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چکـيده
مناطق نمونه گردشگري یکي از ارکان توسعه گردشگري در کشور است که ميتواند زمينهساز رونق اقتصادي پویا در این
بخش باشد .تدوین الگوهاي برنامهریزي استراتژیک در مناطق نمونه گردشگري ،زمينه و بستر پيشرفت علمي و هدفمند
گردشگري در کشور را مهيا خواهد ساخت .در همين راستا در این مطالعه با استفاده از رویکرد برنامهریزي استراتژیک،
مدل تدوین راهبردها و راهکارهاي توسعه گردشگري در منطقه نمونه گردشگري انشان در استان خوزستان تدوین گردید.
براي شناخت راهبردهاي برنامه ریزي گردشگري در منطقه نمونه گردشگري انشان از مدل کمي تحليل SWOT
استفادهشده است .شناخت نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدها از منظر  8معيار جغرافيایي -طبيعي ،زیستمحيطي،
اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي ،کالبدي -زیرساختي و گردشگري مورد تحليل قرارگرفته است .نتایج ارزیابي کمي عوامل
داخلي و خارجي نشان داد اولویت اول برنامهریزي استراتژیک در منطقه اجراي راهبردهاي توسعهاي ( )SOاست .بعد از
آن راهبردهاي مدیریت کنترلي ( ،)STدر مرحله بعد راهبردهاي مدیریت کالن نگر ( )WTو درنهایت راهبردهاي مدیریت
زیرساختي ( )WOدر منطقه موردتوجه باید قرار گيرد .مطابق اولویت تعيينشده براي استراتژيها ،مهمترین راهکارهاي
اجرایي در منطقه ،پتانسيلیابي و توسعه گردشگري جنگل و کوهستان ،گردشگري ساحلي -آبي و روستایي است و در
اولویت دوم صيانت پویا از منابع طبيعي و کنترل و مدیریت گردشگران است.

واژگـان کلـیدی :برنامهریزي استراتژیک ،راهبردهاي گردشگري ،انشان ،استان خوزستان.

 -1عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
()samerehderakhshan@gmail.com
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آگاهي جوامع از اینکه گردشگري منبع درآمدي ارزي بسيار مناسب و قابلمالحظهاي در اختيار یک کشور قرار ميدهد ،باعث
شده است که گردشگري مفهومي بسيار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي پيدا کند و بهعنوان یک صنعت تلقي
شود (طهماسبي و همکاران .)0892 ،با توجه به اینکه ساختار اقتصادي ایران بعد از اکتشاف و بهرهبرداري از منابع نفتي به شدت
متکي به صادرات نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بوده است و تالشهاي صورت گرفته براي خروج از این وضعيت و اتخاذ
سياستهاي اقتصادي غيرنفتي نتيجه چنداني در برنداشته است ،اینک براي ایجاد توسعهاي همهجانبه و پایدار و همچنين جایگزیني
منابع جدید کسب درآمد بهجاي منابع نفتي در کشور ،نيازمند استفاده از تمامي امکانات و قابليتها هستيم .این در حالي است که
ایران یکي از دیدنيترین کشورهاي جهان است .بهطوريکه جزو ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبههاي تاریخي و فرهنگي
گردشگري و جزو پنج کشور اول جهان از نظر جاذبههاي طبيعي و جزو سه کشور اول جهان از نظر تنوع صنایعدستي است .با این
وجود در مقياس جهاني جایگاه واقعي خود را بدست نياورده است .این موضوع به علت عدم رشد و توسعهنيافتگي گردشگري ملي
در مقياس منطقهاي نيز کامالً مشهود است (زنگيآبادي و همکاران.)0895 ،
در واقع ایران از جمله کشورهایي است که به علت داشتن پتانسيلهاي طبيعي ،تاریخي و فرهنگي ،همواره موردتوجه
گردشگران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است که این عامل شرایط مساعدي را براي بهرهبرداري و توسعه زیرساختهاي گردشگري
فراهم ميسازد .یکي از شکلهاي رایج برنامهریزي گردشگري در کشور گزینش مناطق نمونه گردشگري است که هدف آن ایجاد
مناطقي با کارکردهاي متنوع گردشگري که در سطوح منطقهاي و ملي باعث توسعه اشتغال و درآمد گردد (قادري .)0898 ،یکي از
راهکارهاي اساسي در فرایند توسعه گردشگري کشور ،ایجاد و رونق مناطق نمونه گردشگري در سطوح ملي ،منطقهاي ،ناحيهاي و
محلي است .منطقه نمونه گردشگري به محدودهاي جغرافيایي اطالق ميشود که در آن یک یا چند و یا مجموعهاي از جاذبههاي
تاریخي ،طبيعي و فرهنگي وجود دارد که وجود آنها انگيزهاي براي سفر و اقامت گردشگران خواهد بود .با توجه به عرصه موردنياز
براي احداث تأسيسات گردشگري اعم از اقامتي و پذیرایي و زیرساختهاي موردنياز در این محدوده جغرافيایي به حسب ظرفيت و
مساحت عرصه در چهار سطح محلي (با حداقل  81هکتار) ،استاني (حداقل  51هکتار) ،ملي (حداقل  011هکتار) و بينالمللي
(حداقل  811هکتار) سطحبندي ميشود (سازمان ميراث فرهنگي ،صنایعدستي و گردشگري کشور .)0881 ،از آنجائي که مناطق
نمونه گردشگري در بخشي از گستره اکوسيستمهاي طبيعي استقرار ميیابند ،لذا ضرورت دارد در گزینش عرصههاي مستعد این
کاربري از رویکردهاي زیستمحيطي در کنار سایر پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي بهره گرفت .درواقع گردشگري از نظر
زیستمحيطي ،همچون تيغي دو لبه در پيوند با محيط طبيعي و انساني عمل ميکند ( .)Manely, 1990چنانچه توسعه خردمندانه
و بر مبناي اصول توسعه پایدار طراحي شود امکان دستيابي به بسياري از منافع زیستمحيطي این صنعت وجود دارد و چنانچه
فعاليتهاي گردشگري بيبرنامه رشد یابد ،حاصلي جز لجامگسيختگي گردشگري و تخریب محيطي از آن ناشي نخواهد شد.
امروزه ،تجربيات نظري و اجرایي متعددي در سطح دنيا براي مطالعه ،بررسي ،برنامهریزي و مدیریت مناطق گردشگري وجود دارد،
که همگام با پيشرفتهاي فناوري روند صعودي دارند ( .)Tsai, 2010این روند صعودي و مسائل جهاني مرتبط با پيچيدگيهاي
صنعت گردشگري ،سبب شده است که تکنيکها و مدلهاي ترکيبي و جامع در سالهاي اخير موردتوجه قرار گيرند ( Jerry,
.)2010
قدمي و همکاران ( )0898در ارزیابي استراتژیک قابليتهاي توسعه گردشگري شهر فریدونکنار مازندران از روش تحليل
 SWOTاستفاده کردند .مطابق این تحقيق جهت رفع آسيبپذیري منطقه ،استراتژيهاي تدافعي باید در اولویت برنامههاي توسعه
گردشگري منطقه قرار گيرد .هاشمي و محبوب فر ( )0882در برنامهریزي استراتژیک توسعه گردشگري کاشان از مدل برنامهریزي
استراتژیک استفاده کردند .نتایج این تحقيق نشان داد استراتژي تأکيد بر توسعه گردشگري فرهنگي -تاریخي منطقه در اولویت
است .موسوي و همکاران ( )0885با استفاده از ماتریس  SWOTو روش دیماتل ،عوامل مؤثر بر برنامهریزي توسعه گردشگري در
شهرستان ماکو را شناسایي و تأثير این عوامل را بر اساس تأثيرگذاري و تأثيرپذیري آنها مورد تحليل قرار دادند .مطابق این بررسي
گردشگري در این شهرستان چندان قادر نبوده است تا از پتانسيلها و ظرفيتهاي موجود توسعه گردشگري استفاده نمایدUrisic .
و همکاران ( )2108به بررسي وضعيت پایداري توسعه خانههاي گردشگري در کرواسي با استفاده از روش برنامهریزي استراتژیک
پرداختند .بر اساس این مطالعه توسعه خانههاي دوم یا منازل باهدف گردشگري ،بدون در نظر گرفتن زیرساختهاي فضایي ،مسائل
قانوني و زیباشناختي ،مشکالت عدیده زیستمحيطي در آینده به بار خواهد آورد .یکي از استانهایي که به دليل محدودیتهاي
اقليمي و در چند سال اخير توسعه ریز گردها ،برنامهریزي گردشگري در آن ضرورت دوچنداني پيداکرده است ،استان خوزستان
است .در این مطالعه به چگونگي فرانيد برنامهریزي استراتژیک در منطقه نمونه گردشگري انشان پرداخته شد.

 -2روش بررسي
 -1-2منطقه موردمطالعه
منطقه نمونه گردشگري انشان در قسمت شرقي استان خوزستان در جنوب شرقي شهرستان ایذه و در بخش دهدز (دهستان
دنباله رود جنوبي) واقعشده است (شکل  .)0وسعت  0111هکتاري منطقه در گستره جنگلهاي زاگرس جنوبي واقعشده است که
گونه جنگلي بلوط ایراني پوشش غالب منطقه را در برگرفته است .این منطقه در  08کيلومتري جنوب شهر دهدز 55 ،کيلومتري
شمال شرقي شهرستان ایذه و  251کيلومتري شهر اهواز و در نزدیکي جاده اهواز -اصفهان ميباشد .همچنين از شمال به ارتفاعات
کوه گل و مسير دسترسي اصفهان و چهارمحال و بختياري به استان خوزستان ،از جنوب به دریاچه سد کارون ( 8رودخانه کارون)،
از شرق به روستاي زراس و از غرب به روستاهاي خواجوي محدود ميگردد (مهندسين مشاور مآب.)0882 ،

 -2-2روش مطالعه
در این مطالعه براي شناخت راهبردهاي برنامهریزي گردشگري در منطقه نمونه گردشگري انشان از مدل تحليلي SWOT

استفاده شده است ( .)Julianna, 2001تحليل  SWOTاز جمله متدهاي کارآمد مدیریت استراتژیک بشمار ميآید که جهت
نتایج سودمند در حوزههاي مختلف مطالعاتي ،تجزیه و تحليل ظرفيتهاي محلي و بهطورکلي در راستاي نيل به اهداف طرحهاي
برنامهریزي مکاني ميتواند مورداستفاده قرار گيرد .درواقع تجزیه و تحليل  SWOTشناسایي سيستماتيک عواملي است که
استراتژي باید بهترین سازگاري را با آن ها داشته باشد .منطق رویکرد مذکور این است که استراتژي اثربخش باید قوتها و
فرصتهاي یک مجموعه را حداکثر نموده و ضعفها و تهدیدها را حداقل نماید ( .)Wheelen & Hunger, 1995در این
مطالعه در ابتدا از منظر  8معيار جغرافيایي -طبيعي ،زیستمحيطي ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي ،کالبدي -زیرساختي و
گردشگري ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها در منطقه بر اساس تحليل عوامل داخلي و خارجي مؤثر شناسایي شد .شناخت و
کمي سازي عوامل دروني و بيروني از طریق مصاحبه با  01محقق و کارشناس خبره که آشنایي کاملي با منطقه داشتهاند
انجامگرفته است .در این خصوص پس از تعيين اولویت اهميت عوامل شناسایيشده 5 ،عامل اولویتدار وزن دهي ،رتبهبندي و از
ضرب این دو فاکتور نمره نهایي هر عامل مشخص شد .در مرحله بعد راهبردهاي برنامهریزي از طریق ترسيم ماتریس SWOT
تدوین گردید و درنهایت بر اساس نتایج ارزیابي عوامل داخلي و خارجي اولویتبندي راهبردها انجام پذیرفت.
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شکل  :1موقعیت جغرافیايي منطقه نمونه

 -3يافتهها
 -1-3شناسايي عوامل دروني و بيروني
در جدول  0تعداد عوامل داخلي و خارجي در ارتباط با هرکدام معيارها آمده است .مطابق این جدول  55قوت 20 ،ضعف88 ،
فرصت و  81تهدید در فرایند برنامهریزي استراتژیک منطقه شناسایي شد و بيشترین تمرکز این عوامل در معيار جغرافيایي طبيعي
دیده ميشود.
9

جدول  :1تعداد عوامل داخلي و خارجي موردبررسي در محدوده مطالعاتي
معیار
جغرافيایي -طبيعي
زیستمحيطي
اجتماعي -فرهنگي
اقتصادي
کالبدي -زیرساختي
گردشگري
جمع

عوامل دروني
نقاط قوت
08
2
8
2
00
08
55

نقاط ضعف
08
0
8
7
5
8
20

عوامل بیروني
فرصتها
00
0
5
8
7
8
88

تهديدها
08
0
8
8
8
2
81

 -2-3ارزيابي عوامل داخلي و خارجي
ارزیابي عوامل اولویتدار داخلي و خارجي به ترتيب در جداول  2و  8آمده است .مطابق این جداول نمره نهایي عوامل داخلي
برابر با  8.8و عوامل خارجي برابر  8.18برآورد شده است .شکل  2موقعيت تالقي ارزیابي عوامل داخلي و خارجي را نشان ميدهد.
همانطور که در این شکل آمده است وضعيت فعلي منطقه مناسب توسعه راهبردهایي از جنس نقاط قوت و فرصت (راهبرد  )SOو
این امر نشان از پتانسيل رشد و توسعه گردشگري در منطقه است.
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جدول  :2ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
نوع عوامل

قوت

ضعف

عوامل كليدي داخلي

وزن

رتبه

 -1وجود شرایط مناسب اقلیم و گردشگری در  1ماه از سال

2.2

4

2.1

 -2وجود دریاچه سد کارون  9بهعنوان یک منبع آب دائمی در منطقه

2.2

4

2.1

 -9نزدیکی منطقه نمونه به محور دسترسی اهواز -اصفهان

2.1

9

2.9

 -4آمادگی جامعه محلی با شکلگیری منطقه نمونه

2.21

2

2.10

 -5وجود معماری بومی و سنتی روستایی در منطقه

2.25

2

2.1

 -0باال بودن میزان شیب منطقه ( 18درصد منطقه باالی  92درصد شیب)

2.2

4

2.1

 -8تنزل پیدا کردن جمعیت فعال اقتصادی در حوزه نفوذ مستقیم طرح

2.25

2

2.1

 -1دور بودن منطقه نمونه از مرکز استان خوزستان

2.22

2

2.24

 -3قرارگیری محدوده مطالعاتی در بخش و شهرستان محروم ایذه

2.25

2

2.1

 -12کمبود خدمات اقامتی-رفاهی در شهرستان و محدوده مطالعاتی

2.25

2

2.1

1

-

9.9

جمع

4

نمره
نهايي

جدول  :3ارزيابي عوامل خارجي
نوع عوامل

فرصتها

تهديدات

عوامل كليدي خارجي

نمره

وزن

رتبه

 -1استفاده از ظرفیتهای اقلیمی منطقه برای توسعه گردشگری طبیعی

2.25

4

1

 -2امکان بهرهگیری از چشماندازهای رو به دریاچه در طرحریزی گردشگری

2.21

2

2.10

 -9فرصت بهرهگیری از خدمات محور دسترسی اهواز -اصفهان

2.18

9

2.51

نهايي

 -4امکان استفاده از پتانسیلهای فرهنگـی منطقـه بـرای توسـعه گردشـگری
فرهنگی

2.21

2

2.10

 -5امکان برنامهریزی گردشگری متکی به طبیعت در منطقه نمونه

2.21

2

2.10

 -1باال بودن پتانسیل فرسایشهای شدید شیاری و خندقی در منطقه

2.2

4

2.1

 -2پرهزینه بودن توسعه زیرساختها در منطقه

2.25

2

2.1

 -9افزایش نرخ بیکاری در بخش دهدز

2.22

1

2.22

 -4تهدید پایداری منابع طبیعی و فرهنگی منطقه در اثر برنامـهریـزی توسـعه
گردشگری

2.25

2

2.1

 -5کمبود تجربههای شغلی مرتبط با گردشگری در محدوده مطالعاتی

2.22

1

2.22

1

-

9.29

جمع
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شکل  :2ارزيابي عوامل داخلي و خارجي

 -3-3استراتژيهايي توسعه گردشگري منطقه نمونه
با توجه ارزیابي ماتریسهایي عوامل داخلي و خارجي و نوع راهبرد کالن تعيينشده که در شکل  2آمده است ،ماتریس تعيين و
استخراج استراتژيهاي گردشگري منطقه مطابق جدول  2ترسيمشده است .راهبردهاي تدوینشده در این جدول بر اساس ارزیابي
مهمترین عوامل داخلي و خارجي بوده است .بر این اساس  02راهبرد براي این منطقه در نظر گرفته شد .اولویتبندي راهبردها بر
اساس نظرات کارشناسان مورد پرسش نشان داد پس از راهبرد  ،SOراهبردهاي ( )WT( ،)STو درنهایت ( )WOداراي اولویت
برنامهریزي هستند.
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جدول  :4ماتريس تعيين راهبردهاي عوامل گردشگري
نقاط قوت

نقاط ضعف

 -1وجود شرایط مناسب اقلیم و
گردشگری در  1ماه
 -2وجود دریاچه سد کارون 9
بهعنوان منبع آب دائمی
 -9نزدیکی منطقه نمونه به محور
دسترسی اهواز -اصفهان
 -4آمادگی جامعه محلی برای
شکلگیری منطقه
 -5وجود معماری بومی و سنتی
روستایی در منطقه

 -1باال بودن میزان شیب منطقه
 -2تنزل جمعیت فعال اقتصادی در حوزه
نفوذ مستقیم طرح
 -9دور بودن منطقه نمونه از مرکز استان
 -4قرارگیری منطقه در بخش و
شهرستان محروم
 -5کمبود خدمات اقامتی -رفاهی در
شهرستان و منطقه

فرصتها

راهبردهاي SO

راهبردهاي WO

 -1استفاده از ظرفیتهای اقلیمی
منطقه برای توسعه گردشگری طبیعی
 -2امکان بهرهگیری از چشماندازهای
رو به دریاچه در طرحریزی گردشگری
 -9فرصت بهرهگیری از خدمات محور
دسترسی اهواز -اصفهان
 -4امکان استفاده از پتانسیلهای
فرهنگی منطقه برای توسعه گردشگری
فرهنگی
 -5امکان برنامهریزی گردشگری متکی
به طبیعت در منطقه

 -1برنامهریزی توسعه گردشگری
جنگل و کوهستان
 -2برنامهریزی توسعه گردشگری
ساحلی -آبی
 -9برنامهریزی توسعه گردشگری
روستایی

