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ضياءالحق هاشمزهی؛ دانشجوی دکتری گروه جغرافيا و برنامهریزی شهری ،واحد زاهدان ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
اسفندیار بندریان؛ 1استادیار گروه جغرافيا و برنامهریزی شهری ،واحد زاهدان ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
مرتضی اسمعيلنژاد؛ دانشيار گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ایران.

چکیده

در عصر پسامدرن و امروزی شاخصهای توسعه بهسوی چندبعدی شدن رفته و از بخشی بودن فاصله زیادی گرفته که
در این ميان صنعت گردشگری یکی از بااهميتترین ابعاد توسعه به شمار میرود .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر
آمایش منطقهای روستاهای پيراشهری با تأکيد بر توسعه صنعت گردشگری در نيکشهر میباشد .تحقيق حاضر برحسب
هدف ،یك تحقيق کاربردی ،برحسب نحوه گردآوری دادهها یك تحقيق توصيفی و غيرآزمایشی میباشد و درنهایت
حسب نحوه اجراء ،از نوع پيمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای شورای روستا ،دهياران و
بخشداران روستاهای پيراشهری نيکشهر (تهرک ،خيرآباد ،زهك ،نوکآباد و هيتان) ،میباشد .حجم نمونه نيز بر اساس

واژههای

نمونهگيری هدفمند  50نفر تعيين شد .جهت تجزیهوتحليل اطالعات از نرمافزار  SPSSو مدلهای ،FARAS

کلیدی:

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

آمایش

آمایش منطقهای روستاهای پيراشهری میباشد ،همچنين نتایج مدل  FARASنشان داد که از بين عناصر گردشگری،

منطقهای،

خدمات با وزن  ،0/434باالترین ميزان اهميت را در روستاهای پيراشهری نيکشهر به خود اختصاص داده است .نتایج

روستاهای

مدل  FBMWنشان داد ،در عملکرد فضایی عنصرهای اطالعات و خدمات ،به ترتيب روستاهای خيرآباد ،نوکآباد،

پيراشهری ،

هيتان ،تهرک و زهك ،در عملکرد فضایی عنصرهای حملونقل و تبليغات ،به ترتيب روستاهای خيرآباد ،هيتان،

گردشگری،

نوکآباد ،تهرک و زهك باالترین و پایينترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .درنهایت نتایج مدل WASTPAS

نيکشهر.

بهمنظور رتبهبندی روستاهای پيراشهری با تأکيد بر جاذبههای تاریخی و طبيعی نشان داد ،روستای خيرآباد در هر دو
جاذبه تاریخی-فرهنگی و طبيعی باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
1 E- Mail: dr.ebandaryan@gmail.com.
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مقدمه

گردشگری بهعنوان یك فعاليت پویای اقتصادی ،نقش مهمی در توسعه اقتصاد جوامع انسانی ایفا میکند(شاکرمی
و همکاران .)17 :1397 ،گردشگری عالوه بر تأمين منافع اقتصادی ،تأثير قابلتوجهی بر ابعاد فرهنگی-اجتماعی
دارد( ،)Amare et al, 2021: 1لذا بسياری از برنامهریزان و سياستگذاران توسعه ،صنعت گردشگری را بهعنوان
رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند(بابایی و همکاران117 :1397 ،؛ حقيقت و همکاران71 :1392 ،؛ طهماسبی و
رضائی مقدم ،)3 :1389 ،گردشگری یك نيروی اصلی در مکانسازی روستایی است و بهطور گسترده برای حفظ و
احيای روستایی در زمان عدم اطمينان اقتصادی مورداستفاده قرار میگيرد( .)Zhou, 2021: 1که میتواند با برنامهریزی
اصولی و مناسب و شناسایی فرصتها و محدودیتهای گردشگری ،نقش مؤثری در توسعه و درنتيجه توسعه ملی و
تنوعبخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد .این صنعت دارای پتانسيلهای باالیی در زمينههای محيطی ،فرهنگی و
تاریخی است که برنامهریزی و توجه به آن در راستای توسعه پایدار الزم است(احمدی .)117 :1397 ،در عصر
جهانیشدن ،توسعه گردشگری بهمثابه یکی از پيشرانهای اصلی توسعه فضایی و رقابتپذیری منطقهای معرفیشده
است؛ موضوعی که در ایران مغفول واقعشده و یا کمتر بدان پرداختهشده است(ندایی طوسی و فرخنده کيش:1398 ،
 ،)55این در حالی است که گردشگری برای به نتيجه رسيدن اهداف موردنظر خود به پایداری و حفاظت محيط ،احياء
و ثبات اقتصادی جوامع و توسعه تجارت گردشگری در مقياس کوچك بهعنوان یك شيوه عمل وابسته است( Getz,

 .)2001: 74برآورد این راهبردها تا زمانی امکانپذیر است که یك نگرش منطقهای درزمينهٔ آمایش سرزمين در
تجميع فعاليت های گردشگری وجود داشته باشد ،تا با شناسایی مناطق مستعد و گونههای مختلف گردشگری،
راهکارهای الزم در تبيين منطقهای توسعه گردشگری اخذ گردد(تقی زاده و فروتن .)1 :1393 ،در این راستا میتوان
امکانسنجی گردشگری را در یك منطقه جغرافيایی که شامل تعداد زیادی از عوامل اصلی و حياتی برای توسعه
میباشند در نظر گرفت که در آن جاذبههای بینظيری که میتواند تعداد مناسبی از بازدیدکنندگان غير محلی را جذب
کند وجود دارد( .)Holland, 2003: 102بهطورکلی دستهبندی جاذبههای گردشگری در چارچوب امکانسنجی و
آمایش سرزمين ،موجب جذب گردشگران بيشتری به منطقه شده و آنها را به اقامت طوالنیتر ترغيب میکند( Lea,

