و های عمومی در این زمينه استکردستان و ارتقای آگاهی استانر دهای گردشگری تقویت زیرساخت

ای )مطالعه موردی شهر (، در پژوهشی به تحليل راهبردی نقش و کارکرد گردشگری در توسعه منطقه1397همکاران )

های منطقه نيز حاکی از آن است که، توسعه و حفظ باغات که در بخش فرصتاند. نتایج نشان داد مراغه(، پرداخته

 165/0های مختلف گردشگری با وزن های و بسترسازی برای کمپگذاریبه همراه سرمایه 235/0شهرستان با وزن 

ی به بررسی (، در پژوهش1396شيخ و همکاران )سم این منطقه باشند. مجيدی دهیهای پيشرو توسعه تورتواند بخشمی

اند. نتایج های اکوتوریسم، پرداختههای گردشگری استان کهگيلویه و بویراحمد با تأکيد بر توانای جاذبهآمایش منطقه

های طبيعی و اکوتوریستی متعدد و متنوعی در جهت توسعه گردشگری برخوردار است اما منطقه از توان نشان داد که

(، در 1395ی جاذب روستایی نامتعادل است. محمدی ده چشمه و داری پور )هاتوزیع خدمات و تأسيسات در کانون
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ای بر پایه صنعت گردشگری در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکيبی توسعه منطقه یسنجامکانپژوهشی به 

FAHP-GISبرخوردار  نسبتاًای هشهرستان عنوانبههای بندر ماهشهر و آبادان اند. نتایج نشان داد که شهرستان، پرداخته

-در توسعه منطقه مؤثرهای گردشگری قابليت ازلحاظکمتر برخوردار  یهاشهرستان عنوانبههای استان و سایر شهرستان

انسانی در توسعه گردشگری  مکان حس ريتأث(، در پژوهشی به بررسی 2022) 1ژنگ و همکاران ای شناسایی شدند.

ژائو و است.  شدهلیتبدمکان به عاملی برای توسعه روستایی در چين  حس دهدیم. نتایج نشان اندپرداختهچين 

 "روستایی: موارد دو روستای چينی یهامکانگردشگری و )دوباره( ساختن  "(، در پژوهشی با عنوان2021) 2همکاران

 سازیمکان فرآیندهای و هاسبك در تغيير به منجر  موردمطالعهروستای  دو اجتماعی در  به این نتایج رسيد که  سرمایه

(، در پژوهشی به 2021) 3آمارا و همکاران . گذاشته است تأثير روستایی نتایج توسعه روستایی اثرات مثبت بر و شد

در ایالت  ای و احيای مجدد فرهنگی اجتماعیمحرک توسعه اقتصادی منطقه عنوانبهگردشگری آشپزی  ريتأثبررسی 

ریزی، توسعه و مدیریت صحيح دهد که برنامههای تحقيق نشان میاند. یافتهپرداختهای ملی آمهارا، در اتيوپی منطقه

گردشگری آشپزی با تقویت ارتباطات بين بخشی و توانمندسازی جوامع محلی، باعث توسعه اقتصادی و احيای مجدد 

کارآفرینی در  یهاستمياکوس(، در پژوهشی به بررسی 2020) 4شود. ایچلبرگر و همکارانفرهنگی اجتماعی مقصد می

 هوشمند( ینیکارآفردهد رویکرد )اکوسيستم اند. نتایج نشان میشهرهای هوشمند برای توسعه گردشگری، پرداخته

 EES5برد، زیرا گردشگری باعث بهبود عناصراز صنعت گردشگری در منطقه سود می EES جهيدرنتشود، مربوطه می 

زمانی توسعه  -(، در پژوهشی به تحليل مکانی 2019) 6گردد. چنگ و همکارانمنجر به افزایش فعاليت کارآفرینی می

یافته در حوزه گردشگری اقتصادی، عوامل دهد که در مناطق توسعهنتایج نشان می اند.ای، پرداختهگردشگری منطقه

زه گردشگری، عوامل در مناطق توسعه اقتصادی پایين در حو کهیدرحالفضایی و زمانی نقش مهمی در ارتقاء دارند، 

های گردشگری توسعه پایدار (،  در تحقيقی شاخص2016) 7تسونگ و هسن پی مکانی و زمانی نقش مهار را دارند.

اند نتایج نشان داد که مدیریت در پایداری گردشگری مناطق ساحلی تایوان قرار داده یموردبررسدر کشور تایوان را 

ای؛ به بررسی در پژوهشی بررسی گردشگری و نابرابری درآمدهای منطقه ،(2016لی و همکاران )تاثثير داشته است. 