تهديدها

راهبردهاي ST

عوامل داخلي

عوامل خارجي
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 -1باال بودن پتانسیل فرسایشهای
شدید شیاری و خندقی در منطقه
 -2پرهزینه بودن توسعه زیرساختها
در منطقه
 -9افزایش نرخ بیکاری در بخش دهدز
 -4تهدید پایداری منابع طبیعی و
فرهنگی منطقه در اثر برنامهریزی
توسعه گردشگری
 -5کمبود تجربههای شغلی مرتبط با
گردشگری در محدوده مطالعاتی

 -1مدیریت حفاظتی منابع
طبیعی با رویکرد گردشگری
طبیعی
 -2مدیریت بهینه گردشگران
مطابق با توان پذیرش گردشگر
 -9آموزش و ترویج گردشگری
در منطقه

 -1توسعه زیرساختها و تأسیسات زیر
بنایی گردشگری
 -2مدیریت اطالعرسانی و معرفی
جاذبهها گردشگری
 -9برنامهریزی با در نظر گرفتن
محدودیتهای محیطی

راهبردهاي WT
 -1برنامهریزی مدیریت یکپارچه
گردشگری منطقه
 -2برنامهریزی اشتغال بومی متکی به
گردشگری
 -9جذب مشارکتهای دولتی و مردمی
در توسعه منطقه

 -4بحث و نتيجهگيري
عموميترین کاربرد تحليل  SWOTفراهم ساختن یک چارچوب منطقي جهت هدایت سيستماتيک بحث موقعيتهاي
گوناگون ،استراتژيهاي مختلف و درنهایت انتخاب استراتژي است ،کاربردي که این مطالعه نيز از آن استفاده کرده است .تحليل
عوامل دروني و بيروني مؤثر بر فرایند گردشگري منطقه نمونه گردشگري انشان ،زمينه را براي اعمال برنامهریزي صحيح
گردشگري جامع منطقه نمونه فراهم ميکند ( .)Yuksel&deviren,2007نتيجه ارزیابي عوامل داخلي مؤید این است که نقاط
قوت منطقه مسلط بر نقاط ضعف آن براي برنامهریزي گردشگري است .همچنين ارزیابي عوامل خارجي نشان داد که برنامهریزي
گردشگري در منطقه قادر است با استفاده از قوتها اثرات تهدیدات را به حداقل برساند؛ که حاصل این دو ارزیابي ،قرارگيري
شرایط منطقه در موقعيت راهبرد کالن  SOاست .درواقع ميتوان گفت اولویت اول برنامهریزي استراتژیک در منطقه اجراي
راهبردهاي توسعهاي ( )SOاست .بعد از آن راهبردهاي مدیریت کنترلي ( ،)STدر مرحله بعد راهبردهاي مدیریت کالن نگر ()WT
0

و درنهایت راهبردهاي مدیریت زیرساختي ( )WOدر منطقه موردتوجه باید قرار گيرد .پس از مشخص شدن راهبردها ،الزم است
راهکارهاي اجرایي شدن راهبردها نيز مشخص شود (جدول  .)5مطابق اولویت تعيينشده براي استراتژيها ميتوان گفت مهمترین
راهکارهاي اجرایي در منطقه نمونه انشان پتانسيلیابي و توسعه گردشگري جنگل و کوهستان ،گردشگري ساحلي -آبي و روستایي
است و در اولویت دوم صيانت پویا از منابع طبيعي و کنترل و مدیریت گردشگران است.
جدول  :5راهبردها و راهکارهای اجرايي گردشگری
تشريح راهبردها
برنامهریزي توسعه گردشگري جنگل و کوهستان
SO

برنامهریزي توسعه گردشگري ساحلي -آبي

WT

برنامهریزي اشتغال بومي متکي به گردشگري

WO

صيانت پویا از منابع طبيعي منطقه
کنترل و مدیریت بازدیدکنندگان و گردشگران

جذب مشارکتهاي دولتي و مردمي در توسعه منطقه

برگزاري کارگاه و دورههاي آموزشي و ترویجي
تدوین برنامه جامع گردشگري منطقه نمونه
بهکارگيري نيروي اشتغال بومي در فرایند توسعه
منطقه
معرفي فرصتهاي سرمایهگذاري در منطقه نمونه

توسعه زیرساختها و تأسيسات زیر بنایي گردشگري

بهبود و تأمين تأسيسات زیربنایي گردشگري

مدیریت اطالعرساني و معرفي جاذبهها گردشگري

ایجاد مرکز اطالعرساني گردشگري

برنامهریزي با در نظر گرفتن محدودیتهاي محيطي

پهنهبندي مخاطرات محيطي در منطقه

مراجع
-1
-2
-9

-4
-5

-0

-8
-1

دفتر مناطق نمونه گردشگري« .)0881( .مجموعه دستورالعملها ،قوانين و مقررات مناطق نمونه گردشگري
کشور» .سازمان ميراث فرهنگي ،صنایعدستي و گردشگري کشور 028،ص.
زنگيآبادي ،علي ،جمال محمدي .زیرك باش ،دیبا« .)0895( .تحليل گردشگري داخلي شهر اصفهان» ،مجله
جغرافيا و توسعه ،شماره .9
طهماسبي پاشا ،جمعلي ،روفسيا مجيدي« .)0892( .چشمانداز گردشگري سواحل جنوبي دریاي خزر و آثار آن بر
توسعه شهرها و روستاهاي منطقه (مطالعه موردي شهرستان تنکابن)» ،مجموعه مقاالت اولين همایش سراسري
نقش صنعت گردشگري در توسعه استان مازندران ،تهران ،نشر رسانش.
قادري ،زاهد« .)0898( .اصول برنامهریزي توسعه پایدار گردشگري روستایي» ،انتشارات سازمان شهرداريها و
دهيارهاي کشور 089 ،ص.
قدمي ،مصطفي .توالیي سيمين .فاطمي ،سيد محمدمهدي« .)0898( .ارزیابي استراتژیک قابليتهاي توسعه
گردشگري :مطالعه موردي شهر فریدونکنار» .نشریه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيایي ،دوره  08شماره :08
.000-029
موسوي ،ميرنجف .عبداهلل زاده ،مهدي .زینالپور ،اميد .باقري کشکولي ،علي« .)0885( .ارائه یک مدل تحليل
محيط با رویکرد سيستمي در برنامهریزي گردشگري (مطالعه موردي :شهرستان ماکو)» .پژوهشهاي جغرافيایي
انساني ،دوره  ،29شماره .0-09 :0
مهندسين مشاور مآب« .)0882( .طرح گردشگري منطقه نمونه گردشگري انشان» 851 ،ص.
هاشمي ،سعيد .محبوب فر ،محمدرضا« .)0882( .برنامهریزي استراتژیک توسعه گردشگري کاشان» .فصلنامه
گردشگري دانشگاه علوم و فرهنگ.
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ST

برنامهریزي توسعه گردشگري روستایي
مدیریت حفاظتي منابع طبيعي با رویکرد گردشگري
طبيعي
مدیریت بهينه گردشگران مطابق با توان پذیرش
گردشگر
آموزش و ترویج گردشگري در منطقه
برنامهریزي مدیریت یکپارچه گردشگري منطقه

راهکارهای اجرايي
پتانسيلیابي و پهنهبندي توسعه گردشگري جنگل و
کوهستان
پتانسيلیابي و پهنهبندي توسعه گردشگري ساحلي-
آبي
پتانسيلیابي و پهنهبندي توسعه گردشگري روستایي
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Abstract

3

Sample tourism regions are one of the bases of tourism development and economic
development in Iran. Collecting of strategic planning in tourism selection areas is the
base for grossing of regular tourism. According to this mention, in this research model
of strategies and application tourism was done with strategic planning approach in
Ansham region that located in Khozestan province. Quantity analyses of SWOT model
was used for identifying of strategies in this region, strengths, weaknesses, opportunities
and threats factors were collected in sex criteria including: geology, environment, sciocultural, economic, physical- infrastructural and tourism. Result of assessment quantity
of internal and external factors showed the first priority of strategic planning is
developmental strategies (SO) and after that control management strategies (ST),
integrated management strategies (WT), and the last one was infrastructural
management strategies (WO). According of strategies priority, the important
applications for tourism development in this region are ability assessment for forest,
mountain, beach-water and rural, tourism, and dynamic conservation of natural
resources and management of visitors.
Keywords: Strategic planning, Tourism strategies, Anshan, Khozestan province.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
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مطالعه شاخص های پایداری در طراحی مجموعه های گردشگری
نمونه موردی:روستای گردشگری کیپارا و روستای گردشگری باتوا

مریم حسینپور ،*1انسیه احمدی
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چکـیده
امروزه بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه ،گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه اقتصاد جوامع یاد می
کنند.تعیین ارزشهای گردشگری و استعدادهای طبیعی به همراه برنامهریزی صحیح می-تواند منجر به توسعه درآمدهای
اقتصادی از طریق گردشگری گردد.پیشرفت و توسعه فناوری و تخصصیتر شدن علوم مختلف همچون معماری در کنار
سایر مسائل مربوط به محیطزیست ازجمله عواملی هستند که بر تقویت صنعت توریسم تأثیرگذارند .این صنعت در
ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر ایران بسیار مهم است .یکی از شاخههای
این صنعت ،گردشگری در روستا میباشد که در ایران با توجه موقعیت اقلیمی ویژه خود روستاهای متفاوتی را به لحاظ
فرهنگی ،اقلیمی ،اقتصادی و  ...را در خود جای داده است .در این پژوهش ابتدا به شناخت معماری پایدار و زمینه گرایی و
با ارائه مدلی به اشتراک بین این دو پرداختیم .برای بررسیهای بیشتر به مطالعه نمونه موردی(روستا کیپارا و باتوا) روی
آوردیم .که در آنها توجه به معماری بومی منطقه از اصلیترین عوامل در طراحی بود ،قصد داشتیم با مطالعه در این زمینه
بتوانیم کمک به جلوگیری از نابودی روستاها و چرخه اقتصادی آنها کنیم .در آخر راهکارهایی پیشنهاد شده است.

واژگـان کلـیدی :اقلیم ،روستا،گردشگری،پایداری ،زمینه

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران ()Hoseinpuor.m@yahoo.com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
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 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

گردشگری از دیر باز با اشکال خاص خود در جوامع بشری بر اساس انگیزه  ،اصل سفر و جابجایی وجود داشته و طی مراحل
مختلف سیر تکاملی خود را طی کرده است .تحولی اساسی در گردشگری را می توان با انقالب صنعتی شناخت که تحولی شگرفی
در زندگی و بخصوص حمل و نقل بوجود آورد .افزایش فاصله میان محل کار و محل سکونت سبب افزایش فاصله میان انسان و
محیط او شد و عاملی مهم در فشارهای روحی و روانی گردید .به مرور زمان با پیشرفت و توسعه اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی،
نیاز به تفریح و گردشگری سبب تصویب قوانینی همچون قانون کار ،کاهش تعداد ساعت کار ،افزایش تعداد ساعات و روزهای
مرخصی و تعطیلی گردید .گردشگری پدیده ای نوین و معاصر ،به عنوان یکی از فرآیند های تولید کننده فضا ،از مختصات بنیادین
جوامع است که در شهرهای پرازدحام ،پر تراکم و آلوده با فعالیت های سخت و کسالت آور ،انسان شهری را قادر به تحمل و تداوم
زندگی می کند .محیط های شهری بدلیل تمرکز جمعیت ،فشارها و خستگی های ناشی از کار بعنوان مبدا مسافرت گردشگران و از
طرف دیگر امکانات رفاهی ،فرهنگی ،بهداشتی ،ارتباطات ،جاذبه های تاریخی – توریستی و طبیعت بعنوان مقصد توریست ها
بشمار می آید( ایرانمنش ،جهانبین.)1 :3171 ،
توســعه پایدار در رابطه با فعالیت های ســاختمانی و محیط یــا ســاختار پایدارســاخته شــده ،اغلب ســاختمان پایدار
نامیده می شــود .بخش ســاختمان یکی از بزرگترین بخش های اقتصــادی و اجتماعــی در اروپا می باشــد و به همــراه
محیط ســاخته شده ،به طور معنی داری در تغییر رویه محیط طبیعی،تاثیر گذار اســت .بخش ســاختمان و محیط ســاخته
شــده ،به عنوان دو حوزه کلیدی در توسعه پایدار جهانی ،مطرح شده اند (گرجی مهلبانی.)71 :3137،
بنا بر نگرش فرهنگی،ساختمان محصولی است در رابطه با طبیعت ،اجتماع ،ایدئولوژی ،جهان بینی ،روش زندگی ،نیازهای
اجتماعی و روانی و مهمتر از همه فرهنگ ،تغییراتی که برای به بار نشستن پایداری اجتماعی در یک مجتمع الزم است ،همواره در
قید و بند فرهنگ ساکنان می باشد و الزام آن تغییر و بازبینی الگوها و ارزش های اجتماعی ساکنان و نیز احیاء باورها ،سنت ها و
الگوهایی است که ریشه در فرهنگ ساکنان مجتمع دارد(عسگرزاده.)1 :3174 ،
پژوهـش بـر اسـاس مطالعـات کتابخانـه ای و بـه روش تحلیـل و توصیـف انجام شـده اسـت ،بـه طوری کـه نگارنـدگان
بـا مطالعـه ی کتاب هـا و مقـاالت بـه بیـان معنـا ،اصـول و اهـداف توسـعه ی پایـدار و معمـاری پایـدار و معماری زمینه گرا
پرداخته انـد .جهـت شناسـایی معمـاری بومـی روسـتایی به مطالعه نمونه های موردی(روستای کیپارا و کرافت) ،عوامـل شـکل
دهنده بـه معمـاری ایـن منطقـه ،شناسـایی و در ادامـه بـه تحلیـل و توصیـف آنهـا پرداخته انـد.در پژوهش قصد داریم پس از
شناخت معماری پایدار و و زمینه گرا ،اشتراک های آنها را در معماری روستا های گردشگری مورد مطالعه قرار دهیم .با توجه به
ابعاد گردشگری طبیعی بتوانیم از آنها در طراحی کمپ گردشگری در ایران بهره بگیریم.

معماری زمینه گرا
معماری همساز با
اقلیم

روستای
گردشگری
معماری پایدار
نمودار :1طرح مسیر پژوهش (نگارندگان).

-2توسعه پایدار
منظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست ،بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است .رشدی که عدالت و
امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیده است .در فرآیند توسعه پایدار سیاست های اقتصادی ،مالی،
تجاری ،انرژی،کشاورزی ،صنعتی و  ...به گونه ای طراحی می شود که توسعه اقتصاد ،اجتماعی و زیست محیطی ی را تداوم
بخشید در نهایت توسعه پایدار به معنی عدم تحمیل آسیب های اقتصاد  ،اجتماعی و یا زیست محیطی به نسلهای آینده است)ازکیا
و غفاری 3130 ،به نقل از اسکندری ،زر آبادی .)4 :3171 ،همه کشورها اعم از توسعه یافته و نیافته ،پذیرفته اند که هر توسعه ای
تنها با برنامه ریزی امکان پذیر است .این موضوع ،به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد  .توسعه
گردشگری پایدار ،به دلیل اهمیت آن و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و زیست محیطی که به
همراه دارد ،بدون برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود .به طور کلی برنامه ریزی قادر است نقش کلیدی در حل تضادهایی که این
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توسعه می تواند ایجاد نماید ،ایفا کند .توسعه گردشگری از یک سو می تواند آثار و منافع مثبت اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و حتی
زیست محیطی در جامعه ی گردشگر پذیر داشته باشد و از سوی دیگر ،آثار منفی در ابعاد مختلف ،به خصوص در بعد زیست
محیطی ،به دنبال داشته باشد .ایجاد تعادل در این زمینه به گونه ای که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد ،نیازمند اتخاذ سیاست
های اصولی از طریق فرآیند برنامه ریزی و مدیریت است .مفهوم پایداری در تالشی است برای دستیابی به بهترین نتایج در برنامه
های محیط انسانی و طبیعی که برای حال و به صورت نامحدود برای آینده صورت می پذیرد(شیعه به نقل از اسکندری ،زر آبادی،
.)4 :3171

نمودار :2اهداف توسعه پایدار در رابطه با مسائل محیطی(گرجی مهلبانی.)18 :1831 ،

-3اصول گردشگری پایدار
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

گردشگری فعالیتی گسترده است که دارای تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی قابل توجهی بوده و هر یک
در جای خود قابل بحث است .بعد اقتصادی این فعالیت ،نخستین جنبه ای است که سیاستگذاران و محققین را به سوی خود جلب
نموه و به دلیل بازده مناسب این بخش ،تمایل به گسترش آن همه گیر شده است ،اما به تدریج با آشکار شدن تبعات اجتماعی،
فرهنگی و حتی زیست محیطی آن ،نیاز به بررسی های بیشتر پدیدارگردید .گردشگری عنصری حیاتی و ضروری در برنامه ریزی
برای توسعه اقتصادی شهرها محسوب می شود .در متن بازسازی های جهانی و غیر صنعتی شدن ،گردشگری فرصتهایی را برای
باز زنده سازی اقتصادهای شهری که در معرض کاهش و رکود هستند ،پیشنهاد میکند به ویژه در مکانهایی که گزینه های دیگر
محدود هستند ،منبعی مهم برای اشتغال است.فرهنگ منبعی حیاتی برای توسعه گردشگری محسوب گردیده و از طرف دیگر نیز
گردشگری نقش مهمی در توسعه فرهنگی ایفا می کند .توسعه پایدار را در صورتی می توان تضمین نمود که عوامل فرهنگی
بخش جدایی ناپذیر راهبردهای دست یابی به آن تلقی گردد .بنابراین باید این راهبردها را در پرتو زمینه تاریخی ،اجتماعی و
فرهنگی هر جامعه طراحی نمود .در عصر حاضر رابطه ای دو جانبه بین فرهنگ و گردشگری به وجود آمده است .گردشگران
هنگام عزیمت به یک مقصد با فرهنگ آن محل مواجه شده و از ابتدای ورود ،تعامالت فرهنگی بین مهمانان و میزبانان آغاز می
شود .ظواهر ،رفتارها و تقاضاهای گردشگران تأثیراتی در جامعه میزبان می گذارد .ضمن اینکه گردشگران نیز خواه ناخواه تحت
تأثیر فرهنگ میزبان قرار می گیرند .به طوری که گردشگری یکی از مهم ترین مجراهای تبادل فرهنگی است .بعد زیست محیطی
گردشگری ،مجموعه ای از تغییرات است که به دلیل حضور گردشگران در محیط طبیعی جامعه میزبان(منابع آب ،خاک ،هوا،
پوشش گیاهی و جانوری و  ) ...به وجود می آید .این تغییرات می تواند مثبت و یا منفی باشد .اما تجربه نشان داده که در
کشورهای توسعه نیافته ،تاکنون حضور گردشگران تبعات منفی بیشتری در محیط زیست بر جای گذاشته است .اثرات و عوارضی
که گردشگران بر محیط زیست تحمیل می کنند ،تا حدودی به نوعی برنامه ریزی و مدیریت سازمانهای متولی گردشگری بستگی
دارد .عوارض ناخواسته گردشگری بر محیط اکولوژیک ،بیشتر در مناطقی به وجود می آید که برنامه ریزی و مدیریت ضعیفی
اعمال شده است .از مهمترین شاخص های محیطی گردشگری پایدار ،تخریب زیستگاه های طبیعی توسط ساخت و سازهای
گردشگری ،تأثیرات گردشگری بر تنوع زیستی ،حجم زباله های تولید شده به وسیله فعالیت های گردشگری و  ...را نام برد .امروزه
گردشگران تاکید بیشتری بر محیط زیست مقاصد داشته ،ارزش بیشتری را نسبت به هزینه کرد خود انتظار داشته و متقاضی ارائه
خدمات بهتری می باشند .برای موفقیت در زمینه گردشگری یک منطقه باید از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی،
پایداری داشته و به منظور داشتن پایداری ،باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلف را در مالحظات خود مورد
توجه قرار دهد ) اسکندری ،زر آبادی.)1 :3171 ،
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-4طراحی پایدار
یکی از راه حل های دسترسی به توسعه پایدار که در ارتباط با الگوهای ساخت و طراحی در زمینه های گوناگون زندگی
بشری ،شامل طراحی های صنعتی ،ساختمانی ،شهری و ...است هدف از طراحی ساختمان های پایدار کاهش آسیب آن بر روی
محیط و منابع انرژی و طبیعت است ،که شامل قوانین زیر می باشد:
 کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید -حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان ساز