.)2002: 23
در آمایش سرزمين یکی از قابليتهای فضایی موردبررسی قابليت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و
در چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید .آمایش سرزمين درزمينهٔ گردشگری در هر منطقه از
طریق امکانسنجی توسعه گردشگری صورت میگيرد تا از این طریق قابليتهای توسعه گردشگری ،بازشناخته
شود(پوراصغرسنگاچين و ویسی .)181 :1391 ،آمایش سرزمين جهت توسعه گردشگری ،به دنبال ،توسعه دسترسی به
منطقه با ایجاد شبکه حملونقل مناسب ،افزایش کميت و کيفيت خدمات گردشگری ،آموزش و تعليم ساکنان محل
در رابطه با گردشگری در منطقه؛ بازاریابی و برنامههای تشویقی برای جذب گردشگر ،مدیریت و اجرای بهينه طرح
توسعه گردشگری میباشد(رحيمی و هوشيار.)318 :1398 ،
پژوهشگران داخلی و خارجی زیادی گردشگری و توسعه را موضوع پژوهش خود قرار دادهاند که در این بخش به
تعدادی از آنها اشاره خواهد شد :نجفیکانی و عيسی نژاد ( ،)1401در پژوهشی به بررسی اثرات توسعۀ گردشگری
خانههای دوم در روستاهای مناطق یيالقی مطالعۀ موردی :بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات ،پرداختهاند .نتایج
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حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد که گردشگری روستایی در زمينههای مختلف کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی دارای تفاوت معناداری تا سطح اطمينان  99درصدی هستند .براساس نتایج حاصل از آزمون تحليلخوشهای
سلسلهمراتبی روستاهای خوشه اول (روستاهای گرمآبدر ،زایگان ،الالن و آبنيك) و روستای خوشه دوم (روته) به
ترتيب باالترین رتبه را در زمينه توسعه گردشگری خانههای دوم به خود اختصاص دادند و روستاهای خوشه سوم
(فردآباد و سنگبن) و خوشه چهارم (البارک) ،اگرچه دارای جاذبههای گردشگری زیادی هستند ،اما در مقایسه با
روستاهای خوشه اول و دوم از سطح توسعه پایينتری برخوردارند .عباسی و همکاران ( ،)1399در پژوهشی به تبيين
فرآیند توسعه مراکز گردشگری روستایی و سنجش پایداری در دهستان درام و چورزق ،شهرستان طارم ،پرداختهاند.
نتایج تحقيق نشان میدهد؛ روستای گوهر که در مرحله درگيری مقصد از منظر مدل چرخه حيات گردشگری باتلر
قرار دارد؛ با مجموع عددی  842در رتبه اول از منظر پایداری فعاليتهای گردشگری میباشد و کمترین ميزان پایداری
گردشگری در مراکز اقامتی شيرینسو که در مرحله توسعه مقصد چرخه حيات گردشگری و با مجموع عددی 1115
میباشد و این بدین معناست که توسعه گردشگری باوجوداینکه موجب تأثيرات مثبت در برخی شاخصها نظير اشتغال-
زایی و ...در محدوده موردمطالعه شده اما بهطوری کلی از منظر شاخصهای پایداری نسبت به روستاهای بکر و قرار
گ رفته در مرحله کشف مقصد؛ ضعيف میباشند .خوشالحان و همکاران ( ،)1399در پژوهشی با عنوان ،راهکارهای
توسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مؤلفههای منطقهای ،به این نتایج رسيدند که تبریز با توجه به دارا بودن
پتانسيلهای متعدد ازجمله مراکز تاریخی ،جاذبههای طبيعت ،وجود شخصيتهای علمی ،ادبی و مذهبی و ثبت برخی
از اماکن و صنایع آن در فرم جهانی ،از معيارهای الزم برای گردشگری پایدار در آینده برخوردار است .اقدامات
صورت گرفته برای پایدارسازی گردشگری در تبریز در حد مناسب میباشد و تبریز  1404به عنوان یك سرآغاز برای
توسعه گردشگری پایدار و مدرن سازی تبریز برای افقهای دور مطرح میگردد .آمادگی همهجانبه شهر با توجه به
معيارهای زیستی ،محيطی ،ارزشی و انسانی پایدارسازی گردشگری ،و فرهنگسازی و ارتقاء دانش و بينش شهروندی
برای باورسازی توریسم از مهمترین راهکارهای توسعه گردشگری میباشد .رحيمی و هوشيار ( ،)1398در پژوهش به
بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری از دیدگاه آمایش سرزمين (موردمطالعه :استان کردستان) ،پرداختهاند.
نتایج بررسیها نشان میدهد با توجه به اولویتهای استخراجشده ازنظر خبرگان و کارشناسان ،امکان استفاده از
ضعفها و قوتها و همچنين موازنۀ فرصتها و تهدیدها در حد متوسط به پایين است؛ یعنی امکان بهرهگيری از
فرصتها و قوتهای موجود همراه باکمرنگ کردن ضعفها وتهدیدها وجود دارد ،اما این امر مستلزم برنامهریزی و
تقویت زیرساختهای گردشگری در استان کردستان و ارتقای آگاهیهای عمومی در این زمينه است .معرب و
همکاران ( ،)1397در پژوهشی به تحليل راهبردی نقش و کارکرد گردشگری در توسعه منطقهای (مطالعه موردی شهر
مراغه) ،پرداختهاند .نتایج نشان داد که در بخش فرصت های منطقه نيز حاکی از آن است که ،توسعه و حفظ باغات
شهرستان با وزن  0/235به همراه سرمایهگذاریهای و بسترسازی برای کمپهای مختلف گردشگری با وزن 0/165
میتواند بخشهای پيشرو توسعه توریسم این منطقه باشند .مجيدی دهشيخ و همکاران ( ،)1396در پژوهشی به بررسی
آمایش منطقهای جاذبههای گردشگری استان کهگيلویه و بویراحمد با تأکيد بر توانهای اکوتوریسم ،پرداختهاند .نتایج
نشان داد که منطقه از توان های طبيعی و اکوتوریستی متعدد و متنوعی در جهت توسعه گردشگری برخوردار است اما
توزیع خدمات و تأسيسات در کانونهای جاذب روستایی نامتعادل است .محمدی ده چشمه و داری پور ( ،)1395در
237