المللی . نتایج نشان داد گردشگری بيناندپرداختهای در چين نقش توسعه گردشگری در کاهش نابرابری درآمدی منطقه

(، 2015) 8فارماکی و همکاران دارد. ريتأثمحلی  صورتبهای؛ هم در سطح جهانی و هم های منطقهو داخلی در نابرابری

اند. تأکيد این مقاله بيشتر بر خط گذاری توسعه گردشگری پایدار در قبرس، پرداختهدر پژوهشی به بررسی سياست

 9دهد. کومرال و اندرای است که از سوی دولت، گردشگری پایدار قبرس را تحت تأثير قرار میهای منطقهمشی

های اند. نتایج نشان داد سياستای، پرداختهردشگری، سياست عموم توسعه منطقه(، در پژوهشی به بررسی گ2012)

 دارد. ريتأثای عموم گردشگری در توسعه منطقه

                                                           
1 - Zhang et al 

2 - Zhou et al 

3 - Amare 

4 - Eichelberger et al 

5 - Entrepreneurial ecosystems in smart 

6 - Cheng et al 

7 - Tsung and Hsin-Pei 
8 - Farmak et al 

9 - Kumral & Onder 
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شهری است، در حوزه گردشگری  شدهاشاره هاآنکه در پيشينه تحقيق که به مواردی از  شدهانجاماکثر تحقيقات 

 یموردبررسکلی و با استفاده از تحقيقات پيشين، این موضوع را  صورتبهو رابطه آن با توسعه بوده است و  و روستایی

و استفاده از نظرات متخصصان  های ترکيبی فازی و چند معيارهمدل اند. اما در پژوهش حاضر با استفاده ازقرار داده

  .است شدهپرداختهدر شهرستان نيکشهر  هریپيراش روستاهای ایمنطقه آمایشحوزه گردشگری به تحليل 

 منظوربهای وسيله عنوانبهاست و اغلب  توسعهدرحالدر کشورهای  ژهیوبهگردشگری موتور محرک رشد و توسعه 

شود. تناسب بين مزایای گردشگری، جهات توسعه فعاليت گردشگری را توسعه اقتصادی مناطق در نظر گرفته می

های ها و قابليتاز توان متأثرمشخص و از عوامل پایدار گردشگری است. توسعه گردشگری در یك منطقه همواره 

های دستيابی به پایداری گردشگری، سنجش توان مند به توسعه گردشگری برایمحلی است. بنابراین، در جوامع عالقه

و انتخاب گونه مناسب گردشگری از اهميت ویژه در آمایش سرزمين برخوردار است)مجيدی ده  سوكیمحيطی از 

 (. 61: 1396شيخ و همکاران، 

ستان و بلوچستان باشد، استان سيها فراوانی در زمينه رشد و توسعه گردشگری میرای پتانسيلاهای که دیکی از استان

این استان، سرزمينی وسيع از پيکره ایران اسالمی و متمدن به فرهنگ است که سير و سياحت در طبيعت، تاریخ  است.

و سرگذشت اجتماعی اقوام و آثار تاریخی، فرهنگی، اساطير و مشاهير آن از نزدیك، ایرانی را به شناخت بيشتر از خود 

یکی از  عنوانبهرساند. این استان زمان می درگذر مرزوبومدیشه و فکر فرزندان این و غير ایرانی را به شناخت از ان

 ٔ  نهيدرزم ژهیوبهها های بالقوه فراوانی در تمامی زمينهدارای ظرفيت های کشورترین استانپهناورترین و قدیمی

صنعت گردشگری سالمت، گردشگری مذهبی  جانبههمههای ظرفيت .گردشگری است که باید به دنيا شناسانده شود

ساز ها زمينهبا بهبود و تقویت زیرساخت های سيستان و بلوچستان کهای از توانمندیهای دیدنی و تاریخی گوشهو جاذبه

از یکی  (.1400)سالنامه استانداری سيستان و بلوچستان، شودیمکارآفرینی، ایجاد شغل و درآمدزایی در این استان 

نيکشهر با قرار گرفتن در قلب بلوچستان  باشد.گردشگری استان سيستان و بلوچستان، نيکشهر می ٔ  نهيدرزمستعد مناطق م

های های بزرگ و قدیمی، قناتهای گرمسيری، نخلستانباغات ميوه ازجمله یفراوانهای گردشگری ایران، دارای جاذبه

قطبی مهم در  عنوانبهاست که این منطقه را  شفابخشهای طبيعی با خواص طبی و های آبگرم و آبشارتاریخی، چشمه

آن در موقعيت جغرافيایی شهرستان نيکشهر و قرار گرفتن  .گردشگری استان سيستان و بلوچستان معرفی کرده است