-5توسعه محیط طبیعی
بنابراین ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد
طراحی سبز ،طراحی بر اساس حساسیت های محیطی ،طراحی اکولوژیکی ،طراحی با طبیعت و  ...عناوینی است که امروزه در
نتیجه تجدید نظر در ارتباط با الگوهای ساخت رایج به وجود آمده است .به طور مثال میتوان طراحی سبز را در درون مثلثی در نظر
گرفت که در سه رأس آن انرژی ،اقلیم و اکولوژی قرار دارد .در جایی که انرژی عامل قالب میشود ،پیدا خواهد کرد .این گونه است
که یک خانه شهری با یک خانه روستایی متفاوت میشود؛ بنابراین طرح نهایی منطقه ای در داخل این مثلث است که با توجه به
غالب بودن یکی از رئوس به آن سو گرایش پیدا میکند.
انرژی

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

طراحی سبز

اقلیم

اکولوژی
نمودار :8مثلث طراحی سبز(نگارندگان).

-1-5پنج اصل برای طراحی معماری پایدار (راکی مانتن(
 -3طراحی پایدار باید همه جانبه بوده و به تمام عوامل موثر و متأثر توجه داشته باشد ،چرا که تصمیم گیری اولیه ،تأثیر زیادی
را در بهره وری انرژی  ،استفاده از انرژی غیر فعال خورشیدی  ،نور روز و سرمایش طبیعی خواهد داشت .
 -0طراحی پایدار  ،یک دید ثابت و یا یک سبک خاص تک بعدی نیست  ،طراحی پایدار بیش از یک تئوری در طراحی و
معماری است که به عنوان یک سبک نظری برای ساختمان سازی مطرح میشود.
 -1ساختمان سازی برااساس طراحی پایدار  ،یک نوع سرمایه گذاری خردمندانه است  ،چرا که هزینه اجرای ساختمان های
پایدار بیش از ساخت و ساز های انجام شده با شیوه های معمولی نیست .
 -4طراحی پایدار یک نوع طراحی کامل است بطوری که هر جزء با تصمیم گیری متفکرانه در کنار سایر اجزاء قرار میگیرد
 -1دو اصل" کاهش مصرف انرژی "و"تضمین سالمتی انسانها "باید در رأس اقدامات پایدار قرار بگیرد(صراف زاده تبریز،
چراغی.)4 :3171 ،
در این قسمت به عنوان نمونه می توان به
روستای کرافت(تصویر )3اشاره کرد .طراح تالش
میکند ،پس از بررسی وضعیت فعلی و نیازهای فردی،
یک فضای زیربنایی روستایی ایجاد کند که هماهنگ
با سیستم فرهنگی صنعتی ،حساس به محیط زیست،
فرهنگ ،صنعت و شیوه زندگی مردم روستا باشد.
تصویر  :1روستای کرافت (.)URL8
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-6پایداری اجتماعی

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

مورفی در تعریف خود از پایداری اجتماعی به چهار رکن
اصلی اشاره می کند که عبارتند از :عدالت ،مشارکت ،آگاهی
برای پایداری و انسجام اجتماعی .از طرفی پایداری اجتماعی
همان کیفیت جوامع و ماهیت روابط اجتماعی و به نوعی نشان
دهنده روابط درونی جامعه است .نیز با توجه به بررسی هایی که
براملی و همکارانش در سال  0223انجام داده اند ،دو مفهوم
اصلی را برای پایداری اجتماعی در نظر گرفته اند :نخست
عدالت اجتماعی و دیگری پایداری جامعه .پایداری اجتماعی،
مجموعه ای از اقدامات و خط و مشیه است که هدف آن بهبود
کیفیت زندگی و دسترسی عادالنه به توزیع حقوق واستفاده و
تخصیص مناسب محیط طبیعی و مصنوع است ،این امر بر
بهبود شرایط زندگی محلی به وسیله کاهش فقر و افزایش
نمودار :4شاخص های توسعه پایدار(شفیعیان داریانی،
رضایتمندی از نیازهای پایه داللت دارد.بحث و گفتگو در مورد
پور جعفر ،قبادی.)83 :1818 ،
ادبیات توسعه پایدار بطور وسیع تر در آثار و نوشته های تشریح
شده به عنوان موضوعی که به تنهائی در ارتباط با محیط است
تغییرات قابل توجهی به نسبت پایداری در رابطه با مسائل دیگر
مانند مسائل اقتصادی و ابعاد اجتماعی دارد .بخش مشخصی از
توسعه پایدار براهمیت عدالت اجتماعی تاکید می کند(قاسمی،
نصراصفهانی ،یدی.)1 :3174 ،
بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط«وینگتنر و
مبرگ» که در سال  0233به انجام رسید ،پایداری اجتماعی را
در واقع مجموعه ای از شاخص هایی ،همچون دسترسی
(اشتغال،فضای باز ،خدمات محلی) ،سرمایه اجتماعی ،بهداشت و
بهزیستی ،انسجام اجتماعی ،توزیع عادالنه اشتغال و درآمد،
تصویر :9بخش های از روستای کرافت برای
مشارکت محلی ،میراث فرهنگی،آموزش ،مسکن و ثبات جامعه،
گردشگران (.)URL9
ارتباط و حرکت ( عابر پیاده ،حمل و نقل مناسب) ،عدالت
اجتماعی درون و بین نسلی معرفی کرده اند.
حس تعلق در فرایند توسعه پایدار ،نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف بسیار حائز اهمیت است .از این رو ،در معیارهای
توسعه پایدار مضامینی چون سرمایه اجتماعی ،انسجام اجتماعی و شمول اجتماعی (عدم محرومیت اجتماعی) به شکل گسترده مورد
تأکید قرار گرفته است(قاسمی ،نصراصفهانی ،یدی .)4 :3174 ،گردشگری روستایی قدمی مثبت در پایداری اجتماعی اجتماعی می
باشد ،مانند روستای کرافت(تصویر  ) 1که با به وجود آوردن فضاهای گردشگری و بهره گیری درست از صنعت و معرفی به جا
فرهنگ و صنایع دستی خود به دیگر نقاط و استفاده از معماری بومی عالوه بر پایداری اجتماعی در منطقه جهت حفظ محیط
زیست هم گام برداشته است.

-7اکوتوریسم
اکوتوریسم شاخه ای از توریسم است که مشخص کردن مرز آن با توریسم به علت عدم تعریف دقیق و مشخص نمودن دامنه
ی آن از یک طرف و همچنین عدم مطالعه دقیق بر روی گردشگران ورودی در هر منطقه از طرف دیگر سبب شده است که تعیین
دقیق گردشگران طبیعی از گردشگران چندان مقدور نباشد اما با توجه به شرایط طبیعی ایران و دارا بودن جاذبه های اکوتوریستی
جزو پنج کشور با توان باالی اکوتوریستی به حساب می آید و در صورت ایجاد زیرساخت های مناسب می تواند به یکی از قطب
های اکوتوریستی جهان تبدیل شود و در یک جمله میتوان گفت گردشگری طبیعی(نمودار )1شامل توسعه ی پایدار و در چهار زمینه
ی زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد.مهمترین انگیزهای که امروزه جهانگردان را به دیدار از جاذبه های
طبیعی تشویق و ترغیب میکند ،حس کنجکاوی برای شناخت و بررسی گونه های گیاهی و جانوری کمیاب و ذخایر طبیعی است
که موجب شناخت ودرک بیشتر آنان از طبیعت میشود .نکته ی بسیار مهم در این مورد ،آن است که جاذبه های طبیعی هیچگاه
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تکراری نیست ،زیرا رفتن به سفرهایی با قصد دیدار از طبیعت بیشتر در راستای اهدافی است که مهمترین آنها تغییر آب و هوا،
تفریح ،استراحت ،رفع خستگی ،کسب آرامش روحی و تجدید نیرو برای کار مجدد است .بنابراین با قاطعیت میتوان گفت این
ویژگی -که مربوط به اکوتوریسم -است امتیاز این گونه از جهانگردی را نسبت به دیگر گونه های آن نشان میدهد و همین امر
موجب شده است که شمار بازدیدکنندگان از جاذبه های ،طبیعی(نمودار ،)3پارک های ملی و دیگر حفاظت شده ،در حال افزایش
باشد)پروازی به نقل از عباس الوی)1 :3171 ،
محیط زیست

گردشگری
طبیعی

توسعه ی
پایدار

اقتصاد
اجتماع

فرهنگ
نمودار :5گردشگری طبیعی و زیر شاخه های آن( نگارندگان).

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931
نمودار :6سیستم توریست ،چشم انداز محیطی(ایرانمنش ،جهانبین.)12 :1815 ،

اکوتوریسم دارای ویژگیهای خاص خود میباشد .مهمترین ویژگی های اکوتوریسم شامل موارد زیر است:
 قابلیت اداره شدن به وسیله ی مؤسسات و شرکت ها و مشارکت در حفاظت از تنوع زیستیگروه های کوچک
 کمک به رفاه اجتماعی بومی کمترین نیاز به استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر تجربه های شخصی تأکید بر مالکیت بومی و ایجاد فرصت هایی شغلی -مسئولیت پذیری گردشگران
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به خصوص برای جوامع روستایی اکوتوریسم را نباید
گردشگری پایدار دانست بلکه اکوتوریسم نیز مانند شکل های
دیگر گردشگری باید از باالترین میزان پایداری برخوردار باشند
) نیازمند به نقل از عباس الوی)1 :3171 ،برای درک موارد یاد
شده ،روستای کیپارا را میتوان مثال زد که از مصالح بوم
آور(تصویر )0و متکی که مردم بومی است.

تصویر :2مراحل ساخت زیست گاه در روستای
کیپارا(.)URL1

-8زمینه گرایی

تصویر :8لباس ها و فرهنگ مردم کیپارا(.)URL1

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

زمینه در لغت به معنی مجموعه شرایط یا واقعیت های است که یک موقعیت یا شرایط را در بر میگیرد.و همچنین به معنای
شرایطی که چیزی در آن اتفاق می افتد و به شما کمک میکند تا آن را درک کنید.مراد از این زمینه همان متن ،بستر ومحیطی
است که معماران در آن شکل میگیرد و هم محتوا و هم شکل را در بر میگیرد .زمینه گرایی مبتنی بر این اصل است که یک پدیده
به صورت مجرد و مجزا از پیرامون خود قابل تصور نیست و پدیده ها تنها در انحصار نیرو ها  ،جوهره و ویژگی های درونی خود
نمی باشتد بلکه به محیط و مجموعه پیرامون وابسته اند .هر پدیده در محیط پیرامون تأثیر می گذارد و از آن تأثیر می گیرد و در
تعامل با یک دیگر هستند.بطور کلی زمینه گرایی  ،سازگاری با زمینه های کالبدی ،تاریخی و اجتماعی ،فرهنگی(تصویر )1است که
بر طبق آن طراح زمینه گرا باید قادر باشد ویژگی همه ی یک مکان را دریابد و آن را بخشی از فرآیند طراحی خود قرار دهد(صراف
زاده تبریز ،چراغی.):3171 ،

-9زمینه گرایی اقلیمی
ضرورت و توجه به اقیلم زمینه و فاکتور های اقلیمی که در آن معماری میکنیم می تواند سکوی پرشی برای پرواز به سوی
معماری پایدار باشد(جدول.)3دقت به این امر مهم برای استفاده از نیرو های طبیعی نظیر خورشید  ،باد  ،آب و ....تاکید میکند و
استفاده از منابع فسیلی را به حداقل میرساند ..لذا توجه به فاکتور های اقلیمی منطقه نظیر خصوصیات اقلیمی هر زمینه  ،باد ،باران
،تغیرات دمای هوا در شب و روز ،دمای هوا ،جریان هوا ،وضعیت آسمان  ،آفتاب  ،تابش و  .....امر ضروری است .معماری پایدار به
آنگونه معماری گفته می شود که مالحظات زیست محیطی و سازگاری با اقلیم را مد نظر دارد و بر اساس بهره برداری موثر ازمنابع
طبیعی طراحی و ساخته می شود .مطالعه و پژوهش در زمینه ی اقلیم ،به دلیل تأثیر و نقش آن در شکل گیری بنا ،از معماری بومی
تا مدرن کامل مشهود است .توجه به رابطه ی مستقیم اقلیم و طراحی که سبب ناپایداری بنا در بستر شهر شده است ،به عنوان
یکی از دغدغه های ذهنی معماران امروز مطرح می باشد که در گذشته به دلیل استفاده از تجربه های مالک و سازماندهی بومی
آن منطقه با چنین چالش هایی مواجه نبودند (صراف زاده تبریز ،چراغی.)4 :3171،

 -1-9مبانی طراحی بومی
مواد و مصالح بوم آورد به آن دسته از مصالح اطالق می گردد که در محیط و اطراف مکان مورد طرح چه در بافت تاریخی  .یا
بافت شهری جزوی از پتانسیل منابع معدنی و یا طبیعی قرار داشته و قابل استخراج باشد.از این رو استفاده از این گونه منابع می
تواند به عناوین مختلف مفید واقع گردد.به طور مثال استفاده از پتانسیل های موجود در منطقه مورد طرح جدا از کاهش هزینه های
حاشیه ای می تواند به چرخش صنعتی اقتصادی درون زا کمک نموده و اشتغال زایی نماید .مضافا مصالح و مواد به کار گرفته شده
همچون سنگ  ،چوب  ،خاک که از مهمترین آنان است در عناصر سازه ای کاربردی حداقل داشته ولی در نماسازی و ترکیب بندی
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فضاهای منظر نقشی حداکثری را ایفا می نماید  .گذشته از آن  ،می توان از دیگر هنرهای موجود در منطقه همچون منبت و
سنگتراشی و غیره که خود متاثر از وجود مصالح بوم آوردند.در دکوراسیون داخلی بهره فراوان برد که تمامی این ایده ها منجر به
رضایت گردشگران برای اقامت هتل و یا دیگر اماکن اقامتی خواهد شد(شاهرودیان و سیدیان.)33 :3173 ،

 -11زمینه گرایی در معماری بومی
معماری زمینه ای بر تقلید تمرکز ندارد و مانع خالقیت و نوآوری نیست .پیام آن ،ضرورت مشاهده محیط اسکلتی حول
کارهای معماری است و نشان می دهد که این مشاهدات می تواند یک عامل تقویت کننده مثبت برای کارهای معماری و زمینه
باشد .معماری زمینه ای تالشی برای نشان دادن توانایی ایجاد محیط بصری مورد نظر در مقیاس بزرگتر از معماری است .در اینجا
معمار  ،از طریق ایجاد یک کار جدید در محیط حال حاضر ،می تواند نقش تعیین کننده در این حوزه داشته باشد .این موضوع
مسئولیت معمار نسبت به محیط شهری اطرافش را افزایش می دهد .این مفهومی است که  Edmund Baconدر کتاب خود با
عنوان ” طراحی شهرها” به عنوان ”اصل شخص دوم “ تاکید دارد ،اصلی که در معماری داخلی مورد توجه قرار گرفته و موفقیت
فضاها را تضمین می کند(.)URL1
جدول : 1مقایسه و اشتراک معماری پایدار و زمینه گرا(نگارندگان)
دیدگاه

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

معماری
پایدار

معماری
زمینهگرا

وجه اشتراک

ویژگی بنیادین
-

تأثیرپذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی
هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست
صرفه جویی در مصرف انرژی
پاسخ درست به نیازهای عملکردی
تأثیرپذیری از معماری بومی اما به صورت امروزی
استفاده درست از مصالح( ،ستاری ساربانقلی به نقل از داریانی و همکاران،
.)42 :1939

-

شرایط و واقعیت های یک موقعیت
بستر و محیط  ،وابسته به محیط
دربرگیرنده محتوا و شکل
تعامل و سازگاری با زمینه های کالبدی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی
اهمیت اقلیم
حداقل استفاده از منابع فسیلی

مساله فرهنـ و محـیط
از نکات حائز اهمیـت در
هر دو دیـدگاه میباشـد .
هم چنین توجه ویژه بـه
محــیط و زیســت کــه در
نگاه گسترده بـه حفـو و
بهبـــود آن هـــم مـــی
اندیشــند.از دیگــر نکــات
مهــم اجتمــاک و کــاربران
در این دو می باشند.