آمایش منطقهای روستاهای پیراشهری  (...هاشمزهی و همکاران)

پژوهشی به امکانسنجی توسعه منطقهای بر پایه صنعت گردشگری در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکيبی
 ،FAHP-GISپرداختهاند .نتایج نشان داد که شهرستانهای بندر ماهشهر و آبادان بهعنوان شهرستانهای نسبتاً برخوردار
و سایر شهرستانهای استان بهعنوان شهرستانهای کمتر برخوردار ازلحاظ قابليتهای گردشگری مؤثر در توسعه منطقه-
ای شناسایی شدند .ژنگ و همکاران ،)2022(1در پژوهشی به بررسی تأثير حس مکان انسانی در توسعه گردشگری
چين پرداختهاند .نتایج نشان میدهد حس مکان به عاملی برای توسعه روستایی در چين تبدیلشده است .ژائو و
همکاران ،)2021(2در پژوهشی با عنوان" گردشگری و (دوباره) ساختن مکانهای روستایی :موارد دو روستای چينی"
به این نتایج رسيد که سرمایه اجتماعی در دو روستای موردمطالعه منجر به تغيير در سبكها و فرآیندهای مکانسازی
شد و بر نتایج توسعه روستایی اثرات مثبت روستایی تأثير گذاشته است .آمارا و همکاران ،)2021(3در پژوهشی به
بررسی تأثير گردشگری آشپزی بهعنوان محرک توسعه اقتصادی منطقهای و احيای مجدد فرهنگی اجتماعی در ایالت
منطقهای ملی آمهارا ،در اتيوپی پرداختهاند .یافتههای تحقيق نشان میدهد که برنامهریزی ،توسعه و مدیریت صحيح
گردشگری آشپزی با تقویت ارتباطات بين بخشی و توانمندسازی جوامع محلی ،باعث توسعه اقتصادی و احيای مجدد
فرهنگی اجتماعی مقصد میشود .ایچلبرگر و همکاران ،)2020(4در پژوهشی به بررسی اکوسيستمهای کارآفرینی در
شهرهای هوشمند برای توسعه گردشگری ،پرداختهاند .نتایج نشان میدهد رویکرد (اکوسيستم کارآفرینی هوشمند)
5EESاز صنعت گردشگری در منطقه سود میبرد ،زیرا گردشگری باعث بهبود عناصر  EESمربوطه میشود ،درنتيجه
منجر به افزایش فعاليت کارآفرینی میگردد .چنگ و همکاران ،)2019(6در پژوهشی به تحليل مکانی  -زمانی توسعه
گردشگری منطقهای ،پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که در مناطق توسعهیافته در حوزه گردشگری اقتصادی ،عوامل
فضایی و زمانی نقش مهمی در ارتقاء دارند ،درحالیکه در مناطق توسعه اقتصادی پایين در حوزه گردشگری ،عوامل
مکانی و زمانی نقش مهار را دارند .تسونگ و هسن پی ،)2016(7در تحقيقی شاخصهای گردشگری توسعه پایدار
در کشور تایوان را موردبررسی قرار دادهاند نتایج نشان داد که مدیریت در پایداری گردشگری مناطق ساحلی تایوان
تاثثير داشته است .لی و همکاران ( ،)2016در پژوهشی بررسی گردشگری و نابرابری درآمدهای منطقهای؛ به بررسی
نقش توسعه گردشگری در کاهش نابرابری درآمدی منطقهای در چين پرداختهاند .نتایج نشان داد گردشگری بينالمللی
و داخلی در نابرابریهای منطقهای؛ هم در سطح جهانی و هم بهصورت محلی تأثير دارد .فارماکی و همکاران،)2015(8
در پژوهشی به بررسی سياست گذاری توسعه گردشگری پایدار در قبرس ،پرداختهاند .تأکيد این مقاله بيشتر بر خط
مشیهای منطقهای است که از سوی دولت ،گردشگری پایدار قبرس را تحت تأثير قرار میدهد .کومرال و اندر

9

( ،)2012در پژوهشی به بررسی گردشگری ،سياست عموم توسعه منطقهای ،پرداختهاند .نتایج نشان داد سياستهای
عموم گردشگری در توسعه منطقهای تأثير دارد.