منطقه مانند )جاده  یرساختیزهای امتداد جاده ترانزیتی در کنار طبيعت بکر و زیبای آن، در صورت تکميل پروژه

)طرح جامع ای شودو توسعه منطقه روستایی تواند منجر به رشد صنعت گردشگریترانزیتی و فرودگاه چابهار و...(، می

ها، عدم موفقيت در بالفعل ردشگری نيکشهر )عدم توسعه زیرساخت. اما با توجه به وضعيت موجود گ(1395نيکشهر، 

نمودن توان بالقوه جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و...( شناخت مفاهيم و الگوهای توسعه گردشگری جهت 

 ، یك ضرورت است.در توسعه گردشگری روستایی تعيين الگوی مناسب، با توجه به اصول آمایش سرزمين

ای است که، جایگاه آمایش منطقه شدهانجاماصلی  سؤالمشخص برای پاسخ به این  طوربهتحقيق حاضر  رونیازا

 بر توسعه صنعت گردشگری چگونه است؟ ديتأکروستاهای پيراشهری نيکشهر با 
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 شناسیروش
ها یك تحقيق توصيفی و نحوه گردآوری داده برحسبهدف، یك تحقيق کاربردی،  برحسبتحقيق حاضر 

انجام این پژوهش به دو روش  منظوربهباشد. حسب نحوه اجراء، از نوع پيمایشی می تیدرنهاباشد و می یشیرآزمايغ

)مربوط به مبانی نظری ی اسنادی اقدام شده است. در مرحله هاآنی اطالعات و تجزیه و تلفيق اسنادی و ميدانی به تهيه

ها، نقشه به گردآوری اطالعات از کتب، نشریات، آمارنامهوهش( های پژو پيشينه تحقيق، همچنين گردآوری شاخص

-ها در روستا)گردآوری اطالعات و توزیع پرسشنامه . در مرحله اخذ اطالعات ميدانیداینترنتی پرداخته ش یهاسراچهو 

ها، اطالعات نامهضمن مشاهده و پرسش از مطلعان و کارشناسان از طریق پر کردن پرسش (،موردمطالعههای پيراشهری 

پرسشنامه پژوهش حاضر  باشد.است. ابزار گردآوری اطالعات این پژوهش، پرسشنامه )محقق ساخته( می اخذشدهالزم 

  ای، خيلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خيلی زیاد( تنظيم شد. گزینه 5بر اساس طيف ليکرت )

شگری هستند )تهرک، خيرآباد، زهك، محدوده تحقيق نيز روستاهای پيراشهری نيکشهر که داری جاذبه گرد

، FARASهای و مدل SPSSافزار از نرم ليوتحلهیتجزسنجش و  منظوربهدر این پژوهش  و هيتان(، است. آبادنوک

FBMW ،WASTPAS.استفاده شد ، 

در این آن نيز تعيين شد.  رواییای، مقدار های صنعت گردشگری و آمایش منطقهدر راستای روشن شدن شاخص

 شدهدادهقرار نفر(،  20)در اختيار تعدادی از اساتيد مطلع  شدههيتهاین پژوهش، پرسشنامه  رواییافزایش  منظوربهراستا، 

همچنين  قرار گرفت. ديتائروایی پرسشنامه از سوی اساتيد مورد  تیدرنها تا مطالعه نموده و نظر خود را بيان نمایند،

استفاده شد. در این  SPSSافزاری پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ از طریق بسته نرمهای برای پایایی پرسشنامه

ای با ضریب آلفای و پرسشنامه آمایش منطقه 798/0پژوهش پرسشنامه )صنعت گردشگری( با ضریب آلفای کرونباخ 

  (.1، از پایایی قابل قبولی برخوردار است. جدول )782/0کرونباخ 

کشهر يروستاهای پيراشهری ن دارانبخشاعضای شورای روستا، دهياران و  ر شاملجامعه آماری پژوهش حاض

 نفر تعيين شد.  50گيری هدفمند باشد. حجم نمونه نيز بر اساس نمونهو هيتان(، می آبادنوک)تهرک، خيرآباد، زهك، 

 

 و مقدار پایایی آن یموردبررسهای شاخص .1جدول 

 مقدار پایایی ایشاخص آمایش منطقه مقدار پایایی شاخص صنعت گردشگری

  اطالعات

 

 

 

798/0 

  توسعه یکپارچه و همسو

 

 

 

782/0 

 