-11گردشگری روستایی
امروزه شاخه های جدیدی از گردشگری در جهان به وجود
آمده است مانند گردشگری ساحلی ،شهری ،فرهنگی ،سالمت،
مذهبی ،ورزشی وتجاری ،که گردشگری روستایی یکی ازبخش
های مهم آن است و به دلیل در دسترس بودن برای
گردشگران ،یکی از محبوبترین اشکال آن هم به حساب می
آید .تعاریف بسیاری از گردشگری روستایی وجود دارد؛ در یک
مفهوم کلی میتوان گردشگری روستایی را فعالیت گردشگری در
محیط روستا دانست و یا در یک حوزه کاربردی وسیعتر ،آن را
فعالیت های گردشگری در حوزه غیرشهری که فعالیت انسانی
در آن اقتصاد وابسته به زمین ،مخصوصا کشاورزی در جریان
است؛ تعریف نمود) حیدری.)11 :3170 ،
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تصویر :4تعامالت اجتماعی در روستای کیپارا(.)URL1

-12معماری روستایی
معمـاری ،حاصـل تفکـر و روح بشـر اسـت .محتـوای فکری و روحـی انسـان طـراح و سـازنده ،در آن نمایـان اسـت.
انسـان روسـتایی ،معمـاری را بـا آگاهـی نسـبت بـه محیـط طبیعـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و بـا بصیـرت ،نسـبت بـه هسـتی و
طبیعـت طراحـی می کنـد و میسـازد .او ،تولیدکننـده ،فعـال و هنرمندی بـه تمام معنـا اسـت ،هنـر شـغل او نیسـت؛ بلکـه از
لحـاظ وجـودی هنرمنـد اسـت؛ یعنـی هنرمندانه فکـر میکنـد .ابزار کار (تولیـد) را هنرمندانـه می سـازد و خانـه اش را
هنرمندانـه بنـا میکنـد  .هماهنگـی در اجـزا و بـا طبیعـت و محیـط پیرامـون ،از رمزهـای معمـاری روسـتایی ،بـه شـمار می
آیـد  .روسـتا چـه در کویـر باشـد ،چـه در کوهسـتان و چـه در جنـگل همواره بـا محیط خود ،سـازگار اسـت .امکان نـدارد،
روسـتایی چیـزی را بسـازد کـه بـا بسـتر خـود ،متضاد باشـد یـا با طبیعـت مـکان و موقعیت خـود مقابله کنـد .هماهنگـی
معمـاری روسـتا ،منبعـث از هماهنگـی درونـی طبیعـت اسـت .یکـی از ارزش هـای معنـوی طبیعـت ،واجـد بـودن آن از یـک
نظـام هماهنـگ اسـت .ایـن هماهنگـی بـه صـورت حیرت انگیـزی همچون موسـیقی بر همـه ی عوالـم طبیعـت ،حاکـم
اسـت(نصر314: 3131 ،به نقل ازرضایی و همکاران.)33 :3171،
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گردشگری روستایی در سده های  37و  03شکل گرفت و به صورت یک بخش جداگانه و مشخص گردشگری ،با توجه به
رشد تقاضا و بیشتر به دلیل افزایش قابلیت دسترسی و تحرک ،افزایش درآمد و اوقات فراغت گسترش یافت ،ولی ماهیت تقاضا با
توجه به افزایش رقابت در بین مقاصد و جاذبه های جدید گردشگری تغییر پیدا کرد)رضوانی .)03 :3170 ،اساس توسعه گردشگری
در نظر داشتن رابطه ای است که میان سه جزء گردشگران ،مقصد و جامعه میزبان(تصویر )4برقرار است .این رابطه میتواند
سنجیده ،پویا و سازنده و یا مخرب باشد .از یک طرف گردشگری میتواند با مشارکت در اشتغال زایی و ایجاد درآمد ،اقتصاد جوامع
محلی را احیا کند و نیز میتواند در تقویت فرهنگ محلی سهیم باشد و در حفظ محیط زیست یا بازسازی محیط زیست و ساخته
دست بشر تغییر ایجاد کند .از طرف دیگر گردشگری قادر است اقتصاد محلی را جلو بی اندازد و کیفیت زندگی و محیط زیست
جوامع محلی را پایین بی اورد .بنابراین هدف گردشگری روستایی این است که با حفظ منابع طبیعی در دراز مدت بین این سه جزء
تشکیل دهنده گردشگری اعتدالی موزون برقرار کند) شارپلی.)707 :3171 ،
یکی از ویژگی های عمده این گونه سفرها یا گردش ها به روستاها ،تجربه ای است که افراد در محیط کامال متفاوت به دست
می آورند و می بینند که شیوه زندگی افرادی که در آن مکان ها زندگی می کنند تا چه اندازه با زندگی در شهرهای امروزی
متفاوت است .به سبب همین ویژگی ها است که مشخصات محیطی مقصد برای مسافر اهمیت زیادی دارد .گردش یا سفر به قصد
دیدن از مناطق روستایی یا با هدف فرهنگی به عنوان بخش هایی از این صنعت به حساب می آیند که دوام و بقا و ثبات این
صنعت را در آینده تضمین میکند) وای گی،چاک .)710 :3170 ،در حال حاضر صنعت گردشگری جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها
پیدا کرده به طوری که حجم مبادالت بین المللی گویای آن است که بیش از  03 %مبادالت با جریان گردشگری آغاز میگردد و
گردشگری همچنین ،میتواند ثروت و جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی جذب
کند)دیبانی .)44 :3170،در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت عظیم گردشگری است که میتواند نقش عمده ای را
در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های
اقتصادی ایفا نماید)شریف زاده و دیگران.)10 :3171،

تصویر :5جزئیات اجرا شده در روستای کیپارا(.)URL1

سـادگی از دیگـر رمزهـای معمـاری روسـتایی(تصویر )1اسـت .معمـاری روسـتا بـا خانـه آغـاز میشـود و بـا خانـه به آخـر
میرسـد .معمـاری خانـه ی روسـتایی ،سـاده و بسـیار آرام اسـت؛ اما در کمـال بی پیرایگی ،بسـیار پیچیده اسـت .پیچیدگـی
معمـاری روسـتایی متظاهـر نیسـت؛ بلکـه آنچـه کـه تظاهـر میکنـد ،سـادگی و آرامـش اســت .ســادگی در چهــره ِ ای
گلیــن ،همرنــگ و فــارغ از تضــاد؛ امــا چشــمنواز اســت .ســادگی معمــاری روسـتایی ،بصـری اسـت؛ امـا پیچیدگـی آن
بصیرتـی اسـت(اکرمی 09 : 3137 ،به نقل ازرضایی و همکاران .)33 :3171،این شـیوه« ،به گونه ای اسـت کـه بـه راحتـی خـود
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را در شـرایط ویـژه محیطـی ،همسـاز میکند» (رکن الدین افتخـاری و همـکاران 39 : 3173 ،به نقل ازرضایی و همکاران:3171،
 .)33ایـن بناهـا در نـگاه اول سـاده و ابتدایـی بـه نظـر میرسـند ولـی در واقـع ،توسـط مردمی سـاخته شـده اند کـه همـه
هـوش و ظرفیتشـان را بـه کار گرفتـه و از تمامـی روابـط موجـود بیـن خودشـان ،در سـاختن آنهـا اسـتفاده کرده اند(تقوایـی و
همـکاران323: 3133 ،به نقل ازرضایی و همکاران.)33 :3171،معمـاری روسـتایی  ،بـه لحـاظ ماهیـت کارکـردی و پاسـخگویی
به نیازهـای انسـانی ،فعالیت های مردمــی ،عناصــر تولیــدی و محیط زیســت ،مجموعــه ای همگــن و متشــکل بــا
هویــت کالبــدی خــاص را تشـکیل میدهـد کـه تجلی کننـده ارتباطـات و کارکردهـا و نقـش چنـد عملکردی فضاهاسـت.
«ا یـن هویت ،از نفـس سـکونت و شـیوهی زیسـت در روسـتا نشـأت میگیـرد .بـه همیـن دلیـل ،مسـکن در روسـتاها ،عالوه بـر
پاسـخگویی بـه نیـاز سـکونت و تأمیـن امنیـت و حریـم خانـوار ،حلقـهای از نظـام تولیـدی روسـتا را نیـز در برمیگیــرد و بــه
گونــهای متقابــل بــا آن ،پیونــد میخــورد .گونههــای موجــود مســکن روســتایی مصادیــق بـارز ایـن ویژگـی محسـوب
میشوند»(سـرتیپیپور 44: 3134 ،به نقل ازرضایی و همکاران.)33 :3171،
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ساکنان پورتو جگوا به عنوان  Embera Dobidaشناخته می شوند که به معنای "مردم رودخانه" است .این
افراد از لحاظ تاریخی در اطراف این آبراه ها زندگی می کنند ،که نه تنها برای میزان منابع مورد نیازشان ضروری است،
بلکه به دلیل دسترسی به مسیرهای حمل و نقل و مکان هایی برای ارتباط با جهانی همجنس است .منشاء آن یک
ساحل اساطیری در رودخانه است (تصویر )1و در حال حاضر در بخش های آنتیوکیا ،بولیوار ،کالداس ،کلکته ،کوکو،
چاکو ،کوردوبا ،نارینی ،پوتوماایو ،ریاسارالدا و ویل دلکوکه مستقر شده است .زبان آنها بخش تقسیم خانواده جگوا زبانی
است(.)URL1
پیشنهاد معماران این است که از تفسیر زیستگاه بومی به
منظور درک و توسعه شیوه های زندگی سنتی خود با تجزیه و
تحلیل عناصر جسمی ،بیولوژیکی و اجتماعی و فرهنگی جامعه،
این معنی برای درک فرهنگ و زندگی روزمره است(.)URL3
تصدیق این ،طرح جدید در درجه اول برای محل مهم ترین
ساختمان در باالترین بخش کارگاه را فراهم می کند ،بنابراین
ایجاد چشم انداز خطی از حوادث؛ این ساختار به عنوان یک
پلتفرم(تصویر )9باال شناخته شده است که فعالیت های کوچک
مانند نشستن ،خوابیدن ،خوردن و غیره را می سازد.این پلت فرم
تصویر :6دید پرنده روستا کیپارا(.)URL1
به عنوان یک عنصر محافظ از سیل در فصل بارانی طراحی شده
است ،اما این یک عنصر بسیار ظریف است که سطح و ارتفاع را
در بر می گیرد و در گیاهان باعث ایجاد حداقل تاثیر می شود
(.)URL3
ساختار حمایت کننده به عنوان یک عنصر باریک و ظریف
شناخته شده است که نسبت به دید بساختمان اصلی این مجتمع
را از بین می برد ،و عالوه بر آن سه ویژگی مهم را به خود
اختصاص داده است :سهم ،دسترسی و مروری بصری.تمام
ساختمان های ثانویه به ارتفاع باالتری نسبت به پلتفرم در نقطه
باالتر که به تجربه گردشگران می کند و تولید احساس مشابهی
که در هنگام ورود به خانه از جامعه رخ می دهد .همه کلبه های
خواب به نام ( )Tambosهمراه با یک ساختمان کوچکتر در
تصویر :3جزئیات الگو اجرایی در روستای کیپارا()URL1
اتباط است که به محل جلسه اشاره می کند و نوعی شناسی
قابلیت زندگی اجتماعی را بازنگری می کند(.)URL3
از دیگر نکات همسازی با اقلیم است ،که در این روستا طراح با در نظر گرفتن سطح زندگی باالتر از سطح زمین اجازه عبور آب
از زیر کلبه ها را داده(تصویر )3در این بعد از طراحی هم توجه به زمینه و هم پایداری در معماری قابل مشاهده است.

تصویر :3ترکیب تجربیات علمی و بومی(.)URL1

تصویر :1روستای کیپارا در یک قاب(.)URL1

 -2-13روستای باتوا( )Gahinga Batwa Village
این پروژه برای هجده خانواده در گاهینگا از باتوا ساخته
شده است ،افرادی که به حاشیه رانده شده اند ،در اثر فقر از
زمان اخراج آنها ادر جنگل زندگی می کردند .برای این منظور
 32هکتار زمین ( ،که توسط یک گروه خیریه اهدا شده) در نظر
گرفته شد.اکنون خانه جدیدی(تصویر )32برای بیش از 322
نفر تبدیل شده است .تمام مواد مورد استفاده برای ساخت و ساز
توسط گروه آتشفشان سفری و مهمانان نزدیک Mount
 Gahinga Lodgeاهدا شد .طراحان  Studio FHمعماران
ارائه خدمات طراحی و نظارت را به صورت رایگان به عنوان
تصویر :11دید کلی به روستای باتوا(.)URL2
بخشی از برنامه  pro-bonoخود قرار دادند(.)URL0
این روستا دارای  33خانه کوچک(تصویر )33است که هر
کدام  02متر مربع هستند .طرح مختصر تغییر می کنند ،اما
همه بر پایه مدل خانه ای که توسط کاربران آینده خود با
استفاده از شاخه ها و چمن ساخته شده است .همه خانه ها
دارای یک وان ،حمام ،محل پخت و پز ،یک اتاق کوچک و
اتاق خواب کوچک است .خانه ها بر پایه سنگ های (سنگ
آهن) با جمع آوری شده در محل ساخته می شوند .دیوارها از
درخت اکالیپتوس با یک شبکه بامبو ساخته شده اند .سقف ها از
ورق های فلزی ساخته شده با یک الیه پاپیروس پوشیده می
تصویر :11خانه ها در روستای باتوا (.)URL2
شود(.)URL0
طرح روستا کشیده نشد در عوض ،قرار دادن خانه های فردی توسط خود سازندگان به 'در حال اجرا' انجام شد .آنها تشویق به
پاسخ دادن به درختان ،سنگ ها و سایر ویژگی ها بودند؛و بایدجلوگیری از بادهای قوی احاصل از آتشفشان جلوگیری می شد .خانه
ها را در یک ردیف قرار نداند و آنها را برای حفاظت از باد محصور کردند و فضای موجود برای کشاورزی را به حداکثر رسانیدند.
این به یک الگوی جالب و تصادفی منجر شده که در طول زمان و با کمک درختان ،فضاهای عمومی را ایجاد می کند(.)URL0
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پروژه از عمق جنگل می آید ،به واسطه آنها و افراد بومی،
تجربه ای که دانش و تکنیک های فعلی را با یکدیگر ترکیب
می کند(تصویر )3و به قلمرو جدیدی می رساند که پایه شیوه
زندگی واقعی است.به منظور دستیابی به یک پروژه اجتماعی،
تجربیات زندگی در جایی که مبادله دانش نه تنها حرفه ای بلکه
شخصی بود ،به کار خود ادامه می داد .آموزش و یادگیری یک
پدیده جهانی در هر جای جهان امروز ،به اشتراک گذاری کلید
واژه برای دستیابی به تعامل میان میکرو و ماکرو ،یک پروژه که
ما را با بسیاری از آموزه ها ترک می کند ،فقط برای بهبود آنها
و ما .یک پروژه نه تنها برای منطقه جگوا بلکه برای یک جامعه
است .امروز من جامعه ای را می بینم از آنچه که می داند ،با
تمام توانایی ها برای آزمایش آنچه آموخته ام و همچنان در
کنار آنچه که دارند ،فرهنگ و آداب و رسوم آنها را ادامه
میدهد .جامعهای که در شبکیه من باقی می ماند ،واقعیتی
است که من می توانم از درون زندگی کنم ،از عمق جنگل،
امروز یک پروژه متولد شده (تصویر )7و همه ما که بخشی از
این پروژه در همه مراحل مختلف بود ،بهتر از دیروز بود " ...
(معمار ارشد لئوناردو رودریگز)
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فقدان بهداشت مناسب ،موضوع مهمی در سایت سابق این
گروه بوده و به عنوان کلید دستیابی به یک محیط سالم
محسوب می شود .در پایین سایت ،در نزدیکی دسترسی اصلی،
مرکز اجتماعی جدید است .این ساختار گنبد شکل(تصویر،)30
حدود  322متر مربع ،یک فضای چند منظوره است که می تواند
برای اجرای رقص ،آموزش بزرگساالن و بسیاری موارد دیگر
استفاده شود(.)URL0
تصویر :12گنبد به عنوان فضای جمعی در روستای
باتوا(.)URL2
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تصویر :18جزئیات گنبد اجرا شده در روستای باتوا (.)URL2

الهام بخش طراحی جنگل سنتی بتوا است ،گنبد سبک
وزن و ساخته شده از شاخه های خمیده تحت پوشش
علف(تصویر )31است .این ساختمان از درخت اکالیپتوس با
روغن موتور بازیافت شده ساخته شده است .از مصالح مورد
استفاده در این بخش می توان به صفحات فلزی گالوانیزه،
پوشش پاپیروس سقف ،ورق های شفاف برای درب ها و
پنجره ها و چمن برای کف اشاره کرد .این ساختمان دارای
ارتفاع  3متر و دارای دو درب گاراژ مانند(تصویر )34است
که می تواند در مواقع اضطراری باز شود (برای افزایش
اندازه و انعطاف پذیری فضا)(.)URL0مردم روستا با کمک
هایی که از طرف گروه سافاری و تیم طراحان دریافت
کردند.عالوه بر پاسخ به نیاز های زندگی خود با بهره گیری
از روش های بومی و مصالح بوم آور می توانند با استفاده از
گردشگری اقتصاد خود را رونق دهند.