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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اکثر تحقيقات انجامشده که در پيشينه تحقيق که به مواردی از آنها اشارهشده است ،در حوزه گردشگری شهری
و روستایی و رابطه آن با توسعه بوده است و بهصورت کلی و با استفاده از تحقيقات پيشين ،این موضوع را موردبررسی
قرار دادهاند .اما در پژوهش حاضر با استفاده از مدلهای ترکيبی فازی و چند معياره و استفاده از نظرات متخصصان
حوزه گردشگری به تحليل آمایش منطقهای روستاهای پيراشهری در شهرستان نيکشهر پرداختهشده است.
گردشگری موتور محرک رشد و توسعه بهویژه در کشورهای درحالتوسعه است و اغلب بهعنوان وسيلهای بهمنظور
توسعه اقتصادی مناطق در نظر گرفته می شود .تناسب بين مزایای گردشگری ،جهات توسعه فعاليت گردشگری را
مشخص و از عوامل پایدار گردشگری است .توسعه گردشگری در یك منطقه همواره متأثر از توانها و قابليتهای
محلی است .بنابراین ،در جوامع عالقهمند به توسعه گردشگری برای دستيابی به پایداری گردشگری ،سنجش توانهای
محيطی از یكسو و انتخاب گونه مناسب گردشگری از اهميت ویژه در آمایش سرزمين برخوردار است(مجيدی ده
شيخ و همکاران.)61 :1396 ،
یکی از استانهای که دارای پتانسيلها فراوانی در زمينه رشد و توسعه گردشگری میباشد ،استان سيستان و بلوچستان
است .این استان ،سرزمينی وسيع از پيکره ایران اسالمی و متمدن به فرهنگ است که سير و سياحت در طبيعت ،تاریخ
و سرگذشت اجتماعی اقوام و آثار تاریخی ،فرهنگی ،اساطير و مشاهير آن از نزدیك ،ایرانی را به شناخت بيشتر از خود
و غير ایرانی را به شناخت از اندیشه و فکر فرزندان این مرزوبوم درگذر زمان میرساند .این استان بهعنوان یکی از
پهناورترین و قدیمیترین استانهای کشور دارای ظرفيتهای بالقوه فراوانی در تمامی زمينهها بهویژه درزمينهٔ
گردشگری است که باید به دنيا شناسانده شود .ظرفيتهای همهجانبه صنعت گردشگری سالمت ،گردشگری مذهبی
و جاذبههای دیدنی و تاریخی گوشهای از توانمندیهای سيستان و بلوچستان که با بهبود و تقویت زیرساختها زمينهساز
کارآفرینی ،ایجاد شغل و درآمدزایی در این استان میشود(سالنامه استانداری سيستان و بلوچستان .)1400 ،یکی از
مناطق مستعد درزمينهٔ گردشگری استان سيستان و بلوچستان ،نيکشهر میباشد .نيکشهر با قرار گرفتن در قلب بلوچستان
ایران ،دارای جاذبههای گردشگری فراوانی ازجمله باغات ميوههای گرمسيری ،نخلستانهای بزرگ و قدیمی ،قناتهای
تاریخی ،چشمههای آبگرم و آبشارهای طبيعی با خواص طبی و شفابخش است که این منطقه را بهعنوان قطبی مهم در
گردشگری استان سيستان و بلوچستان معرفی کرده است .موقعيت جغرافيایی شهرستان نيکشهر و قرار گرفتن آن در
امتداد جاده ترانزیتی در کنار طبيعت بکر و زیبای آن ،در صورت تکميل پروژههای زیرساختی منطقه مانند (جاده
ترانزیتی و فرودگاه چابهار و ،)...میتواند منجر به رشد صنعت گردشگری روستایی و توسعه منطقهای شود(طرح جامع
نيکشهر .)1395 ،اما با توجه به وضعيت موجود گردشگری نيکشهر (عدم توسعه زیرساختها ،عدم موفقيت در بالفعل
نمودن توان بالقوه جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و )...شناخت مفاهيم و الگوهای توسعه گردشگری جهت
تعيين الگوی مناسب ،با توجه به اصول آمایش سرزمين در توسعه گردشگری روستایی ،یك ضرورت است.
ازاینرو تحقيق حاضر بهطور مشخص برای پاسخ به این سؤال اصلی انجامشده است که ،جایگاه آمایش منطقهای
روستاهای پيراشهری نيکشهر با تأکيد بر توسعه صنعت گردشگری چگونه است؟

239

آمایش منطقهای روستاهای پیراشهری  (...هاشمزهی و همکاران)