 دستيابی به رشد متعادل تبليغات

 توزیع متعادل جمعيت و فعاليت  جاذبه

 حفظ یکپارچگی منطقه  ونقلحمل

 هاینابرابرکاهش  خدمات

 حفظ هویت فرهنگی

 گسترش عدالت اجتماعی

 های زیست و فعاليتتقویت و تجهيز فضا

 جلوگيری از تمرکز و قطبی شدن توسعه

 و دستيابی به توسعه پایدار ستیزطيمححفظ 

 1394، الشکی و شيخ االسالمی، 1390، پوراصغر و ویسی، 1396منبع: مجيدی ده شيخ و همکاران 
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درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است. 6/6معادل  لومترمربعيک 12280شهرستان نيکشهر با وسعت 

دقيقه عرض شمالی از شمال به  13درجه و  26دقيقه طول شرقی و  13درجه و  60این شهرستان با موقعيت جغرافيایی 

از جنوب ایرانشهر و دلگان، از شرق به شهرستان قصرقند، از غرب به شهرستان فنوج و استان هرمزگان و  یهاشهرستان

 است. محدودشدهکنارک و چابهار  یهاشهرستانبه 

بخش به اسامی مرکزی، الشار، بنت  4نيکشهر، اسپکه و بنت و تعداد  یهابهناممرکز شهری  3این شهرستان دارای 

 (.1400باشد)سالنامه آماری استانداری سيستان و بلوچستان، روستا می 395دهستان و  11و آهوران و تعداد 

 

 
 موردمطالعهمنطقه  موقعیت .1شکل

 
 

 های پژوهشیافته
، به بر توسعه صنعت گردشگری ديتأکهای پيراشهری با ای روستاقبل از بررسی و ارزیابی آمایش منطقهدر ابتدا 

از آزمون  آمدهدستبه(، نتایج 2ای پرداخته شد. مطابق جدول )های آمایش منطقهبررسی نرمال بودن شاخص

ای از توزیع نرمال برخوردار های آمایش منطقهاسميرونوف حاکی از این واقعيت بود که همه شاخص-کولموگروف

( 05/0تر از مقدار خطا )ها بزرگ( نشان داد، مقدار سطح معناداری در همه شاخص2در جدول ) آمدهدستبهبود. نتایج 

 پارامتریك استفاده شد. مونه نرمال بود. بنابراین از تحليلدرصد توزیع این ن 95بود و در سطح معناداری 
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 ایهای آمایش منطقهنتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای شاخص .2جدول

 گيرینتيجه آماره کولموگروف اسميرونوف ميزان خطا سطح معناداری شاخص

 نرمال 156/1 05/0 324/0 توسعه یکپارچه و همسو

 نرمال 165/1 05/0 332/0 متعادلدستيابی به رشد 

 نرمال 175/1 05/0 345/0 توزیع متعادل جمعيت و فعاليت 

 نرمال 145/1 05/0 312/0 حفظ یکپارچگی منطقه 

 نرمال 174/1 05/0 344/0 هاینابرابرکاهش 

 نرمال 186/1 05/0 351/0 حفظ هویت فرهنگی

 نرمال 165/1 05/0 332/0 گسترش عدالت اجتماعی

 نرمال 176/1 05/0 346/0 های زیست و فعاليتتقویت و تجهيز فضا

 نرمال 169/1 05/0 336/0 جلوگيری از تمرکز و قطبی شدن توسعه

 نرمال 189/1 05/0 354/0 و دستيابی به توسعه پایدار ستیزطيمححفظ 

 1401 های تحقيق،منبع: یافته

 

یك بخش ارزشمند و رشد یابنده در زمينه رهيافت اقتصادی مطرح بوده  عنوانبهای، گردشگری در آمایش منطقه

ها در گذاری با توجه به دسترس بودن منابع و پایين بودن قيمتهای کمتری در زمينه سرمایهو دارای خطرات و هزینه

طقه با ایجاد شبکه ای برای توسعه گردشگری بومی، شامل دسترسی منباشد. آمایش منطقهها میمقایسه با دیگر پروژه

مناسب، افزایش کيفيت و کميت خدمات گردشگری، آموزش و تعليم ساکنان محل در رابطه با گردشگری  ونقلحمل

های تشویقی برای جذب گردشگری، مدیریت و اجرای بهينه طرح توسعه گردشگری در منطقه، بازاریابی و برنامه

ها، ، جاذبهونقلحملاز:  اندعبارتداند که عنصر می 5را ترکيبی از  ای عرضه گردشگریباشد. بنابراین آمایش منطقهمی

ای و توسعه صنعت های آمایش منطقهميزان همبستگی شاخص منظوربهدر ادامه نيز خدمات، اطالعات و تبليغات. 

( گویای عدم همبستگی -است عالمت ) ذکرقابلگردشگری، از آزمون ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد. 