تصویر :14تعامالت در روستای باتوا(.)URL2

جدول  :1جزئیات اجرایی دو روستا (نگارندگان)
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مبحـث پایـداری ،جهـت حفـظ محیط زیسـت و نیـاز نسـل های آینـده در بیشـتر علـوم کاربـردی ،رایـج شـده اسـت .علـم
معمـاری و بـه تبـع آن ساختمان سازی از علومـی اسـت کـه هـم میت وانـد بـرای محیط زیسـت و طبیعـت مخاطره آمیـز
باشـد و هـم ایـن قابلیـت را دارد کـه بـا طراحی درسـت و حسـاب شـده و بـر اسـاس شناسـایی عوامـل مفیـد آب و هوایـی
هـر منطقـه ،آنهـا را به خدمـت سـاختمان در بیـاورد.از این رو در این پژوهش در پی آن بودیم تا با شناخت معماری پایدار و بیان
اشتراک آن با معماری زمینه گرا به سراغ معماری فضاهای گردشگری بریم.گردشگری دارای زیرساخت های فراوانی است که در
واقع اصول توسعه و پیشرفت آن در هر منطقه ای را شکل می دهد .معماری از جمله عناصری است که نقش بی بدیلی در ساخت،
رونق و موفقیت این زیر ساخت ها در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر توسعه گردشگری را دارد .معماری صنعتی است عظیم که
در کنار صنعت عظیم و گسترده گردشگری نقش الزم و ملزوم همدیگر را پیدا کرده و به نوعی در تکامل و موفقیت یکدیگر تاثیر
گذارند.با توجه به توان ایران در زمینه گردشگری روستایی و بوم گردی در روند پژوهش نمونه های موفق گردشگری روستایی و
معماری روستایی را مورد مطالعه قرار دادیم.البته جای دارد با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران ،دارا بودن کویر های زیبا پرداختن به
معماری خاک و روستا های دست کند مثل میمند و مقایسه آن با نمونه های خارجی و راهکارهای آن ها برای دوباره بکارگیری
ای ن روش ،همچنین جایگاه این محیط ها در مبحث تاب آوری پیشنهاد می شود .نکات زیر حاصل مطالعه روستای گردشگری
گاهینگا باتوا و کیپارا می باشد:
 به جای طرح های پیچیده برای جلب نظر گردشگران، توجه به فرهنگ بومی و مردم منطقه.سادگی را هدف قرار دادند.
 استفاده از مصالح بوم آورد وتجدید پذیر. ترکیب دانش مدرن با تکنیک های سنتی. حداقل آسیب به محیط زیست. رسیدن از جز به کل جامعه ،عالوه بر منطقه کوچک جامعه بهبود شرایط زندگی مردم منطقه.بزرگتری را هدف قرار دادند.
 به حداکثر رساندن میزان تعامالت اجتماعی. درک و توسعه شیوه های زندگی سنتی. خودکفایی در زمینه های اقتصادی. ارتباط و تعامل با دیگر نقاط جهان. در نظر گرفتن اقلیم و هم سو سازی بنا با آن. -باال بردن سطح بهداشت با حداقل امکانات.
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بررسی و ارائه راهکارهای نوین در خصوص ارتباط بین نقش
گردشگری خرید و جذب گردشگر(داخلی و خارجی) جهت توسعه و
پیشرفت صنعت گردشگری بندر چابهار ایران
نادر

احسانی1

تاریخ دریافت79/11/03 :
تاریخ پذیرش79/31/19 :
کد مقاله41314 :

چکـیده
شناخت نسبت به رفتار و سبک خرید گردشگران در عصر حاضر و دنیای پررقابت امروز از اهمیت ویژه و باالیی برای
بازاریابی مقاصد گردشگری برخوردار است ،در حال حاضر خرید میتواند بهعنوان یک فعالیت گردشگری در جهت تجربه
مکانها و مقاصد جدید و همچنین توسعه صنعت گردشگری در این مقاصد مطرح باشد ،بندر چابهار در جنوب استان
سیستان و بلوچستان که از آن بهعنوان دروازه ملل یاد میشود با آب و هوایی معتدل و بهاری میتواند با استفاده از
ظرفیتها و قابلیتهای منحصربهفرد خود (تنها بندر اقیانوسی ایران) و همچنین تعامل سازنده بین دستگاههای اجرایی
متولی امر گردشگری نظیر منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
سیستان و بلوچستان ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ،اداره کل فرودگاههای استان سیستان و
بلوچستان ،اداره کل راهآهن جنوب شرق ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان ،شهرداری بندر
چابهار و سایر دستگاههای اداری و اجرایی دیگر (بخش دولتی و بخش خصوصی) با فراهم ساختن زمینه احداث مجتمعها،
مالها (مراکز خرید) مدرن ،مجهز و با رعایت استانداردهای بینالمللی و همچنین برگزاری جشنوارههای متعدد خرید در
طول سال و استفاده از ظرفیتهای بومی بندر (آثار باستانی ،صنایعدستی ،آب و هوایی دلپذیر ،نامها و تمدن اصیل،
جاذبههای متنوع گردشگری ،غذاهای محلی و خوشمزه ،مردم خون گرم و  )...باعث ایجاد انگیزه در خریداران جهت
انتخاب بندر چابهار بهعنوان مقصد گردشگری در تمامی فصول سال شده تا گردشگران لذت شیرین سفر ،خرید و تفریح را
در این بندر بهطور همزمان تجربه و آثار مثبت آن را همیشه در ذهن خود نگهدارند ،هدف از نوشتن این مقاله ارائه
راهکارهای نوین در خصوص ارتباط بین نقش گردشگری خرید و جذب گردشگر داخلی و خارجی جهت توسعه و پیشرفت
صنعت گردشگری بندر چابهار بوده و این مقاله ازلحاظ هدف کامالً کاربردی بوده و از روش توصیفی با استفاده از مطالعه
کتابخانهای ،بازدید میدانی ،جستجو در اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی نیز بهره میبرد.
واژگـان کلـیدی :گردشگری خرید ،صنعت گردشگری ،مالها ،مراکز خرید ،بندر چابهار.

 -1مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سیستان و بلوچستان
کارشناس پژوهش شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان ()G-Mail:taurusnader1361@gmail.com
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در سالیان اخیر به دلیل اهمیت گردشگری از آن بهعنوان یک صنعت نامبرده میشود که محصول آن ،همان حس خوب و
لذتی است که گردشگر در طول مدت اقامت خود به دست میآورد ،این صنعت سومین صنعت درآمدزا بعد از صنعت نفت و
خودروسازی در بسیاری از کشورهای جهان میباشد ،و صنعتی است مهیج ،مفرح ،که باعث رونق و گسترش کسب و کارها ،ارتقاء
وضعیت اقتصادی ،آشنایی و نزدیکی ملل ،اشتغالزایی (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) ،کارآفرینی ،ارتقاء سطح زندگی و معیشت
مردم ،ریشه کن کردن فقر ،توزیع عادالنه ثروت در جامعه میزبان می شود ،این صنعت یکی از مهمترین صنایع ایجاد توسعه پایدار
در هر جامعه ای می باشد ،و از انرژی و تحرک باالیی در تغییر دادن شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،شهری ،محلی ،و محیطی
برخوردار است ،صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اقتصاد تجاری در کشورهای جهان است.
اوقات فراغت از آغاز حوزهای مهم در تحقیق علوم اجتماعی بوده و با سه روش ابتدایی شناسایی میشود .اول اینکه ،فراغت
معموالً به عنوان یک نوع فعالیت بیان میشود ،از این منظر پیادهروی ،فوتبال بازی کردن ،مطالعه ،جمعآوری تمبر و آشپزی نوعی
اوقات فراغت محسوب میشوند .دوم اینکه ،تفریح ممکن است وسیله گذراندن وقت محسوب شود که فارغ از تعهدات مانند کار با
مراقبت از خود ،رسیدن به خانه و خانواده است ،در نهایت ،تفریح اغلب یک شرایط ذهنی یا تجربهای مشخص محسوب میشود که
منجر به حس رضایتمندی ،هیجان ،شادی و تعلق میگردد .در هر حال تفریح در موارد گوناگون ممکن است ترکیبی از تعدادی از
این عناصر یا تمام آنها باشد )Barnet,1955( .تفریح بر بسیاری از جنبههای زندگی مدرن تأثیر میگذارد و قسمت مهمی از
زندگی محسوب میشود که نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی بازی میکند)Mannel & Kleiber,1997( .
مصرف کردن به طور عمومی و مخصوصاً در زمان اوقات فراغت از دو دیدگاه قابل بررسی است .یکی ،مصرف طبیعی
کاالهای ملموس از طریق تغذیه (به عنوان مثال خوردن و آشامیدن) یا استفاده فیزیکی (به عنوان مثال ،خرید کفشها ،لباسهای
جدید) ،دیگری استفاده از خدمات و اقالمی که به طور مادی مصرف نمیشوند ،مانند گوش دادن به موسیقی ،تماشای فیلم،
پیادهروی و اقامت در هتل ،بنابراین سفرکردن نه تنها شامل مصرف مادی (مانند غذا خوردن در رستوران) هست ،بلکه شاید خرید
بلیط هواپیما ،قطار و یا کشتی ،اقامت در هتل و استفاده از سایر خدمات گردشگری نیز میشود ،که در حوزه نوع دوم مصرف قرار
میگیرند.
کشورها ،مناطق ،شهرها ،بنادر ،روستاها و نواحی که برای گردشگران جذاب هستند ،محور و محل اصلی فعالیت ها در صنعت
گردشگری محسوب می شوند و گردشگران به صرف کردن زمان ،هزینه در این مناطق تمایل فراوانی دارند ،به طور کلی مقاصد
گردشگری دلیل اصلی تمرکز جاذبه ها ،اقامتگاه ها و دیگر امکانات خدمات در صنعت گردشگری به حساب می آیند ،فعالیت ها و
اثرات عمده اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،هنری غالبا در مقاصد گردشگری اتفاق می افتد و جاذبه ها در قالب صنعت و مقاصد
گردشگری قرار دارند ،این جاذبه ها انگیزه هایی هستند که باعث می شوند مردم به آن مکان سفر کنند ،به طور کلی جاذبه ها به
عنوان عامل جذب کننده برای گردشگران به حساب می آیند ،اگر مدیریت و برنامه ریزی در جاذبه های صنعت گردشگری در یک
منطقه وجود نداشته باشد ،نه تنها به منافع مورد نظر دست پیدا نخواهیم کرد ،بلکه احتمال از دست دادن خود جاذبه اصلی نیز وجود
خواهد داشت.
جاذبه های گردشگری مکان ها و مقاصد توسعه یافته ای هستند که به منظور ارضاء عالیق و فعالیت های بازدید کنندگان و
فراهم نمودن امکانات تفریحی برای آنان برنامه ریزی و مدیریت شده اند .امروزه یکی از جاذبه های مهیج و سرگرم کننده در اکثر
مقاصد گردشگری در سرتاسر جهان جهت جذب گردشگر ،مال ها و مراکز خرید مدرن محسوب می شوند ،مراکز خرید و مالها
باید مکانی باشند که گردشگران و مردم برای لذت بردن از فعالیتهای گوناگون به آنجا بروند ،اگر یک مقصد ،منابع جذاب و فراوانی
داشته باشد ،نمی توان به آن جاذبه اطالق نمود مگر اینکه برای ارائه خدمات به بازدیدکنندگان آماده شده باشد ،در واقع پدیده ها و
فعالیت هایی که رغبت سفر از محل دائمی زندگی و بازدید را در افراد و گردشگران به وجود می آورد.
زمانی یک مقصد گردشگری در شرایط رقابتی امروز دنیا و در مقایسه با سایر رقبا می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد که
در ابتدا برای آن کشش ایجاد شده باشد و در نهایت این کشش باعث جذب گردشگر شود و کافیست تنها برای یکبار اسم یک
مقصد گردشگری برسر زبان ها بیافتد و گردشگران خاطرات خوبی را از آنجا داشته باشند ،از این به بعد است که خود این گردشگر
نقش یک مبلغ را بازی می کند و می تواند دعوت کننده از دیگران برای مقصد گردشگری مورد نظر باشد .از جمله گونههای
گردشگری که در عصر حاضر در الگوی فضایی گردشگری شهری مطرح گردیده گردشگری خرید بوده که اهمیت بسیاری را در
جلب مشتری از بازار جهانی دارا میباشد .گردشگری خرید تمایل به سفر و خرید را در هم آمیخته و بستر مستعدی را برای فروش
محصول گردشگری فراهم آورده است ،به گونهای که در خیلی از کشورها از جمله ایاالت متحده آمریکا و امارات متحده عربی
(دبی) سفر و گردشگری را در رابطه با خرید به وضوح به عنوان یک بخش بزرگ و قدرتمند در زندگی و اقتصاد این دو کشور
نمایان شده است.
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همواره گردشگری خرید در شهرها و کالن شهرهای گردشگرپذیر (مقاصد گردشگری) به عنوان جزء الینفک مقوله مدیریت و
توسعه شهری مدنظر بوده و نه تنها در تجهیز فیزیکی زیرساختهای شهری بلکه در تدوین فرآیندهای روانی و ایجاد تصویر و
هویتی متمایز از شهرها مورد توجه هستند .این مفهوم با تأکید بر ارزشهای محوری ،با تبدیل تصاویر و جذابیت های مراکز خرید به
هویتی برجسته و ملموس ،گردشگری خرید را به عنوان محصولی ماندگار در عرصه ملی و بینالمللی معرفی میکند ،این امر نشان
از آن دارد که جذب تقاضای گردشگری خرید از بازار جهانی و حتی ملی و منطقهای مستلزم ذوق و سلیقه خاص و معرفت ،دانش و
مهارت ویژهای است .چرا که گردشگری خرید عالوه بر منافع خاص اقتصادی مانند ایجاد اشتغال ،تولید ثروت و درآمد ،کمک به
مالیات ها و عوارض وصولی و حفاظت آثار تاریخی و توسعه تأسیسات زیربنایی بوده و در بعضی از موارد به عنوان یک نیروی
حیاتی برای توسعه و تقویت مرکز شهر و رونق گردشگری عمل می کند ،به همین دلیل تأثیر فرصتهای شغلی ناشی از گردشگری
خرید و افزایش تقاضای توسعه و احداث مراکز خرید ،مالها ،مقوله اشتغال و کارآفرینی جایگاه ویژهای در برنامهریزی کاربری
اراضی مقاصد گردشگری و گردشگرپذیر به خود اختصاص داده است.
بدون شک گردشگری خرید از مهمترین اهداف مصرف نوین و از اصلیترین اشکال تفریح محسوب میشود ،به عنوان مثال،
سفر تفریحی که در اوقات فراغت اتفاق میافتد ،یک فعالیت تفریحی است ،به عبارت بهتر و صحیح گردشگری خرید میتواند
شکلی از مصرف تفریحی محسوب شود .گردشگری خرید چنان نقش مهم و اساسی در اقتصاد گردشگری دارد که در بسیاری از
مکانها و مقاصد گردشگری مانند هنگکنگ ،تایلند ،سنگاپور و امارات متحده عربی (دبی) ،خرید را به عنوان سیاست اولیه و
اساس رقابتهای تبلیغاتی خود انتخاب کردهاند ،عالوه بر این همکاری و همدلی زیادی توسط سازمانهای خصوصی و عمومی و
گروههای نیمه دولتی انجام شده تا به گردشگری خرید به عنوان یک فعالیت اصلی و خاص در صنعت گردشگری پرداخته شود و از
طریق رسانههای گوناگون (جمعی ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی و  )...گسترش یابد.
در گردشگری خرید با مفهوم سرگرمی خرید مواجه هستیم ،مفهوم جدیدی که امروزه در خیلی از مراکز استاندارد خرید و
مالها انواع جدیدی از سبک زندگی را ارائه میدهند که مرزهای میان فعالیتهای کاری و فعالیتهای تفریحی را از بین برده است.
ممکن است خیلی از گردشگران و خریداران برای خرید کاالی ملموس و فیزیکی به مالها و مراکزخرید مراجعه نکنند ،قصد و نیت
آنها استفاده از خدماتی همچون ،تماشای فیلم در سینما ،استفاده از خدمات آرایشگری ،استفاده از کافیشاپ و رستوران ،استفاده از
شهر بازی و  ...باشد ،معموالً گردشگران و خریداران تمایل دارند از خرید در مراکز خرید و مالهایی لذت ببرند که در آنها دامنه
انتخاب برندها  ،محصوالت ،کاالها و خدمات گستردهتر است وکالً کاالها و خدمات منحصر به فردی دارند که در هر مرکز خرید،
مال و فروشگاهی یافت نمی شود ،همچنین خرید با قیمت مناسب بخش مهمی از خرید و گردشگری مبتنی بر تفریح است که
میتواند در گردشگر احساس یک خریدار باهوش را ایجاد کند ،انجام معامله وقتی که گردشگر از یک فروشنده تخفیف میگیرد یا
سود میکند ،میتواند تأثیر مثبتی در گردشگر داشته باشد.

 -2اهداف پژوهش
بدون شک شروع هر برنامه یا فعالیتی با آرمان ها و اهداف معین و مشخصی همراه است که این اهداف در ارتباط با نیازهای
مهم و حیاتی جامعه مطرح می گردد ،اهداف هر برنامه ،فعالیت یا پژوهش به منظور انعکاس نیازها ،خواسته ها ،امیال و تقاضاهای
کلی است ،لذا در هر پژوهش به منظور حصول وضعیت مطلوب اهداف مشخص می گرددکه این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی
نیست و چهار هدف اصلی ذیل را دنبال می کند.
 -1بررسی نقش احداث مراکز خرید و مال های بزرگ و مدرن در جهت رونق گردشگری خرید در بندر چابهار.
 -2بررسی نقش مراکز خرید و فروشگاه های مستقر در فرودگاه ها ،اسکله ها (بنادر) ،ایستگاه های راه آهن ،روستاهای
گردشگری ،مراکز فروش صنایع دستی ،سوغاتی و هدایا به جهت رونق گردشگری خرید در بندر چابهار.
 -0بررسی قابلیت ها و ظرفیت های دیگر بندر چابهار مانند آثار تاریخی و باستانی ،صنایع دستی ،میوه ها ،غذاها ،نان های
محلی جهت رونق بخشیدن به گردشگری خرید.
 -4ارائه پیشنهادات ،راه کارهای نوین و کاربردی ،راهبردها در خصوص توسعه گردشگری خرید در بندر چابهار.
تمامی چهار هدف فوق و به طور کلی انگیزه ی نگارش این مقاله در راستای بهبود و توسعه گردشگری خرید و جذب
گردشگر (داخلی و خارجی) در بندر چابهار می باشد که در صورت تحقق ،آثار مثبت و نتایج آن باعث کاهش فقر و جرائم،
اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده و بومی ،بهبود اوضاع معیشتی مردم خونگرم چابهار ،ایجاد کارآفرینی خواهد گردید.
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در بررسی های صورت گرفته به مقاله ای که به صورت مستقیم به تاثیر نقش گردشگری خرید در جهت رونق توسعه صنعت
گردشگری و جذب گردشگر در بندر چابهار اشاره کرده باشد برخورد نکردم ،اما مقاالتی را باتوجه به ماهیت و عنوان خرید ،نقش
مراکز خرید ،بررسی رفتار خریداران و نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه گردشگری خرید جهت جذب گردشگر مورد واکاوی دقیق
قرار دادم و از آنها جهت ایده گرفتن و تکمیل محتوای مقاله ی خود استفاده کردم که عبارتند از:
 -1در مقاله ای با عنوان نقش مراکز خرید در توسعه گردشگری داخلی ،نیما ثابت فر و پویا ثابت فر ،دومین کنفرانس بین
المللی مدیریت ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ،سال ،1072به نقش مهم بازاریابی و مراکز خرید در جهت جذب گردشگر اشاره شده
که نتایج این مقاله حاکی از آن است که معماری مراکز ،جاذبه های محیطی ،محصوالت مورد نیاز گردشگران ،قیمت اجناس در
مراکز خرید و ترفیعات مراکز خرید از مهمترین و اثرگذارترین عوامل پرتقاضای گردشگری در منطقه آزاد جزیره زیبای کیش هستند
و بیشترین امتیاز را از نظر گردشگران داخلی در مراکز خرید این جزیره ی زیبا دارا می باشند ،داده های مطالعه فوق با روش
پرسشنامه ای در بازه زمانی سه ماهه سوم و چهارم سال 1071جمع آوری و با روش فریدمن به رتبه بندی متغیرهای مدل چهارپی
مک کارتی و گیل مور پرداخته است.
 -2مقاله دیگر با عنوان ویژگی و رفتار خرید گردشگران شهر بانه ،اصغر طهماسبی و سوران روشنیان ،فصلنامه مدیریت
گردشگری ،سال یازدهم ،شماره ،03صفحات ،01-97سال ،1074به بررسی ویژگی ها و رفتار خرید گردشگران برای بازاریابی
مقاصد گردشگری با مطالعه موردی شهر بانه پرداخته ،و نتایج این پژوهش در دو دوره زمانی ایام تعطیالت عید و تابستان
سال 1074به روش نمونه گیری خوشه ای و از طریق پرسشنامه از تعداد 094گردشگر به دست آمده و این نتایج حاکی از آن است
که عواملی همچون سن گردشگر ،وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت ،بر هزینه خرید ،مدت اقامت ،نوع اقامتگاه ،روش پرداخت و
حتی مدت زمان خریدشان ،نیز تاثیرگذار بوده است.
 -0در مقاله ی دیگری با عنوان نقش مراکز تجاری و تفریحی بر توسعه گردشگری در مناطق آزاد تجاری ماکو -بازرگان،
بهزاد بهاری سلطان احمدی و ستار اصغری شیوه ،کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و منظر شهری ،سال ،1079به نقش مهم
مناطق آزاد تجاری به عنوان دروازه های طالیی اقتصاد در جذب سرمایه و سرمایه گذاران اشاره شده و از موقعیت ممتاز مرز
بازرگان در شهرستان ماکو به عنوان دروازه تجاری – بازرگانی ایران به اروپا و همچنین وجود منطقه آزاد تجاری ماکو و نزدیکی آن
به قطب صنعتی تبریز ،همجواری با کشورهای حوزه قفقاز ،آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی آن را به عنوان
مزیت ها و ظرفیت های رقابتی برشمرده که در کنار آنها می توان نسبت به طراحی و ساخت مراکز تفریحی و تجاری که تمام ابعاد
نیازهای گردشگران در آنها دیده شود ،اقدام گردد.