روششناسی

تحقيق حاضر برحسب هدف ،یك تحقيق کاربردی ،برحسب نحوه گردآوری دادهها یك تحقيق توصيفی و
غيرآزمایشی میباشد و درنهایت حسب نحوه اجراء ،از نوع پيمایشی میباشد .بهمنظور انجام این پژوهش به دو روش
اسنادی و ميدانی به تهيهی اطالعات و تجزیه و تلفيق آنها اقدام شده است .در مرحلهی اسنادی (مربوط به مبانی نظری
و پيشينه تحقيق ،همچنين گردآوری شاخصهای پژوهش) به گردآوری اطالعات از کتب ،نشریات ،آمارنامهها ،نقشه
و سراچههای اینترنتی پرداخته شد .در مرحله اخذ اطالعات ميدانی (گردآوری اطالعات و توزیع پرسشنامهها در روستا-
های پيراشهری موردمطالعه) ،ضمن مشاهده و پرسش از مطلعان و کارشناسان از طریق پر کردن پرسشنامهها ،اطالعات
الزم اخذشده است .ابزار گردآوری اطالعات این پژوهش ،پرسشنامه (محقق ساخته) میباشد .پرسشنامه پژوهش حاضر
بر اساس طيف ليکرت ( 5گزینهای ،خيلی کم ،کم ،تا حدودی ،زیاد ،خيلی زیاد) تنظيم شد.
محدوده تحقيق نيز روستاهای پيراشهری نيکشهر که داری جاذبه گردشگری هستند (تهرک ،خيرآباد ،زهك،
نوکآباد و هيتان) ،است .در این پژوهش بهمنظور سنجش و تجزیهوتحليل از نرمافزار  SPSSو مدلهای ،FARAS
 ،WASTPAS ،FBMWاستفاده شد.
در راستای روشن شدن شاخصهای صنعت گردشگری و آمایش منطقهای ،مقدار روایی آن نيز تعيين شد .در این
راستا ،بهمنظور افزایش روایی این پژوهش ،پرسشنامه تهيهشده در اختيار تعدادی از اساتيد مطلع ( 20نفر) ،قرار دادهشده
تا مطالعه نموده و نظر خود را بيان نمایند ،درنهایت روایی پرسشنامه از سوی اساتيد مورد تائيد قرار گرفت .همچنين
برای پایایی پرسشنامههای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ از طریق بسته نرمافزاری  SPSSاستفاده شد .در این
پژوهش پرسشنامه (صنعت گردشگری) با ضریب آلفای کرونباخ  0/798و پرسشنامه آمایش منطقهای با ضریب آلفای
کرونباخ  ،0/782از پایایی قابل قبولی برخوردار است .جدول (.)1
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای شورای روستا ،دهياران و بخشداران روستاهای پيراشهری نيکشهر
(تهرک ،خيرآباد ،زهك ،نوکآباد و هيتان) ،میباشد .حجم نمونه نيز بر اساس نمونهگيری هدفمند  50نفر تعيين شد.
جدول  .1شاخصهای موردبررسی و مقدار پایایی آن
شاخص صنعت گردشگری

مقدار پایایی

شاخص آمایش منطقهای

اطالعات

توسعه یکپارچه و همسو

تبليغات

دستيابی به رشد متعادل

جاذبه

توزیع متعادل جمعيت و فعاليت

حملونقل

حفظ یکپارچگی منطقه

خدمات

0/798

کاهش نابرابریها
حفظ هویت فرهنگی
گسترش عدالت اجتماعی
تقویت و تجهيز فضاهای زیست و فعاليت
جلوگيری از تمرکز و قطبی شدن توسعه
حفظ محيطزیست و دستيابی به توسعه پایدار

منبع :مجيدی ده شيخ و همکاران  ،1396پوراصغر و ویسی ،1390 ،الشکی و شيخ االسالمی1394 ،
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شهرستان نيکشهر با وسعت  12280کيلومترمربع معادل 6/6درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است.
این شهرستان با موقعيت جغرافيایی  60درجه و  13دقيقه طول شرقی و  26درجه و  13دقيقه عرض شمالی از شمال به
شهرستانهای ایرانشهر و دلگان ،از شرق به شهرستان قصرقند ،از غرب به شهرستان فنوج و استان هرمزگان و از جنوب
به شهرستانهای کنارک و چابهار محدودشده است.
این شهرستان دارای  3مرکز شهری بهنامهای نيکشهر ،اسپکه و بنت و تعداد  4بخش به اسامی مرکزی ،الشار ،بنت
و آهوران و تعداد  11دهستان و  395روستا میباشد(سالنامه آماری استانداری سيستان و بلوچستان.)1400 ،

شکل .1موقعیت منطقه موردمطالعه

یافتههای پژوهش

در ابتدا قبل از بررسی و ارزیابی آمایش منطقهای روستاهای پيراشهری با تأکيد بر توسعه صنعت گردشگری ،به
بررسی نرمال بودن شاخصهای آمایش منطقهای پرداخته شد .مطابق جدول ( ،)2نتایج بهدستآمده از آزمون
کولموگروف-اسميرونوف حاکی از این واقعيت بود که همه شاخصهای آمایش منطقهای از توزیع نرمال برخوردار
بود .نتایج بهدستآمده در جدول ( )2نشان داد ،مقدار سطح معناداری در همه شاخصها بزرگتر از مقدار خطا ()0/05
بود و در سطح معناداری  95درصد توزیع این نمونه نرمال بود .بنابراین از تحليل پارامتریك استفاده شد.
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جدول .2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای شاخصهای آمایش منطقهای
شاخص