ای و عالمت )*( گویای همبستگی توسعه صنعت های آمایش منطقهبا شاخص یگردشگرهای توسعه صنعت شاخص

 ای است. با آمایش منطقه یگردشگر

، در گریدعبارتبهباشد، (، می2های جدول )(، گویای مجموع تمامی شاخص3ای در جدول )متغير آمایش منطقه

با  تیدرنها(،  محاسبه شد، و compute variableای با )های آمایش منطقه، مجموع تمامی شاخصSPSSافزار نرم

 قرارگرفته موردسنجشهای گردشگری شاخص تكتكای با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون، متغير آمایش منطقه

 شد.

 

ضریب همبستگی پیرسونبا استفاده از آزمون ای آمایش منطقهبا  گردشگری صنعت های توسعهنتایج تناسب گویه .3جدول  

 عنصر

 

ایمتغير آمایش منطقه  

 وضعيت سطح معناداری ضریب همبستگی

هاجاذبه  123/0  076/0  - 

ونقلحمل  100/0  087/0  - 

112/0 تبليغات  074/0  - 

109/0 خدمات  079/0  - 

098/0 اطالعات  090/0  - 

 1401 های تحقيق،منبع: یافته



 

 243 

 

  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

با ضریب  ونقلحمل، عنصر 123/0ها با مقدار ضریب همبستگی (، عنصر جاذبه3از جدول ) آمدهدستبهمطابق نتایج 

، عنصر 109/0، عنصر خدمات با ضریب همبستگی 112/0، عنصر تبليغات با ضریب همبستگی 100/0همبستگی 

گویای عدم  (،090/0، 079/0، 074/0، 087/0، 076/0معناداری ) ، و سطح098/0اطالعات نيز با ضریب همبستگی 

 باشد.  ای در روستاهای پيراشهری نيکشهر میهمبستگی بين توسعه صنعت گردشگری و آمایش منطقه

ای، الزم دانسته شد به بررسی هر یك حال با توجه به عدم همبستگی بين توسعه صنعت گردشگری و آمایش منطقه

 منظوربهدر این راستا، های پيراشهری پرداخته شود. از عناصر گردشگری و عملکرد فضایی هر یك از عناصر در روستا

( 4استفاده شد. نتایج به شرح جدول ) FARASهای پيراشهری نيکشهر از مدل بندی هر یك از عناصر در روستارتبه

 است. الزم به ذکر است به دليل حجم زیاد جداول در مدل، تنها به نتایج جدول نهایی اکتفا شده است. 
 

 های پیراشهریای در روستابر آمایش منطقه دیتأکبهینگی و درجه مطلوبیت هر یک از عناصر گردشگری با تابع  .4جدول

  اطالعات  خدمات هاجاذبه تبليغات ونقلحمل

Γ β α γ β α Γ β α γ β α γ β α  

0.19

8 

0.20

0 

0.21

0 

0.17

6 

0.20

0 

0.19

9 

0.19

8 

0.21

4 

0.21

1 

0.21

3 

0.22

1 

0.21

3 

0.16

6 

0.19

0 

0.18

7 
⊗
S 

0.221  0.19

8 

 0.187 0.213 0.167 jS 

0.421  0.39
8 

 0.401 0.434 0.357 jK 
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 وزن نهایی عناصر گردشگری .2شکل

  1401 های تحقيق،منبع: یافته

 

با  ونقلحمل، 434/0های پيراشهری نيکشهر، به ترتيب عناصر خدمات با مقدار وزن (، در روستا4مطابق جدول )

، 357/0، اطالعات نيز با مقدار وزن 398/0، تبليغات با مقدار وزن 401/0ها با مقدار وزن ، جاذبه421/0مقدار وزن 

عملکرد فضایی گردشگری در  منظوربهاند. در ادامه نيز ترین ميزان اهميت را به خود اختصاص دادهباالترین و پایين

استفاده شد. بر اساس نتایج مدل، هر نقطه روستایی که مجموع عناصر  Fuzzy BWMروستاهای پيراشهری  از مدل 

باشد  000/6نقطه گردشگری و هر نقطه روستایی که مجموع عناصر آن بيشتر از  عنوانبهباشد  000/4آن بيشتر از 

 000/5- 000/4بين  هاآنشوند، همچنين هر نقطه روستایی که مجموع عناصر می قطب گردشگری محسوب عنوانبه

 شوند.مراکز گردشگری شناخته می عنوانبهباشد، 
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 های پیراشهریعملکرد فضایی عنصر اطالعات و خدمات در روستا.5جدول
 تجميع روستا