 -3مبانی نظری
 -1-3معرفی بندر چابهار
شهرستان چابهار با مساحتی حدود  24927کیلومتر مربع در منتها الیه جنوب شرقی ایران و در پهناورترین استان کشور (استان
سیستان و بلوچستان) ،در کنار آبهای گرم دریای عمان واقع شده است .این شهرستان از شمال به شهرستان های ایرانشهر و
نیکشهر از جنوب به دریای عمان از شرق به کشور پاکستان و از غرب به استان های کرمان و هرمزگان محدود است ،فاصله هوائى
بندر چابهار تا پایتخت ایران ،تهران  1493کیلومتر و فاصله زمینى از طریق جاده ایرانشهر -کرمان1731کیلومتر است .فاصله بندر
چابهار تا مرکز استان سیستان بلوچستان ،شهرستان زاهدان  921کیلومتر مى باشد .این بندر از لحاظ عرض جغرافیایی هم عرض
بندر میامی آمریکا است و متوسط دما در شهرستان چابهار  20درجه و میانگین آن  04درجه است.
بندر چابهار دارای مردمانی خونگرم و مهمان نواز با آب و هوایی مطبوع در بیشتر فصول سال می باشد ،قدم زدن بر روی
شنها در سواحل زیبا ،بکر و دیدنی ،تماشای صدف ها و الک پشت های دریایی ،وزش نسیم خنک و دلچسب دریا ،همراه آوای
دلنشین امواج دریا و گوش دادن به آواز پرندگان دریایی ،دیدن خورشید که در افق آرام آرام در پشت آب پنهان می شود و عظمت
کوه های مریخی یا مینیاتوری ،همگی آرامش غیرق ابل وصف و جاذبه هایی هستند که در طول مدت اقامت در بندر چابهار در اکثر
فصول سال برای گردشگران مهیاست ،صخره های بزرگ حاشیه ی ساحل که به دلیل پیشروی آب دریا و فرسایش سنگ های
رسوبی تراش خورده اند ،منظره چشم نوازی را برای هر گردشگری ترسیم می کنند.
وجود طبیعت بکر ،روستاهای تاریخی و صیادی ،مسجد زیبا و قدیمی روستای تیس ،مناطق تاریخی و تفریحی ،دریا و سواحل
زیبا ،منطقه آزاد تجاری -صنعتی ،مردمانی مهربان و با فرهنگ غنی و استفاده از لباس های محلی و زبان و گویش بلوچی و

93

 -2-3برخی سوغاتی ها و کاالهای فروشی در بندر چابهار
سوغاتی ها ،کاالها و یادگاری هایی را که می توان از بندر چابهار تهیه و همراه خود ببریم عبارتند از:
 -1صنایع دستی شامل حصیر ،انواع کیف های حصیری ،سبد نان ،پارچه سوزن دوزی یا بلوچی دوزی ،انواع پارچه های رنگی
بلوچی ،رواندازهای رخت خواب سکه دوزی شده ،گلیم ،چادر ،انواع سنگ های قیمتی ،انواع سفال ،روسری های محلی ،زیوراالت
سنتی ،لباس های محلی ،انواع صدف و ...
 -2خوراکی ها شامل ،ماهی و میگو ،میوه ها و نانهای محلی ،شیرینی محلی لندو ،انواع ادویه جات محلی ،انواع چای و ...
 -0خرید پوشاک ،لوازم صوتی و تصویری ،لوازم بهداشتی ،لوازم خانگی ،ظروف چینی و  ...از فروشگاه ها و غرفه های مجتمع
تجاری منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار (مجتمع ابریشم ،صدف ،فردوس ،صالحیار و )...

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

محلی ،همه عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که می توانند بندر چابهار را به یکی از پرجاذبه ترین مناطق تفریحی و خرید برای
سفر وگشت و گذار در کشور تبدیل نمایند.
پدیده نادر و حیرت انگیز گل افشان ،تاالب لیپار (معروف به تاالب صورتی) ،درخت انجیر معابد یا مکر زن ،سواحل زیبای تیس
و لیپار ،بندر صیادی رمین ،با زار سنتی فجر ،قلعه پرتغالی ها ،گاندو (اولین تمساح پوزه کوتاه ایرانی) و  ...همگی می توانند عوامل
جذب گردشگر در کلیه فصول سال در بندر چابهار باشند ،گردش ،تفریح و خرید در هوای معتدل بهاری این بندر در روزهای پاییز و
زمستان می تواند بر جذابیت سفر بیفزاید ،و در نهایت می توان گفت که بندر چابهار همانند بهشتی از ناشناخته ها می باشد که هر
گردشگری را جذب زیبایی های خود می کند.
اقلیم بندر چابهار فرصت مناسبی را برای کشت انواع
محصوالت گرمسیری و سودآور صادراتی نظیر موز و انبه
و  ...فراهم کرده و این بندر از نظر رطوبت و پدیده
مونسون (بادهای موسمی تابستانی ،که منشا آن قطب
جنوب و هندوستان می باشد و وزش آن در فصل تابستان
موجب می شود که بندر چابهار خنک ترین بندر جنوب
کشور باشد) .باتوجه به زندگی ماشینی امروز ،دغدغه ها و
گرفتاریهای انسان ها ،بندر چابهار با ظرفیت ها و جاذبه
هایش می تواند به عنوان مقصد گردشگری به منظور
رسیدن به آرامش و تمدد اعصاب برای گردشگران مطرح
گردد ،همچنین به لحاظ شرایط آب و هوایی مطبوع
بهاری در بیشتر فصول سال ،فاصله ی کم این بندر از
کشور هندوستان ،و پدیده ی مونسون ،بندر چابهار به
هندوستان ایران معروف شده است.
شکل  -1موقعیت بندر چابهار بر روی نقشه

 -4مفهوم برندسازی 1در صنعت گردشگری
در جهان پراز رقابت امروز علی الخصوص در صنعت گردشگری برای بدست آوردن و کسب مزیت رقابتی به منظور حفظ و
بقاء مقصد گردشگری و حتی سبقت از سایر رقبا بایستی با کلیه مفاهیم بازاریابی آشنا و به اصطالح امروزی سواد بازاریابی را داشته
باشیم .یکی از مباحثی که به تازگی وارد ادبیات و مباحث بازاریابی شده مفهوم برندسازی می باشد ،امروزه با تعمیم و ارتباط این
مفهوم به صنعت گردشگری و همچنین برنامه ریزی دقیق می توان شاهد برندی قوی در مقصد گردشگری که از اولویت های
بسیاری از مقاصد ،جهت جذب گردشگر در جهان است ،باشیم.
برندسازی در صنعت گردشگری یعنی دمیدن روح ،نشاط و شادی در کالبد یک مقصد گردشگری مانند بندر ،شهر ،جزیره،
روستا و  ،...یعنی هویت بخشیدن به یک مقصد گردشگری ،که گردشگر در طول مدت اقامت احساس خوشایند و حس بازگشت
دوباره و درنهایت لذت سفر که همان محصول صنعت گردشگری می باشد ،حاصل و گردشگر ،دیگران را نیز از طرق مختلف جهت
سفر به همان مقصد گردشگری ترغیب نماید ،برندسازی مقصد گردشگری بهترین راه برای ایجاد یک تصویر زیبا و ماندگار از
مقصد گردشگری در ذهن و روح گردشگران است و باعث بهتر دیده شدن در میان سایر رقبا می شود ،به طوریکه گردشگران
همیشه با این تصویر زندگی کنند.
1 -Branding
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 -5مفهوم مراکز خرید و مال ها
 -1-5تاریخچه مراکز خرید
تاریخچه مراکز خرید و فروشگاه ها به 1333سال قبل بر می گردد ،در زمان های قدیم بنادر و خیابان ها به عنوان مراکز خرید
استفاده می شدند ،تیمچه ها ،با جای دادن حجره ها و مغازه ها در درون خود نقش نوعی بازارچه یا مرکز خرید را ایفا می کردند.

 -2-5تعریف و توضیحات تکمیلی در مورد مراکز خرید

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

اصوال به مجموعه ای از مغازه های خرده فروشی ،رستوران ها ،استودیوهای عکاسی ،سالن های آرایشی و کسب و کارهای
دیگر مراکز خرید گفته می شود ،امروزه برای جذب و وفادارسازی مشتریان عالوه بر مغازه ها و فروشگاه ها ،خدمات و امکانات
تفریحی نیز در این مراکز در نظر گرفته شده است ،امکانات تفریحی می تواند شامل شهربازی ،سینماها ،مراکز ورزشی و  ...باشند،
وجود انواع رستوران ها و کافی شاپ ها و فست فودها نقش مهمی در جذابیت این مراکز داشته است ،مراکز خرید در سرتاسر دنیا
وجود دارند و می تواند مقصد کسانی باشند که از خرید کردن لذت می برند ،حتی این مراکز مجهز توانسته اند در جهت جذب
گرد شگر نیز موفق عمل کنند ،امروزه مال ها دیگر فقط یک مرکز خرید محسوب نمی شوند ،بلکه به نوعی تبدیل به پارک هایی
مدرن نیز شده اند ،مکانی که مردم نه تنها برای خرید بلکه برای گذراندن اوقات فراغت خود و لذت بردن از فضای منحصر به
فردش به آنجا مراجعه می کنند ،از همین رو بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران ،زمان و پول زیادی را برای توسعه و ساخت این
مراکز صرف می کنند.
به عنوان مثال دبی مال Dubai Mall ،در امارات متحده عربی بزرگترین آکواریوم و بزرگترین شیرینی فروشی جهان را در
خود جای داده است( ،عوامل جذب و ایجاد کشش در گردشگری خرید) .خرید در میان فعالیتهایی که گردشگران در طول مدت سفر
در تعطیالت انجام میدهند از رایجترین و لذتبخشترین سرگرمی ها و حتی در بیشتر موارد جاذبه اصلی و انگیزه اولیه سفر را
ایجاد میکند ،خرید تقریباً رایجترین فعالیت در صنعت گردشگری در تمام مقاصد گردشگری محسوب میشود .خرید از نظر هزینه
در مکان دوم بعد از اقامت قرار دارد ،اگرچه در بسیاری از موارد ممکن است در رتبه اول قرار گیرد .خرید همچنین با بسیاری از
فعالیتهای دیگر مانند حمام آفتاب در ساحل ،اسکی ،بازدید از مکانهای تاریخی ،مذهبی و دیدنی ،حضور در نمایشگاهها و
کنفرانسها ،بازدید از موزه ها و  ...تناسب دارد و معموالً گردشگری خرید در رابطه با این فعالیتهاست که اتفاق میافتد .در واقع اکثر
گردشگران نوعی نیاز درونی به خرید دارند ،داشتن یادگاری ،جستجوی اصالت ،جستجو و به دست آوردن تجربهها و کاالهای
جدید ،تمایل به خرید هدیه برای افراد خانواده و دیگران ،سنتهای فرهنگی ،اجتماعی ،از متغیرهای اصلی برای اکثر گردشگران
خرید به حساب میآیند.
هدف اولیه و مهم مراکز خرید ،تشویق و ترغیب مردم و گردشگران به خرید کاال و بهرهمند شدن از خدمات آن مرکز خرید
میباشد .چند متغیر در مراکز خرید نقش اصلی را ایفا میکنند و موجب خرید میشوند ،از جمله مهمترین اصولی که در مراکز خرید
موفق ،مد نظر می باشد ،موقعیت جغرافیایی (دسترسی آسان) قیمت مناسب ،کیفیت ،تنوع کاال ،طراحی ویژه ،دکوراسیون و
نورپردازی ،وجود برندهای معتبر ،و فضای بازی و سرگرمی برای کودکان ،دارا بودن فود کورت( 1تاالرهای خوراک) و به طورکلی
امکانات و قابلیت های مرکز خرید میباشد ،اما این ویژگی ها به تنهایی کاربرد ندارد ،بلکه آموزش کارکنان بخش فروش در هر
فروشگاه و کیفیت و نحوه برخورد با گردشگر موجب جذب در رضایت وی خواهد شد ،در نتیجه گردشگر و خریدار را وادار به خرج
کردن و خرید کاال میکند و این امر باعث وفاداری گردشگر به آن فروشگاه و مرکز خرید خواهد شد.
با توجه به رشد سیستم حمل و نقل (هوایی ،دریایی ،زمینی) و توسعه تکنولوژی و پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و
همچنین استفاده از کارته ای اعتباری هوشمند ،گردشگران قادر هستند مسافتهای بیشتری را طی و مقاصد گردشگری مختلف و
متنوعی را جهت خرید و تفریح تجربه کنند.
باتلر 2اشاره میکند که می توان رابطه بین خرید و صنعت گردشگری را به دو دسته تقسیم کرد ،اول وقتی که خرید انگیزه
اولیه سفر گردشگر است و دوم ،وقتی که خرید به عنوان انگیزه ثانویه در هنگام سفر انجام میگیرد که ممکن است انگیزه اولیه آن
چیزی غیر از خرید بوده باشد( .برای مثال شرکت در تور جام جهانی فوتبال و یا المپیک و  )...مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ و
مال ها وقتی بوجود آمدند که طبقه مرفه در جامعه شکل گرفت و تقاضا برای احداث این گونه مراکز بیشتر شد ،هدف اصلی مراکز
خرید و مالها ،ایجاد مجموعهای از فروشگاههای سرپوشیده (یا در برخی از موارد روباز) بود تا تنوعی از اجناس ،برندها و قیمتها را

1 - Food Court
2 - Butler
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 -3-5فضای مراکز خرید و مالها
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به گردشگران و مصرفکنندگان عرضه کنند ،بدین ترتیب دیگر الزم نبود تا گردشگران و مصرفکنندگان برای خرید اقالم خاص
به فروشگاههای دیگر مراجعه کنند و به این صورت ،محیطی برای خرید به صورت یک جا فراهم میشد.
شاید بدیهیترین و متداولترین فرآیند در مراکز خرید و مالها ایجاد ترکیبی از خرید و تفریح است .در جریان ارائه تسهیالت و
خدمات اضافی به گردشگران ،مراکز خرید و مالها به مراکزی فراغتی تبدیل شدهاند ،امکانات و تسهیالت فراغتی معموالً شامل،
رستورانها ،کافیشاپها ،تاالرهای بولینگ ،باغوحشهای کوچک ،باشگاههای بدنسازی ،پیست اسکی و اسکیت ،مراکز ورزشی،
استخر ،سینما ،زمینهای بازی کودکان ،آژانسهای گردشگری ،صرافیها و  ...را شامل میشود ،این تسهیالت فراغتی طی سالهای
اخیر اهمیت فراوانی یافته و در کشاندن گردشگران ،مصرفکنندگان و مردم و حتی وفاداری آنها به مراکز خرید و مالها نقش
اساسی را ایفا میکنند.
در واقع مراکز خرید و مالها در کشورهای پیشرفته نظیر مالزی ،هنگکنگ ،سنگاپور ،امارات متحده عربی ،ایاالت متحده
آمریکا و  ...تبدیل به مکان تفریحی ،فرهنگی و اجتماعی شده که گردشگران و خریداران از گردش یک روز تعطیل ،خرید از برند تا
تماشای فیلم وکنسرت موسیقی به آنجا مراجعه و در نتیجه این مراکز و مالها تبدیل به پاتوقی برای افراد از همه ردههای سنی
شده که امروزه از آنها به عنوان مراکز گشت و گذار ،مراکز استراحت و یا مراکز تفریحی نامبرده میشوند .برگزاری رویدادهای
خاص عالوه بر تسهیالت فوق نیز میتواند به جذب گردشگر و وفاداری آنها به این مراکز و مالها کمک شایان نماید ،به عنوان
مثال ،برگزاری نمایشگاههای اتومبیل و قایق ،ثبت نام در مسابقات و تورهای ورزشی ،گردشگری ،نمایش مد ،برگزاری دورههای
آموزشی ،حراجی عتیقه ،کلینیکهای آرایشی و بهداشتی ،تخفیفهای پایان هفته ،قرعهکشی ،پخش مستقیم رویدادها و مسابقات
ورزشی ،نمایشگاههای صنایع دستی ،حراجیها و معرفی محصوالت و برندهای آرایشی و ...
افراد مسن نیز از گردشگران و مراجعه کنندگان مهم مراکز خرید و مالها هستند .افراد مسن با آگاهی از اینکه پیادهروی برای
سالمت آنها مفید است ،مراکز خرید و مالها را به عنوان جایی برای پیادهروی انتخاب میکنند ،زیرا آنها میتوانند در کنار قدم زدن
و خرید کردن در مراکز خرید و مال ها از خنک شدن در تابستان ،گرم شدن در زمستان ،همنشینی با افراد دیگر و همساالن ،دیدن
منظرههای جالب ،استفاده از سرویس بهداشتی ،ایمنی نسبی ،دکههای تنقالت و نوشیدنی و  ...بهرهمند شوند .برگزاری جشنوارهها و
مراسم نیز از دیگر جاذبههای گردشگری در مراکز خرید و مالها هستند ،جوامع مختلف به دلیل معروفیت فرهنگی ،تسلط در تولید
محصوالت آرایشی ،بهداشتی ،وجود غذاها و میوهها و نان های خاص محلی ،سکونت گروههای قومی و فرهنگی گوناگون و
معیارهای فراوان دیگر ،جشنهایی را برگزار میکنند که آنها را از دیگر مقاصد گردشگری متمایز میکند ،این جشن ها گردشگران
و مردم را از مناطق محلی دور و نزدیک و حتی خارج از کشور جذب میکنند ،به عنوان مثال در طول مدت برگزاری یک رویداد
ورزشی ،گردشگران و تماشاچی ها تمایل به خرید دارند.