سطح معناداری

ميزان خطا

آماره کولموگروف اسميرونوف

نتيجهگيری

توسعه یکپارچه و همسو

0/324

0/05

1/156

نرمال

دستيابی به رشد متعادل

0/332

0/05

1/165

نرمال

توزیع متعادل جمعيت و فعاليت

0/345

0/05

1/175

نرمال

حفظ یکپارچگی منطقه

0/312

0/05

1/145

نرمال

کاهش نابرابریها

0/344

0/05

1/174

نرمال

حفظ هویت فرهنگی

0/351

0/05

1/186

نرمال

گسترش عدالت اجتماعی

0/332

0/05

1/165

نرمال

تقویت و تجهيز فضاهای زیست و فعاليت

0/346

0/05

1/176

نرمال

جلوگيری از تمرکز و قطبی شدن توسعه

0/336

0/05

1/169

نرمال

حفظ محيطزیست و دستيابی به توسعه پایدار

0/354

0/05

1/189

نرمال

منبع :یافتههای تحقيق1401 ،

در آمایش منطقهای ،گردشگری بهعنوان یك بخش ارزشمند و رشد یابنده در زمينه رهيافت اقتصادی مطرح بوده
و دارای خطرات و هزینههای کمتری در زمينه سرمایهگذاری با توجه به دسترس بودن منابع و پایين بودن قيمتها در
مقایسه با دیگر پروژهها میباشد .آمایش منطقهای برای توسعه گردشگری بومی ،شامل دسترسی منطقه با ایجاد شبکه
حملونقل مناسب ،افزایش کيفيت و کميت خدمات گردشگری ،آموزش و تعليم ساکنان محل در رابطه با گردشگری
در منطقه ،بازاریابی و برنامههای تشویقی برای جذب گردشگری ،مدیریت و اجرای بهينه طرح توسعه گردشگری
میباشد .بنابراین آمایش منطقهای عرضه گردشگری را ترکيبی از  5عنصر میداند که عبارتاند از :حملونقل ،جاذبهها،
خدمات ،اطالعات و تبليغات .در ادامه نيز بهمنظور ميزان همبستگی شاخصهای آمایش منطقهای و توسعه صنعت
گردشگری ،از آزمون ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد .قابلذکر است عالمت ( )-گویای عدم همبستگی
شاخصهای توسعه صنعت گردشگری با شاخصهای آمایش منطقهای و عالمت (*) گویای همبستگی توسعه صنعت
گردشگری با آمایش منطقهای است.
متغير آمایش منطقهای در جدول ( ،)3گویای مجموع تمامی شاخصهای جدول ( ،)2میباشد ،بهعبارتدیگر ،در
نرمافزار  ،SPSSمجموع تمامی شاخصهای آمایش منطقهای با ( ،)compute variableمحاسبه شد ،و درنهایت با
استفاده از آزمون همبستگی پيرسون ،متغير آمایش منطقهای با تكتك شاخصهای گردشگری موردسنجش قرارگرفته
شد.
جدول .3نتایج تناسب گویههای توسعه صنعت گردشگری با آمایش منطقهای با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
عنصر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

وضعيت

جاذبهها

0/123

0/076

-

حملونقل

0/100

0/087

-

0/112

0/074

-

خدمات

0/109

0/079

-

اطالعات

0/098

0/090

-

تبليغات

متغير آمایش منطقهای

منبع :یافتههای تحقيق1401 ،

242

دوره چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1401پیاپی 7

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

مطابق نتایج بهدستآمده از جدول ( ،)3عنصر جاذبهها با مقدار ضریب همبستگی  ،0/123عنصر حملونقل با ضریب
همبستگی  ،0/100عنصر تبليغات با ضریب همبستگی  ،0/112عنصر خدمات با ضریب همبستگی  ،0/109عنصر
اطالعات نيز با ضریب همبستگی  ،0/098و سطح معناداری ( ،)0/090 ،0/079 ،0/074 ،0/087 ،0/076گویای عدم
همبستگی بين توسعه صنعت گردشگری و آمایش منطقهای در روستاهای پيراشهری نيکشهر میباشد.
حال با توجه به عدم همبستگی بين توسعه صنعت گردشگری و آمایش منطقهای ،الزم دانسته شد به بررسی هر یك
از عناصر گردشگری و عملکرد فضایی هر یك از عناصر در روستاهای پيراشهری پرداخته شود .در این راستا ،بهمنظور
رتبهبندی هر یك از عناصر در روستاهای پيراشهری نيکشهر از مدل  FARASاستفاده شد .نتایج به شرح جدول ()4
است .الزم به ذکر است به دليل حجم زیاد جداول در مدل ،تنها به نتایج جدول نهایی اکتفا شده است.
جدول .4تابع بهینگی و درجه مطلوبیت هر یک از عناصر گردشگری با تأکید بر آمایش منطقهای در روستاهای پیراشهری
حملونقل