MF 

 رتبه

MF 

 تجميع

CS 

 رتبه

CS 

 عملکرد فضایی رتبه کلی تجميع کلی

 نقطه گردشگری 4 231/4 7 876/3 18 934/3 تهرک

 قطب گردشگری 1 908/6 1 399/6 1 267/7 خيرآباد

 نقطه گردشگری 5 112/4 25 99/2 21 612/3 زهك

 نقطه گردشگری 2 883/4 3 397/4 5 33/4 آبادنوک

 نقطه گردشگری 3 526/4 5 041/4 7 165/4 هيتان

 1401 های تحقيق،منبع: یافته
 

 های پیراشهریو تبلیغات در روستا ونقلحملعملکرد فضایی عنصر  .6جدول
 تجميع روستا

TB 

 رتبه

TB 

 تجميع

MS 

 رتبه 

MS 

 عملکرد فضایی رتبه کلی تجميع کلی

 نقطه گردشگری 4 342/4 7 554/4 7 554/3 تهرک

 قطب گردشگری 1 887/6 1 543/6 1 342/7 خيرآباد

 گردشگرینقطه  5 332/3 8 134/3 8 321/3 زهك

 مرکز گردشگری 3 543/5 3 564/5 5 334/5 آبادنوک

 مرکز گردشگری 2 675/5 5 654/5 5 453/5 هيتان

 1401 های تحقيق،منبع: یافته

های های اطالعات و خدمات، به ترتيب روستا(، در عملکرد فضایی عنصر5از جدول ) آمدهدستبهمطابق نتایج 

های (، در عملکرد فضایی عنصر6ترین رتبه، و مطابق جدول )و زهك باالترین و پایين ، هيتان، تهرکآبادنوکخيرآباد، 

ترین رتبه را به ، تهرک و زهك باالترین و پایينآبادنوکهای خيرآباد، هيتان، و تبليغات، به ترتيب روستا ونقلحمل

پذیر است که به شناخت بيشتر امکانزمانی  درواقعاند. اما دستيابی به اهداف توسعه گردشگری خود اختصاص داده

ای حاصل شود. آنچه در این شناخت ها با رویکرد آمایش منطقهوضع موجود پيرامون گردشگری در عنصر جاذبه

باشد که در دوسویه گردشگر های پيراشهری نيکشهر میدرک فضامندی جریان گردشگری در روستا .باشدارزشمند می

ها بر آورد. بر این مبنا به ارزیابی هر یك از جاذبههای مربوط به خود را به وجود میو بازخورد گرفتهشکلو روستا 

است. برای این  شدهگرفتهبودن، گسترش فعاليت، قدرت جذب(، بکار  فردمنحصربهاساس پنج معيار )کيفيت، اصالت، 

ها مشخص شد، روستای این بررسی باشد. بر مبنای( می7استفاده شد. نتایج به شرح جدول ) WASTPASمنظور از مدل 

 فرهنگی و طبيعی باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. -خيرآباد در هر دو جاذبه تاریخی

 

 مذهبی-های طبیعی و تاریخیهای پیراشهری بر اساس جاذبهبندی روستا(( و برای رتبهQiو  محاسبه مقدار )) .7جدول

های طبيعیجاذبه مذهبی-تاریخیهای جاذبه   

بندی رتبه  Qi روستا

 روستاها 

بندی روستاهارتبه  Qi روستا  

989/0 تهرک  412/3 989/0 تهرک 5   554/3  4 

989/0 خيرآباد  897/3 989/0 خيرآباد 1   976/3  1 

989/0 زهك  564/3 989/0 زهك 4   432/3  5 

989/0 آبادنوک  786/3 989/0 آبادنوک 2   876/3  2 

989/0 هيتان  678/3 989/0 هيتان 3   675/3  3 

 1401 های تحقيق،منبع: یافته



 

 245 

 

  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 گیرینتیجه
کوشد تا از طریق تنظيم رابطه انسان با محيط، توسعه در خور و پایداری را ایجاد نماید و بدیهی ای میآمایش منطقه

نياز دارد تا بتوان ضمن  هاآنهای اکولوژیکی و ارزیابی است که ایجاد هماهنگی بين انسان و محيط به شناخت توان

را در نظر گرفت. بنابراین هدف نهایی تمامی اهداف گردشگری در قالب  هاآنترین های مناسب، مطلوبتعيين کاربری

حداکثر از  ها و استفادهای، توزیع مناسب فعاليتای، نيل به گردشگری پایدار، تعادل و توازن منطقهآمایش منطقه

، مشخص گردیده شد که آمدهدستبهمطابق نتایج ایند توسعه مناطق است. در این راستا، های محيطی در فرقابليت

های گردشگری روستاهای پيراشهری نيکشهر چندان ای در فضاهای آمایش منطقهریزیها و برنامهتاکنون سياستگذاری

روستا مزمن و کهنه شده و اثرات  های زمانی و در بين چندبخش نبوده است و لذا معضالت و تنگناها در روندنتيجه