وضعیت مراکز خرید و مالها شامل تمام جنبه های یک مکان خرید است که گردشگران و خریداران در خرید با آنها مواجه
میشوند ،این موضوع نه تنها شامل کاالها و فروشندگان میشود ،بلکه شامل نما ،طرح ،تنوع و موقعیت فروشگاه ،راه دسترسی و ...
می شود .همچنین ویژگیهای بصری و طرح معماری ،امکانات و خدمات رفاهی بر ماهیت تفریحی بودن این مراکز و مالها در طول
اقامت و مراجعه مکرر گردشگران تأثیر میگذارند .محیط فروشگاه که در داخل یک مرکز خرید و مال وجود دارد میتواند هم به
عنوان یک جاذبه و هم به عنوان یک دافعه در خرید تفریحی عمل کند .شرایط مطبوع ،دکوراسیون ،ساختار محیطی ،تمیزی،
قفسهبندی مناسب ،برخورد مناسب و شایسته فروشنده ،حتی پخش شدن موزیک مناسب میتواند به مطرح بودن خرید کمک
فراوان نماید .به همین دلیل فروشگاههایی که سرگرم کننده نیستند دارای طراحی بینظم ،دکوراسیون بد ،شلوغی و به طور کلی
محیط پیرامونی نامناسب میباشند ،مراکز خرید و مالهایی که دارای فروشگاههای متنوع در ارائه کاالهای برند ،متنوعتر ،مد و
سبک کیفیت را ارائه میکنند گردشگران بیشتری را حتی از آن سوی مرزهای جغرافیایی برای خرید جذب میکنند.
تحریک حسی که از طریق طراحی فروشگاه و انواع ویژگی ناملموس (مانند صداها ،بوها و  )...ایجاد میشود ،باعث کاهش
خستگی ،فرار از کارهای روزمره میگردد و عالوه بر خرید کاال ،روحیهدهنده و لذتبخش است(Bloch et al.,1994) .
تنوع فروشگاهها نیز برای گردشگران و خریداران در یک مرکز خرید و مال جذاب است ،تنوع فروشگاهها ،سطح هیجان را نیز
تحت تأثیر فراوان قرار میدهد .منظور از تنوع فروشگاهها ،وجود مغازههای فروشگاهی ،غذاخوریها ،مکانهای سرگرمی و  ...است.
) (Chubb & Chubb,1981همچنین کیفیت خدمات باال به مشتری ،مزیتی رقابتی است که به رشد خرید در مراکز خرید و
مالها کمک می کند ،گردشگران از سطح باالی خدمات و توجهی که در این گونه مراکز به آنها میشود به شدت احساس لذت
میکنند ،با افزایش تقاضا برای خرید از سوی گردشگران ،بسیاری از مقاصد گردشگری ،استراتژی رقابتی را در زمینه گردشگری
خرید آغاز کردند ،به طوری که در تالش برای توسعه صنعت گردشگری ،مراکز خرید ،مالها و حمایت از گردشگری خرید را به
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عنوان سیاست رسمی خود برگزیدند ،به عنوان مثال امارات متحده عربی (دبی) ،هنگکنگ ،تایلند ،سنگاپور و مالزی نمونههای
خوبی از کشورها و مقاصد گردشگری هستند که خرید را به عنوان استراتژی( 1راهبرد) رسمی گردشگری انتخاب کردهاند.

 -6تاریخچه ی سوغاتی و هدایا
جذابترین و مورد توجهترین کاالها در بخش گردشگری خرید ،سوغاتیها میباشد ،برخی از قدیمیترین داستانها در مورد
سوغاتیها به مصر باستان برمیگردد که آنها برای دوستان و خانواده خود از سفرهای تجاری خارجی یادگاری
میآورند (Hobson,1996) .در قرون وسطی ،با گسترش اکتشاف آفریقا ،آسیا و قاره ی آمریکا ،گردشگران و ماجراجویان بعد از
سفرهای طوالنی ،در هنگام بازگشت به اروپا و خانه ،همراهشان مقادیر زیادی آثار هنری و صنایع دستی از جوامع اکتشاف شده یا
فتح شده بود .استعمارگران و کاشفان از طریق برپایی نمایشگاههای هنری و داستانهایی از مکانهای بیگانه و ناشناخته ،هنرهای
مردم سرزمینهای ناشناخته را برای جهان غرب معرفی میکردند.

 -1-6خرید هدیه برای اقوام
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خرید هدیه برای اعضای خانواده به عنوان یکی از انگیزههای اصلی برای گردشگران خرید است ،به طور کلی خرید برای
اعضای خانواده و نزدیکان دارای لذت خاصی است ،در تحقیقی که درباره گردشگران در استرالیا انجام شد 09 ،درصد از آنان هیچ
کاالیی برای خود نخریده بودند و فقط برای اقوام خرید کرده بودند (Bureau of Tourism Research,1990) .تحقیقات
دیگری نیز تأیید کردهاند که گردشگران معموالً برای دیگران بیشتر از خود خرید میکنند .جنسیت نقش مهمی در نوع خرید برای
دیگران دارد ،زنان برای خ رید هدیه برای دیگران تمایل بیشتری دارند و در مقایسه با مردان برای انتخاب هدیه توجه و زمان
بیشتری را صرف میکنند.

 -7برخی از مراکز خرید سوغاتی و هدایا
 -1-7فرودگاهها
یکی از رایجترین و محبوبترین مکانها برای خرید گردشگران فرودگاهها هستند .فرودگاه های بزرگ دو بخش خرید مختلف
در پایانه های مسافربری خود دارند  :بخش زمینی و بخش هوایی .بخش زمینی معموالً بر روی همه گردشگران و بازدیدکنندگان،
کارکنان فرودگاه ها باز است و مکان آن قبل از باجه کنترل امنیتی قرار دارد ،بخش هوایی کنار درب های خروجی ،بعد از باجه
کنترل گذرنامه و امنیتی قرار دارد و فقط برای گردشگرانی که بلیط دارند و کارکنان فرودگاهها قابل دسترسی است ،در واقع امروزه
فرودگاه ها دیگر فقط به حمل و نقل و مسافرت اختصاص ندارد ،بلکه به مراکز خریدی مهم تبدیل شدهاند .فرودگاه بینالمللی دبی،
فرودگاه چانگی 2در سنگاپور و فرودگاه اسکیپول 0آمستردام ،بهترین مثال از این نوع هستند که به دلیل کاالهایی مانند طال و
جواهر ،ادکلن و شکالت ،توتون ،لباسهای خز و لباس و لوازم مسافرت وجود هتلهای معروف و استفاده از برندهای معتبر ،معروف
هستند.

 -2-7ایستگاههای راهآهن و بنادر
همانند شرایط فرودگاهها ،فروشگاههای مراکز خرید بخش مهمی از خدماترسانی در ایستگاههای راهآهن ،بنادر و ایستگاههای
کشتیهای مسافری به حساب میآیند .فروشگاههای موجود در ایستگاههای راهآهن ،عمدتاً نیازهای گردشگران تفریحی ،روزمره و
گردشگران بین شهری را برآورده میکنند .ویژگی های مراکز خرید بنادر و پایانههای کشتیهای مسافربری که به مسافران خدمات
میدهند ،مانند ایستگاههای قطار است ،ولی با این حال پایانههای کشتی فرصتهای خرید متنوعی را ارائه نمیدهند ،زیرا اکثر
گردشگران وقتی به کشتیهای کروز 4سوار میشوند ،فرصت خرید پیدا میکنند که معموالً نوعی سرگرمی روی عرشه کشتی
محسوب میشود .در هر حال این پایانهها دروازههای گردشگری دریایی هستند و تمایل دارند اجناس گستردهتری را عرضه کنند و
جهتگیری متفاوتی در قبال مراکز خرید داشته باشند ،فروشگاههای سوغاتی ،بوتیک های لباس و جواهرات ،غذاخوریها ،دکههای
مطبوعات رایجترین اجزای زیربنایی بنادر محسوب میشوند .حتی وقتی که گردشگران فرصت خرید روی عرشه کشتی را دارند،
تمایل دارند برخی از اقالم را در خشکی خرید و تهیه کنند .دلیل این امر این است که بنادر یکی از بخشهای جالب سفرهای دریایی
1 - Strategy
2 - Changi Airport Singapore
3 - Amsterdam Airport Schiphol
4 - Cruise Ship
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هستند و گردشگران معموالً میخواهند اقالمی را از مکانها و مقاصد گردشگری که بازدید میکنند به عنوان یادگار سفر بخرند .با
توجه به این که گردشگران دریایی معموالً مدت زمان کمتری را در بندر میگذرانند ،وجود فروشگاههای صنایع دستی ،غذاها و
روزنامههای محلی ،میوه های محلی ،سنگهای قیمتی محلی و  ...جهت ارائه خدمات و محصوالت به این گونه از گردشگران
پیشنهاد میگردد.

 -3-7روستاهای صنایع دستی
روستاهای صنایع دستی جوامع کوچکی هستند که گردشگران و بازدیدکنندگان را جذب میکنند و جاذبه ی آنها در ایجاد
فرصتهای خرید تفریحی و گردشگری در مکانهای جذاب و در فضای طبیعی ،فرهنگی و تاریخی میباشد.

 -4-7فروشگاه ها و مراکز صنایع دستی
مراکز صنایع دستی معموالً به مراکز خرید سوغاتی مشهور هستند ،این گونه مراکز میتوانند جزئی از جاذبه جوامع و مقاصد
گردشگری باشند ،به ویژه در مناطقی که صنعت گردشگری تحتالشعاع فرهنگهای محلی و بومی قرار دارد .رنگها ،سبکها،
محصوالت و مردم محلی به جذابیت این گونه مراکز کمک فراوانی میکند.