جاذبهها

تبليغات

اطالعات

خدمات

Γ

β

α

γ

β

α

Γ

β

α

γ

β

α

γ

β

α

0.19
8

0.20
0
0.221

0.21
0

0.17
6

0.20
0
0.19
8
0.39
8

0.19
9

0.19
8

0.21
4
0.187

0.21
1

0.21
3

0.22
1
0.213

0.21
3

0.16
6

0.19
0
0.167

0.18
7

0.421

0.401

0.434

0.357

⊗
S
Sj
Kj
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شکل .2وزن نهایی عناصر گردشگری
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مطابق جدول ( ،)4در روستاهای پيراشهری نيکشهر ،به ترتيب عناصر خدمات با مقدار وزن  ،0/434حملونقل با
مقدار وزن  ،0/421جاذبهها با مقدار وزن  ،0/401تبليغات با مقدار وزن  ،0/398اطالعات نيز با مقدار وزن ،0/357
باالترین و پایينترین ميزان اهميت را به خود اختصاص دادهاند .در ادامه نيز بهمنظور عملکرد فضایی گردشگری در
روستاهای پيراشهری از مدل  Fuzzy BWMاستفاده شد .بر اساس نتایج مدل ،هر نقطه روستایی که مجموع عناصر
آن بيشتر از  4/000باشد بهعنوان نقطه گردشگری و هر نقطه روستایی که مجموع عناصر آن بيشتر از  6/000باشد
بهعنوان قطب گردشگری محسوب می شوند ،همچنين هر نقطه روستایی که مجموع عناصر آنها بين 5/000- 4/000
باشد ،بهعنوان مراکز گردشگری شناخته میشوند.
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جدول.5عملکرد فضایی عنصر اطالعات و خدمات در روستاهای پیراشهری
روستا

تجميع

رتبه

تجميع

رتبه

تجميع کلی

رتبه کلی

عملکرد فضایی

تهرک

MF
3/934

MF
18

CS
3/876

CS
7

4/231

4

نقطه گردشگری

خيرآباد

7/267

1

6/399

1

6/908

1

قطب گردشگری

زهك

3/612

21

2/99

25

4/112

5

نقطه گردشگری

نوکآباد

4/33

5

4/397

3

4/883

2

نقطه گردشگری

هيتان

4/165

7

4/041

5

4/526

3

نقطه گردشگری
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جدول .6عملکرد فضایی عنصر حملونقل و تبلیغات در روستاهای پیراشهری
روستا

تجميع

رتبه

تجميع

رتبه

تجميع کلی

رتبه کلی

عملکرد فضایی

تهرک

TB
3/554

TB
7

MS
4/554

MS
7

4/342

4

نقطه گردشگری

خيرآباد

7/342

1

6/543

1

6/887

1

قطب گردشگری

زهك

3/321

8

3/134

8

3/332

5

نقطه گردشگری

نوکآباد

5/334

5

5/564

3

5/543

3

مرکز گردشگری

هيتان

5/453

5

5/654

5

5/675

2

مرکز گردشگری
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مطابق نتایج بهدستآمده از جدول ( ،)5در عملکرد فضایی عنصرهای اطالعات و خدمات ،به ترتيب روستاهای
خيرآباد ،نوکآباد ،هيتان ،تهرک و زهك باالترین و پایينترین رتبه ،و مطابق جدول ( ،)6در عملکرد فضایی عنصرهای
حملونقل و تبليغات ،به ترتيب روستاهای خيرآباد ،هيتان ،نوکآباد ،تهرک و زهك باالترین و پایينترین رتبه را به
خود اختصاص دادهاند .اما دستيابی به اهداف توسعه گردشگری درواقع زمانی امکانپذیر است که به شناخت بيشتر
وضع موجود پيرامون گردشگری در عنصر جاذبهها با رویکرد آمایش منطقهای حاصل شود .آنچه در این شناخت
ارزشمند میباشد .درک فضامندی جریان گردشگری در روستاهای پيراشهری نيکشهر میباشد که در دوسویه گردشگر
و روستا شکلگرفته و بازخوردهای مربوط به خود را به وجود میآورد .بر این مبنا به ارزیابی هر یك از جاذبهها بر
اساس پنج معيار (کيفيت ،اصالت ،منحصربهفرد بودن ،گسترش فعاليت ،قدرت جذب) ،بکار گرفتهشده است .برای این
منظور از مدل  WASTPASاستفاده شد .نتایج به شرح جدول ( )7میباشد .بر مبنای این بررسیها مشخص شد ،روستای
خيرآباد در هر دو جاذبه تاریخی-فرهنگی و طبيعی باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
جدول .7محاسبه مقدار (( و  ))Qiو برای رتبهبندی روستاهای پیراشهری بر اساس جاذبههای طبیعی و تاریخی-مذهبی
جاذبههای طبيعی
روستا