مشخص شد در بين عناصر گردشگری،  کهیطوربهخود را بر صنعت گردشگری تحميل و برجا گذاشته است،  مضاعف

ترین ميزان اهميت را به خود ها، تبليغات، اطالعات، باالترین و پایين، جاذبهونقلحملبه ترتيب عناصر خدمات، 

شود. های پيراشهری بسيار کمرنگ دیده میایج نشان داد که عنصر خدمات در روستانت درواقعاند. اختصاص داده

های تفریحی مناسب، عدم رسانی، نبود جاذبهگردشگران از مسائلی چون نبود امکانات خدمات عمدتاً  کهیطوربه

-، بیموردمطالعههای اهای اندک، نبود پارکينگ در اکثر روسترعایت بهداشت، عدم سرویس بهداشتی تميز، اقامتگاه

 های بهداشتی در سطح روستا،ها، نبود آبخوریها و جادهها، پایين بودن کيفيت راهکيفيت بودن غذاهای رستوران

عناصر گردشگری که باید  نیترتيبااهمترین مشکل و به عبارتی اعتراض داشتند. بنابراین از دیدگاه متخصصان بزرگ

گردشگران دوباره این  کهیطوربهها لحاظ گردد، توسعه خدمات و زیرساختی است. ای این روستادر آمایش منطقه

 سفر گردشگری خود انتخاب نمایند.  عنوانبهها را روستا

شود بر توسعه صنعت گردشگری بيشتر نمایان می ديتأکهای پيراشهری با ای در روستادر ادامه نيز عدم آمایش منطقه

قطب گردشگری، و روستاهای تهرک، زهك،  عنوانبهی خيرآباد خدمات، روستا در عنصر اطالعات و کهیوقت

 عنوانبهو تبليغات نيز، روستای خيرآباد  ونقلحملنقطه گردشگری محسوب شدند. در عنصر  عنوانبهو هيتان  آبادنوک

نقطه  عنوانبهزهك نيز های تهرک و مرکز گردشگری و روستا عنوانبهو هيتان  آبادنوکهای قطب گردشگری، روستا

 صورتبهاز مزایای ناشی از توسعه صنعت گردشگری  موردمطالعههای گردشگری محسوب شدند. بنابراین همه روستا

-های تهرک، هيتان، زهك که از نظر سطحمشخص شد که روستا آمدهدستبهمند نيستند. بر اساس نتایج یکسان بهره

بر آمایش  ديتأکمدت وارد عرصه گردشگری با های طوالنیباید در پروسه دانقرارگرفتهبندی جزء نقطه گردشگری 

 - های طبيعی و تاریخیهای گردشگری عليرغم توان باال در جاذبهای شوند زیرا عدم برخورداری از زیرساختمنطقه

اساس نتایج مشخص ها منجر خواهد شد. همچنين بر ناپذیر اجتماعی و فرهنگی در روستاهای جبرانمذهبی، به آسيب

 کهیطوربهمذهبی و طبيعی متفاوت است  -های تاریخیهای پيراشهری در عنصر جاذبهشد که عملکرد فضایی روستا

ترین امتياز را بر اساس پنج معيار: )کيفيت، اصالت، روستای خيرآباد باالترین امتياز و روستاهای زهك و تهرک پایين

اند. نتایج تحقيق نيز با مطالعات رحيمی و قدرت جذب(، به خود اختصاص دادهبودن، گسترش فعاليت،  فردمنحصربه

(، 1395(، محمدی ده چشمه و داری پور )1396(، مجيدی ده شيخ و همکاران )1397و شفيعی ) یمؤمن(، 1398هوشيار )

 دیده شد:گر شنهاديپهای ذیل ، راهکارآمدهدستبهدر راستای نتایج  تیدرنهاهمخوانی و مطابقت دارد. 
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ها نپذیرفته، و وضعيت نابرابری ريتأثای مبنی بر اینکه توسعه صنعت گردشگری روستاهای پيراشهری از آمایش منطقه -

های های جغرافيایی روستاهای پيراشهری نيکشهر مشهود است، نياز است سازمانها در چارچوب محدودهتعادلیو بی

در توسعه ای را های آمایش منطقهریزی توسعه، شاخصميراث گردشگری، در چارچوب نظام برنامه ازجملهمرتبط 

 ؛صنعت گردشگری لحاظ کنند

گردشگری های دارای سطح نقطه ، خدمات، اطالعات و تبليغات( در روستاونقلحملریزی برای تجهيز عناصر )برنامه -

 ؛در فرایند زمانی بلندمدت

ردشگری های دارای سطح مرکز گ، خدمات، اطالعات و تبليغات( در روستاونقلحملهيز عناصر )ریزی برای تجبرنامه -

 ؛ ومدتدر فرایند زمانی ميان

های دارای سطح قطب گردشگری ، خدمات، اطالعات و تبليغات( در روستاونقلحملریزی برای تجهيز عناصر )برنامه -

 .مدتکوتاهدر فرایند زمانی 

 

 منابع
ای و توسعه پایدار گردشگری مطالعه آمایش منطقه. 1394االسالمی، عليرضا. الشکی، محمدجواد. شيخاحمدی  -

المللی و چهارمين همایش ملی گردشگری، جغرافيا و اولين همایش بين موردی: مناطق چالوس، کالردشت و نوشهر.

 پایدار.  ستیزطيمح

-هيناح یتوسعه یدر راستا یکیژئومورفولوژ یبسترها برهيتکبا  یگردشگر یسنجليپتانس. 1397 .ديعبدالمج ی،احمد -

 .135-117. صص (30 یاپي)پ 1شماره   .16دوره  ، ایجغرافيا و توسعه ناحيه .اورامانات( ی: منطقهیمورد ی)مطالعه یا

 راهبردهای یزیربرنامه و یسنجامکان. 1397. مرتضی توچایی، بصيری رضا، قوشچی، مجرب محبوب، بابایی، -

-117 ، صص3، شماره 2سرزمين دوره  جغرافيایی مهندسی (.SWOT)مدل از استفاده با ماکو شهرستان گردشگری

130. 

. فصلنامه علوم آمایش سرزمين مبنایی برای توسعه صنعت گردشگری پایدار .1390ویسی، رضا.  ،پوراصغر، فرزام -

 .195-184صص . 14. شماره 4 دوره .اقتصادی

اقتصاد  ،داریپا یتوسعه صنعت گردشگر یبرا ییمبنا نيسرزم شیآما .1391. رضا ی،سیو ،فرزام، پوراصغرسنگاچين -

 .195-184 . صص14. شماره 5. دوره مالی

 . دومينگردشگری صنعت در آن کاربرد و سرزمين آمایش مفهوم. 1393افسون.  فروتن، و یمحمدمهد زاده،تقی -

 زیستی. تهران. پدافند و انرژی .ستیزطيمح سراسری همایش

 گردشگری توسعه و اقتصادی رشد ميان عليت رابطه بررسی .1392. حامد عربی، عبدالخالق، خرسندیان، علی، حقيقت، -

 .108-71 صص .2، شماره 1کالن. دوره  و راهبردی هایسياست(. MENA) آفریقا شمال و خاورميانه کشورهای در

 تبریز پایدار گردشگری صنعت توسعه راهکارهای. 1399فر، حسين. دلير، کریم، نظمزادهالحان، وحيد، حسينخوش -

 .16-1. صص35ی . شماره9، جغرافيای گردشگری. دوره ایمنطقه هایمؤلفه بر مبتنی

: موردمطالعه) نيسرزم شیآما دگاهید از یشهر یتوسعه گردشگر یراهبردها .1398. حسن ،اريهوش ،هيسم ی،ميرح -

 .334-317 صص .2. شماره 9. دوره (یامنطقه یزیربرنامه) ايفصلنامه جغراف .کردستان(استان 

 و بلوچستان ستانيس یاستاندار. 1400. سالنامه آماری استانداری سيستان و بلوچستان -
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 بر کردستان گردشگری راهبردی ریزیبرنامه. 1397. محمدیعل منصورزاده، محمد، شکوهی، اجزا نعمت، شاکرمی، -

. 26. شماره 7شهری. دوره  مطالعات فصلنامه .Meta-SOWT تکنيك از استفاده با ایمنطقه پذیریرقابت هویت پایه

 .30-17  صص

 . شهرداری نيکشهر.1395. نيکشهر جامع طرح -

 و انسان. خوزستان استان در روستایی اکوتوریسم ناپایداری. 1389. کورش مقدم، رضائی مریم، طهماسبی، -

 .15-3 . صص4 . شماره8دوره . ستیزطيمح

تبيين فرآیند توسعه مراکز گردشگری روستایی و سنجش . 1399علی.  ،عبدالهی ،ژیال ،سجادی ،محمدجواد ،عباسی -

 و توسعه گردشگری یزیربرنامه. پایداری؛ مورد پژوهی: مراکز گردشگری دهستان درام و چورزق، شهرستان طارم

 ..89-63 . صص35. شماره 9دوره 

 بر تأکيد با گردشگری هایجاذبه ایمنطقه آمایش .1396علی.  گلی، اعظم، صفرآبادی، حکيمه، شيخ،ده مجيدی -
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