Qi

جاذبههای تاریخی-مذهبی
رتبهبندی

روستا



Qi

رتبهبندی روستاها

روستاها
تهرک

0/989

3/412

5

تهرک

0/989

3/554

4

خيرآباد

0/989

3/897

1

خيرآباد

0/989

3/976

1

زهك

0/989

3/564

4

زهك

0/989

3/432

5

نوکآباد

0/989

3/786

2

نوکآباد

0/989

3/876

2

هيتان

0/989

3/678

3

هيتان

0/989

3/675

3
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نتیجهگیری

آمایش منطقهای میکوشد تا از طریق تنظيم رابطه انسان با محيط ،توسعه در خور و پایداری را ایجاد نماید و بدیهی
است که ایجاد هماهنگی بين انسان و محيط به شناخت توانهای اکولوژیکی و ارزیابی آنها نياز دارد تا بتوان ضمن
تعيين کاربریهای مناسب ،مطلوبترین آنها را در نظر گرفت .بنابراین هدف نهایی تمامی اهداف گردشگری در قالب
آمایش منطقهای ،نيل به گردشگری پایدار ،تعادل و توازن منطقهای ،توزیع مناسب فعاليتها و استفاده حداکثر از
قابليتهای محيطی در فرایند توسعه مناطق است .در این راستا ،مطابق نتایج بهدستآمده ،مشخص گردیده شد که
تاکنون سياستگذاریها و برنامهریزیهای آمایش منطقهای در فضاهای گردشگری روستاهای پيراشهری نيکشهر چندان
نتيجه بخش نبوده است و لذا معضالت و تنگناها در روندهای زمانی و در بين چند روستا مزمن و کهنه شده و اثرات
مضاعف خود را بر صنعت گردشگری تحميل و برجا گذاشته است ،بهطوریکه مشخص شد در بين عناصر گردشگری،
به ترتيب عناصر خدمات ،حملونقل ،جاذبهها ،تبليغات ،اطالعات ،باالترین و پایينترین ميزان اهميت را به خود
اختصاص دادهاند .درواقع نتایج نشان داد که عنصر خدمات در روستاهای پيراشهری بسيار کمرنگ دیده میشود.
بهطوریکه عمدت ًا گردشگران از مسائلی چون نبود امکانات خدماترسانی ،نبود جاذبههای تفریحی مناسب ،عدم
رعایت بهداشت ،عدم سرویس بهداشتی تميز ،اقامتگاههای اندک ،نبود پارکينگ در اکثر روستاهای موردمطالعه ،بی-
کيفيت بودن غذاهای رستورانها ،پایين بودن کيفيت راهها و جادهها ،نبود آبخوریهای بهداشتی در سطح روستا،
اعتراض داشتند .بنابراین از دیدگاه متخصصان بزرگترین مشکل و به عبارتی بااهميتترین عناصر گردشگری که باید
در آمایش منطقهای این روستاها لحاظ گردد ،توسعه خدمات و زیرساختی است .بهطوریکه گردشگران دوباره این
روستاها را بهعنوان سفر گردشگری خود انتخاب نمایند.
در ادامه نيز عدم آمایش منطقهای در روستاهای پيراشهری با تأکيد بر توسعه صنعت گردشگری بيشتر نمایان میشود
وقتیکه در عنصر اطالعات و خدمات ،روستای خيرآباد بهعنوان قطب گردشگری ،و روستاهای تهرک ،زهك،
نوکآباد و هيتان بهعنوان نقطه گردشگری محسوب شدند .در عنصر حملونقل و تبليغات نيز ،روستای خيرآباد بهعنوان
قطب گردشگری ،روستاهای نوکآباد و هيتان بهعنوان مرکز گردشگری و روستاهای تهرک و زهك نيز بهعنوان نقطه
گردشگری محسوب شدند .بنابراین همه روستاهای موردمطالعه از مزایای ناشی از توسعه صنعت گردشگری بهصورت
یکسان بهرهمند نيستند .بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص شد که روستاهای تهرک ،هيتان ،زهك که از نظر سطح-
بندی جزء نقطه گردشگری قرارگرفتهاند باید در پروسههای طوالنیمدت وارد عرصه گردشگری با تأکيد بر آمایش
منطقهای شوند زیرا عدم برخورداری از زیرساختهای گردشگری عليرغم توان باال در جاذبههای طبيعی و تاریخی -
مذهبی ،به آسيبهای جبرانناپذیر اجتماعی و فرهنگی در روستاها منجر خواهد شد .همچنين بر اساس نتایج مشخص
شد که عملکرد فضایی روستاهای پيراشهری در عنصر جاذبههای تاریخی -مذهبی و طبيعی متفاوت است بهطوریکه
روستای خيرآباد باالترین امتياز و روستاهای زهك و تهرک پایينترین امتياز را بر اساس پنج معيار( :کيفيت ،اصالت،
منحصربهفرد بودن ،گسترش فعاليت ،قدرت جذب) ،به خود اختصاص دادهاند .نتایج تحقيق نيز با مطالعات رحيمی و
هوشيار ( ،)1398مؤمنی و شفيعی ( ،)1397مجيدی ده شيخ و همکاران ( ،)1396محمدی ده چشمه و داری پور (،)1395
همخوانی و مطابقت دارد .درنهایت در راستای نتایج بهدستآمده ،راهکارهای ذیل پيشنهاد گردیده شد:
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-

مبنی بر اینکه توسعه صنعت گردشگری روستاهای پيراشهری از آمایش منطقهای تأثير نپذیرفته ،و وضعيت نابرابریها
و بیتعادلیها در چارچوب محدوده های جغرافيایی روستاهای پيراشهری نيکشهر مشهود است ،نياز است سازمانهای
مرتبط ازجمله ميراث گردشگری ،در چارچوب نظام برنامهریزی توسعه ،شاخصهای آمایش منطقهای را در توسعه
صنعت گردشگری لحاظ کنند؛

-

برنامهریزی برای تجهيز عناصر (حملونقل ،خدمات ،اطالعات و تبليغات) در روستاهای دارای سطح نقطه گردشگری
در فرایند زمانی بلندمدت؛

-

برنامهریزی برای تجهيز عناصر (حملونقل ،خدمات ،اطالعات و تبليغات) در روستاهای دارای سطح مرکز گردشگری
در فرایند زمانی ميانمدت؛ و

-

برنامهریزی برای تجهيز عناصر (حملونقل ،خدمات ،اطالعات و تبليغات) در روستاهای دارای سطح قطب گردشگری
در فرایند زمانی کوتاهمدت.
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