 -8روش تحقیق

 -9نتیجه گیری
در عصر حاضر خرید می تواند به عنوان یک فعالیت و مفهوم جدید در صنعت گردشگری جهت تجربه نمودن مکان ها و
مقاصد نو مطرح باشد ،وجود مراکز خرید و مال ها ی استاندارد و مدرن می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری محسوب شده و
باعث ایجاد انگیزه ی سفر و کشش در میان گردشگران جهت برطرف کردن نیازهایشان شود ،با هماهنگی و همدلی بین بدنه و
بخش های مختلف سازمان های متولی توسعه صنعت گردشگری و همچنین دیگر سازمان های ذیصالح در سطح منطقه ای و
ملی می توان شاهد باال رفتن نرخ بازدید گردشگران داخلی و خارجی در بندر چابهار باشیم.
کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد ،دارای آثار تاریخی و باستانی ،صنایع دستی متنوع ،طبیعت مفرح ،آب و هوایی
مناسب در بخش صنعت گردشگری می باشد ،اما رشد این صنعت درآمدزا و پرسود در مقایسه با دیگر کشورها که به اندازه درآمد
نفتی ایران از این صنعت کم هزینه و بدون دود درآمد ارزی نصیبشان شده ،بسیار کند و نامحسوس است که می توان دالیل آن را
در ضعف مدیران کالن ،قوانین و دولتی بودن دیدگاه مدیران و برنامه ریزان در تمامی سطوح این صنعت جستجو کرد.
بندر چابهار ظرفیت برنامه ریزی جهت اجرای اکثر گونه های مختلف صنعت گردشگری ،از جمله گردشگری خرید ،گردشگری
ساحلی و دریایی ،گردشگری ورزشی ،گردشگری روستایی ،بوم گردی ،گردشگری تاریخی ،گردشگری نمایشگاهی و  ...را به
برنامه ریزان توسعه صنعت گردشگری در استان پهناور سیستان و بلوچستان و حتی
صورت همزمان دارد ،مسئولین ،مدیران و
در کشور بایستی با تفکر جهانی ،و منطقه ای عمل کردن بتوانند از موقعیت استراتژیک بندر چابهار نهایت استفاده را جهت سرمایه
گذاری ،ریشه کن کردن فقر ،توزیع عادالنه ثروت در میان مردم ،و جذب گردشگر برده ،در واقع هر لحظه غفلت و از دست دادن
زمان و کم کاری منجر به توسعه صنعت گردشگری در مقاصد گردشگری کشورهای همسایه خواهد شد و نباید به همین راحتی
این فرصت را در اختیار آنها قرار داد.
با توجه به معاف شدن بندر چابهار در دور جدید تحریم های اقتصادی ضد ایران که از آبان ماه 1079آغاز شده و علت آن
کمک به توسعه اقتصادی کشور افغانستان ذکر شده ،می توان از این فرصت به شکل مطلوب جهت تکمیل زیرساخت های اولیه ی
توسعه صنعت گردشگری نظیر حمل و نقل ،راه آهن ،فرودگاه و خطوط کشتیرانی و  ...استفاده نمود .داشتن تمایز به صورت پایدار
منجر به شکل گیری مزیت رقابتی در مقاصد گردشگری خواهد شد و نتیجه این عمل دیده شدن یک مقصد گردشگری در میان
سایر رقبا را در پی خواهد داشت و این مسئله همواره باید به صورت مستمر و سازماندهی شده تکرار و ادامه داشته باشد ،به عنوان
مثال یکی دیگر از راه هایی که با آن می توان مزیت رقابتی ایجاد نمود داشتن یک شعار تبلیغاتی مناسب در میان سایر رقبا می
باشد ،به عنوان مثال چابهار بندر همیشه بهار و یا چابهار بندر خرید با آرامش.
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این مقاله از لحاظ نوع هدف کامال کاربردی بوده و روش بررسی به کار رفته در این مقاله ترکیبی از روش های توصیفی از
ط ریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی (منابع فارسی و انگلیسی) ،بررسی مقاالت متعدد مرتبط با حوزه ی گردشگری خرید ،انجام
سفرهای و بازدید میدانی از بندر چابهار ،استقاده از شبکه اینترنت ،بررسی شبکه های اجتماعی مجازی ،گفتگو با گردشگران،
خریداران و مردم در بندر چابهار و همچنین مراجعه به ادارات ذیصالح در حوزه ی صنعت گردشگری ،بندر چابهار می باشد.
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باتوجه به موقعیت ژئوپولیتیک( 1جغرافیای سیاسی) خاص بندر چابهار در کشور با داشتن یک برنامه طوالنی مدت و مدون
ضمن ایجاد فرصت های ترانزیتی تجاری بین المللی برای کشور می توان گردشگری خرید را نیز در این بندر توسعه داد .در نهایت
با برنامه ریزی دقیق و صحیح می توان فرصتهای جدیدی را برای گردشگری خرید و همچنین جذب گردشگر داخلی و خارجی در
بندر چابهار با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هایی که در این بندر وجود دارد فراهم کرد .با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله
می توان به این واقعیت و نتیجه رسید که امروزه گردشگری خرید جزء الینفک جریان صنعت گردشگری در مقاصد مختلف اعم از
منطقهای ،ملی و بینالمللی میباشد.
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سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار و با
هماهنگی با دیگر ارگان های مرتبط می تواند با برنامه ریزی مدون و دقیق جهت برگزاری نمایشگاه های ساالنه در بندر
چابهار تحت عنوان نمایشگاه های خرید (در تقویم نمایشگاهی ساالنه بندر چابهار) و دعوت از برندها و تولیدکنندگان داخلی و
خارجی (با توجه به اصول موازین اخالقی و فرهنگی) نسبت به جذب گردشگر خرید اقدام نماید.
اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی نمایندگی های زاهدان و بندر چابهار با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان سیستان و بلوچستان ،ضمن دعوت از تجار کشورهای همسایه نظیر (عمان ،هندوستان ،پاکستان ،امارات متحده عربی،
افغانستان و )...می تواند باتوجه به ظرفیت های بالقوه بندر چابهار جهت سرمایه گذاری ،زمینه همکاری و توسعه روابط تجاری،
نمایشگاهی و حتی احداث شعبه در بندر چابهار را فراهم نماید.
شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان می تواند نسبت به تسهیل شرایط واگذاری زمین (با تخفیف ویژه در
صورت اخذ مجوز از مراجع ذیصالح) و همچنین امکانات زیرساختی مناسب به تولیدکنندگان واقعی ،زمینه فعالیت تولید و
حمایت از کاالی داخلی را در بندر چابهار فراهم نماید.
سازمان منطقه آزد تجاری -صنعتی بندر چابهار (مدیریت بازاریابی) می تواند در تقویم آموزشی خود نسبت به برگزاری
کالسهای آموزش بازاریابی و فروش ،بازاریابی و فروش در شرایط رکود اقتصادی ،خرید ،طراحی دکوراسیون ،روانشناسی رنگ
و نقش آن در خرید ،مدیریت ارتباط با مشتری ،2نحوه برخورد و ارتباط با گردشگر و  ...در تقویم آموزشی خود جهت ترویج
فرهنگ یادگیری و همچنین ترغیت فروشندگان و الزام آنها جهت شرکت در این کالسها با تدریس اساتید باتجربه و برجسته
اقدام نماید.
سازمان می راث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان می تواند یک روز را تحت عنوان روز بندر
چابهار در تقویم گردشگری کشور پیش بینی و نام گذاری نماید ،و در این روز با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب نسبت به
برگزاری جشن و درکنار آن اجرای موسیقی سنتی ،پخت انواع غذاهای محلی و ترویج فرهنگ اصیل قوم بلوچ ،اقدام نماید.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
استان و سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار می تواند نسبت به شناسایی ظرفیت های موسیقی اصیل و همچنین
سازهای سنتی اقدام ،تا در مراسم ،جشن ها و جشنواره ها و نمایشگاه ها از این قابلیت جهت آشنایی مخاطب با این نوع
موسیقی و سازهای سنتی در بندر چابهار بهره برد ،همچنین می توان کارگاه هایی را جهت ساخت و تولید انواع سازهای سنتی
دایر تا عالوه بر اشتغا لزایی ،بتوان این محصوالت را در بازار جهت فروش به گردشگران خرید و سایر عالقه مندان به موسیقی
سنتی عرضه کرد.
نام گذاری یک روز در تقویم گردشگری کشور تحت عنوان روز بندر چابهار می تواند این بندر را به عنوان یک برند
گردشگری(مقصد گردشگری) ابتدا در سطح منطقه ای و سپس در سطح ملی و در نهایت در سطح جهانی مطرح نماید و باعث
جذب گردشگر داخلی و خارجی شود.
تبلیغات مناسب و گسترده با توجه به ظرفیت های بالقوه بندر چابهار از طریق رسانه های جمعی (عمومی) ،تبلیغات محیطی در
مراکز و اماکن پر رفت وآمد ،با توجه به در خدمت بودن ابزارهای بازاریابی دیجیتال و استفاده از قدرت نفوذ اینترنت ،تلفن های
همراه هوشمند و شبکه های اجتماعی مجازی در میان گردشگران و بهره بردن از بازاریابی ویروسی (انتشار تجربه گردشگران
در حین سفر به صورت برخط 0و بعد از سفر از طریق خواندن مطالب و دیدن تصاویر آنها در شبکههای اجتماعی مجازی) به
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صورت برنامه ریزی شده و مدون می تواند کمک شایانی را به شناساندن هرچه بهتر این بندر در جهت جذب گردشگر داخلی و
خارجی نماید.
شهرداری بندر چابهار با همکاری اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان و اداره کل بنادر و دریانوردی استان و سایر
سازمان های مرتبط باتوجه به ظرفیت دریا و وجود انواع ماهی ها و آبزیان خوراکی و با شعار تغذیه سالم زندگی سالم و یا
ماهی را از آب بگیرید و تازه میل نمائید ،می تواند با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته امروزی اقدام به ساخت و احداث بازار
فروش ماهی ،میگو ،خرچنگ و صد ف های دریایی نماید ،و با پیش بینی رستوران های دریایی در کنار این بازار ،تجربه جدید
و لذت بخش طبخ و سرو ماهی و آبزیان خریداری شده توسط خریداران و گردشگران در محل رستوران توسط بهترین
سرآشپزها را به آنها منتقل نماید.
مدیران و مسؤالن و برنامه ریزان مرتبط در بخش توسعه صنعت گردشگری بندر چابهار بایستی شرایط مناسب و زیرساخت
های الزم را جهت اقامت گردشگران فراهم نمایند ،این زیرساخت ها می تواند شامل ،راه دسترسی زمینی استاندارد و ایمن،
احداث راه آهن ،فرودگاه بین المللی و مدرن ،خطوط کشتیرانی داخلی و بین المللی ،ایجاد اقامتگاه های تفریحی در کنار دریا،
پارک های آبی ،باغ پرندگان ،آکواریوم بزرگ ،موزه ،هتل های استاندارد و مدرن و  ...باشند.
منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار با همکاری دیگر ارگان های مرتبط (در بخش فراهم کردن زیرساخت های صنعت
گردشگری) با دعوت از سرمایه گذاران و مشاوران ایرانی وخارجی می تواند نسبت به احداث مجتمع ها و مال های خرید با
رعایت استانداردهای بین المللی اقدام و در طراحی آنها از تلفیق معماری سنتی و اصیل این بندر با معماری مدرن امروزی
استفاده نمایند تا برای گردشگران خرید و سپری کردن اوقات فراغت آنها کامال جذاب باشد.
فروشندگان غرفه ها و فروشگاه ها در مجتمع های تجاری منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار باید اطالعات کامل از هنر
فروشندگی حرفه ای داشته باشند و به اصطالح اساتید و بزرگان بازاریابی بتوانند فروشنده شن در بیابان باشند ،آنها بایستی
آشنایی با اصول چیدمان کاال و نورپردازی مناسب در غرفه و فروشگاه را بدانند.
سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار با همکاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سیستان
و بلوچستان و دیگر سازمان های مرتبط می توانند نسبت به برگزاری نمایشگاه ساالنه لباس های محلی و سنتی (لباس اقوام)
و حتی احداث کارگاه های دوخت لباس محلی و سنتی در بندر چابهار اقدام تا ضمن جذب گردشگر عالقه مند به خرید هنر
اصیل و بومی ،و همچنین ترویج ،تبلیغ ،برند سازی و صادرات لباس های محلی و سنتی باعث کارآفرینی و اشتغالزایی و
افزایش ثروت در بندر چابهار شوند.
فروشندگان غرفه ها و فروشگاه ها در مجتمع های تجاری منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار نیز می توانند با پوشیدن
لباس های محلی و سنتی با بلوچی دوزی های زیبا و خیره کننده ضمن حفظ هنر اصیل ،نسبت به ترویج و تبلیغ مناسب این
گونه لباس ها در میان گردشگران خرید موفق عمل نمایند.
یک فروشنده خوب و ماهر بایستی اطالعات جامع و مفیدی از تقویم مناسبت های ملی و حتی جهانی جهت فروش بیشتر و
بهتر داشته باشد ،به عنوان مثال فروشنده ای که در غرفه خوراکی مشغول کار هست اگر بداند که در تقویم جهانی روزهایی را
به عنوان روز جهانی پاستیل 1و یا شکالت نوتال 2که از خوراکی هایی هستند که طرفدار زیادی دارند و همه با طعم و نام این
برندها آشنا هستند نامگذاری کرده اند با اندکی درایت و استفاده از ابزارها بازاریابی و با تبلیغات و تخفیف های مناسب می
توانند گردشگران و خریداران را برای خوردن پاستیل و یا یک شکالت نوتال دعوت کنند ،این نوع فروش را می توان به بقیه
محصوالت و کاالها نیز تعمیم داد.
شهرداری بندر چابهار با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی این بندر و دیگر سازمان های مرتبط می تواند نسبت به
احداث بازار میوه و تره بار ،دسر و ترشی با رعایت استاندارد و به صورت مدرن اقدام که در آن تمام میوه های محلی نظیر موز،
انبه ،گواوا (زیتون محلی) ،پاپایا (خربزه درختی) ،خرما و انواع دسر و ترشی ها موجود باشند تا گردشگران خرید ضمن آشنایی با
انواع میوه های محلی از خواص درمانی و دارویی آنها نیز مطلع ،تا در نهایت بتوانند نسبت به خرید و تهیه آنها اقدام نمایند و
حتی مکانی لوکس و مجهز به میز و صندلی جهت سرو میوه و دسر با فضایی دلپذیر و آرامش بخش برای گردشگران و
خریداران پیش بینی شود.
احداث بازارچه و فروشگاه های مختص به کاالها و اجناس سوغاتی ،صنایع دستی ،عتیقه های محلی در مکانی مشخص در
بندر چابهار و با دسترسی راحت جهت توسعه صنعت گردشگری خرید و جذب گردشگر داخلی و خارجی در این بندر پیشنهاد
می گردد.
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گردشگرانی که جهت گذراندن اوقات فراغت ،تفریح و خرید در بندر چابهار آپارتمان ،ویال و یا خانه اجاره کرده اند جهت
برطرف کردن نیازهای خود ،به طور یقین به هایپرمارکت ها ،1سوپرمارکت ها ،فروشگاه های مواد غذایی و میوه فروشی ها
(وجود میوه های محلی) و همچنین نان وایی هایی که انواع نان ها از جمله نان های محلی را پخت کرده ،مراجعه می کنند،
وجود چنین مراکز مجهز و لوکس از ضروریات صنعت گردشگری در بندر چابهار به حساب می آیند.
نمایشگاه ها ،جشنواره ها و رویدادهای وابسته بخش صنعت گردشگری ،یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزارهایی هستند که
می توانند نقش موثر و مفیدی در آگاهی بخشی ،تبادل اطالعات و بهبود معیشت های مرتبط با این صنعت را داشته باشند.
منطقه آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار می تواند نسبت به مرمت و درصورت امکان تغییرات در مجتمع های تجاری خود مانند
فردوس ،پردیس و  ...اقدام و در تعمیرات آنها از سیستم نورپردازی ،تکنولوژی ،مصالح و ابزارهای جدید و مدرن جهت جذب
خریدار و گردشگر ،استفاده نماید.
طراحی استراتژی های (راهبردهای) بازاریابی در ارتباط با گردشگری خرید در بندر چابهار باید به گونهای باشد که به نیازها و
خواسته های گردشگران خرید اعم از زنان ،مردان ،کودکان ،جوانان ،افراد میانسال و کهنسال توجه و برای برطرف کردن نیازها
و خواستههای هر قشر به صورت جداگانه حداکثر تالش و برنامهریزی صورت پذیرد ،این مقوله یکی از راههای توسعه صنعت
گردشگری خرید و جذب گردشگر (داخلی و خارجی) میباشد.
هدیه دادن صنایع دستی هر چند کوچک و ارزان به گردشگران داخلی و خارجی توسط بومی ها در بندر چابهار میتواند تصویر
ذهنی مثبتی را در آنها ایجاد کند و باعث سفر مکرر گردشگران به این بندر شود ،همچنین این گردشگران خود به عنوان سفیر
میتوانند مبلغ سفر به بندر چابهار شوند ،از این استراتژی به عنوان نوع دوستی یاد میشود.
استراتژی (راهبرد) دیگر جهت جذب گردشگر (داخلی و خارجی) در بندر چابهار توجه به زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و حتی
ملیتی گردشگران خرید میباشد ،به عنوان مثال گردشگرانی که از استان کرمان (گردشگر داخلی) میآیند معموالً به چه
کاالهایی جهت خرید عالقه دارند ،و گردشگرانی که از کشورهای عمان و هندوستان (گردشگران خارجی) میآیند به خرید چه
کاالهایی عالقهمند هستند ،این عالقهمندیها چه در گردشگران داخلی و چه در گردشگران خارجی باید طبقهبندی شوند،
ملیت میتواند برای گردشگران ،عامل تعیینکنندهای در انتخاب کاال ،صنایع دستی و حتی خدمات باشد.
طراحی و احداث مراکز حراج در بندر چابهار که در آنها کاالهای کم کیفیت کارخانهای و یا اجناسی که از مد افتاده و یا از دور
خارج شدهاند نیز می تواند به جذب گردشگر (داخلی و یا خارجی) کمک نماید .فروش کاالهایی از برندهای معروف که با تولید
محصول جدید از دور خارج شدهاند (قدیمی شدهاند) نیز در این مراکز پیشنهاد میگردد ،مانند مرکز اوت لت  Outlet Mallدر
دبی ،که گردشگران میتوانند خریدهای خوب و مقرون به صرفهای انجام دهند.
بندر چابهار با توجه به ظرفیت و قابلیت های خاص خود در زمینه جذب گردشگر از فقدان فرودگاه بین المللی اختصاصی
سالهاست که رنج میبرد و چندین سال است که از فرودگاه (پایگاه نیروی هوایی کنارک) استفاده میکند که مسافت زیادی تا
بندر چابهار دارد ،برنامهریزی در خصوص احداث فرودگاه بینالمللی در داخل این بندر و مجهز به سیستم های به روز
الکترونیکی و ناوبری و همچنین مراکز خرید لوکس 2توسط شرکت فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان و سازمان منطقه
آزاد تجاری -صنعتی بندر چابهار بایستی در دستور کار قرار گیرد ،زیرا امروزه وجود مراکز خرید استاندارد و مجهز در فرودگاه ها
تبدیل به یک مزیت رقابتی برای آنها شده است.
پیشنهاد استفاده ی بهینه از ظرفیت روستای تاریخی تیس در محدوده بندر چابهار به عنوان روستای خرید گردشگری و
محصوالت صنایع دستی که یکی از اشکال خرید در صنعت گردشگری میباشد.
پیشنهاد طراحی و احداث مراکز و فروشگاه هایی که منحصر به فروش محصوالت صنایع دستی بومی و محلی در بندر چابهار
باشند ،وجود این گونه مراکز در این بندر به مردم محلی این فرصت را میدهد تا پول و درآمد بیشتری را از فروش آثار هنری
دست ساخت خود کسب کنند.

1 - Hypermarkets
2 - Luxury
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 -1احسانی ،ن ، 1933 ،بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ،بر توسعه صنعت گردشگری در بندر چابهار -ایران،
مشهد ،کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد ،توانمندی های صنعت جهانگردی در توسعه.
 -7احسانی ،ن( ، 1934 ،بندر چابهار ،نگین کم فروغ دریای عمان) نقش گردشگری ساحلی و دریایی در جهت توسعه
صنعت گردشگری بندر چابهار و همچنین ارائه راه کارهای موثر در این خصوص ،امارات متحده ی عربی -دبی ،دومین
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی.
 -9اخالصی ،ا ، 1939 ،برندسازی برای مکان ،مراکز خرید و مقاصد گردشگری ،تهران ،انتشارات علمی.
 -4بهاری سلطان احمدی ،ب .اصغری شیوه ،ش ، 1933 ،نقش مراکز تجاری و تفریحی بر توسعه گردشگری در مناطق
آزاد تجاری ماکو -بازرگان ،ترکیه -دانشگاه استانبول ،کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و منظر شهری.
 -3بیکر ،ب ،1933 ،برندسازی شهرهای کوچک گردشگری ،تهران ،انتشارات متخصصان بدون مرز.
 -3ثابت فر ،ن .ثابت فر ،پ ، 1937 ،نقش مراکز خرید در توسعه صنعت گردشگری داخلی ،تهران ،دومین کنفرانس بین
المللی مدیریت ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
 -2سایمون ،ه ،1939 ،بازاریابی گردشگری ،تهران ،انتشارات سیته.
 -1داغستانی ،س ،1931 ،جاذبه های گردشگری ،تهران ،انتشارات مهکامه.
 -3دالن جی ،ت ،1937 ،گردشگری خرید (الگوهای رفتار) ،مشهد ،انتشارات مرندیز.
 -13دهدشتی شاهرخ ،ز .فیاضی ،م ، 1933 ،مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری ،تهران ،انتشارات مهکامه.
 -11ضیایی ،م .تراب احمدی ،م ،1931 ،شناخت صنعت گردشگری ،تهران ،نشر علوم اجتماعی.
 -17طهماسبی ،ا .روشنیان ،س ،1933 ،ویژگی ها و رفتار خرید گردشگران شهر بانه ،فصلنامه مطالعات مدیریت
گردشگری ،سال یازدهم ،شماره ،93صفحات .91-33
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)1 :بهــار 4931

بررسی توان گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری

فرحناز

ابراهیمی1

تاریخ دریافت89/02/14 :
تاریخ پذیرش89/03/07 :
کد مقاله43122 :

چکـیده
با توجه به جستجوی مردم برای یک مقصد جدید و بکر برای گذران اوقات فراغت و استراحت ،استان چهار محال و
بختیاری یکی از بهترین مقاصد توریستی می باشد که ترکیبی از زیبایی های طبیعت و فرهنگ و تمدن غنی را دارا
میباشد و این استان را به یک منطقه مستعد برای توسعه گردشگری تبدیل کرده است .تلفیق شایسته جاذبههای طبیعی با
دیدنیهای فرهنگی این استان به جهت داشتن سبک زندگی عشایری در این منطقه ،این امکان را فراهم میآورد تا امر
توسعه گردشگری در این منطقه با توجه خاصی به پتانسیل موجود در منطقه صورت گیرد .در این تحقیق ،استعدادهای
گردشگری این استان با شیوه بررسی  SWOTمورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق نقاط عمده قوت ،ضعف،
فرصت ها و تهدیدها در منطقه مشخص گردند بلکه بتوان در آینده سیاستهای توسعه گردشگری را در این استان تدوین
و اجرا نمود.

واژگـان کلـیدی :استعداد ،گردشگری ،بررسی  ،SWOTاستان چهارمحال و بختیاری

 -4کارشناس ارشد گردشگری و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ()farebrahimi@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
در دنیای صنعتی کنونی در ایران که مردم به مشاغل پراسترس مشغول می باشند ،نیاز آنها به استراحت و گردش موجب
افزایش توجه آنها به پدیده گردشگری گردیده است .در پی جستجوی آنها برای مقصدی جهت برآوردن نیازهای روحیشان ،استان
چهارمحال وبختیاری با وسعت  13533مترمربع و جمعیت  903393نفر (مرکز آمار مسکن و جمعیت ) )2001 ،کتاب آمار سال،
 )352 :1393در جنوب غربی ایران و در مرکز رشته کوه های زاگرس به مانند منطقه ای بکر و خوش آب و هوا نمایان است .
موقعیت جغرافیایی استان ،آب و هوای مناسب آن ،قله های پر از برف آن ،جنگلهای انبوه درکنار کارون و زاینده رود پرآب همراه با
تاالبهای ملی و بین المللی ،این استان را به یک جاذبه بکر برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است .کوهنوردی ،شکار،
اسکی و انواع مختلف ورزش های آبی به همراه آب و هوای مطبوع این استان را از دیگر استانهای ایران مجزا نموده است به
طوریکه این استان را به بازاری برای فعالیت های گردشگری از جمله طبیعت گردی تبدیل نموده است .عالوه بر این ،وجود مراتع و
دشت های وسیع با پوشش گیاهی و جانوری متنوع هر محقق و گیاهشناس خارجی را به حیرت واداشته است .از سویی دیگر ،از
آنجایی که جوامع اصلی ساکن در این استان ایل بختیاری ( )89%با یک تاریخچه کهن و غنی و غالبا سبک زندگی عشایری می
باشند ،این منطقه را به یک جاذبه فرهنگی خیلی جالب برای گردشگران و مردم شناسان تبدیل کرده است .عالوه بر این ،با تجزیه
و تحلیل ارزش افزوده در بخشهای اقتصادی مختلف در این استان ،مشخص می گردد که این ارزش در بخش کشاورزی ،24/1%
در بخش صنعت  23/3%و در بخش خدمات  52/3%تولید ناخالص ملی (کتاب آمار سال )340: 1393،بوده است .رقم باالی بخش
خدمات نشانگر استعداد خدمات و تجهیزات برای بخش گردشگری در این منطقه می باشد .در این تحقیق ،موقعیت کنونی
گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس روش بررسی  SWOTبرآورد می شود  .لذا هدف از این تحقیق ایجاد
فرصتی برای سیاست گذران می باشد تا استراتژیهایی را در جهت توسعه گردشگری در استان به کار بندند.
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 -2بازاریابی گردشگری و بررسی SWOT
بهترین شیوه برای تشخیص توان طبیعی محیط زیست ،درک فعالیت های اجتماعی و تاثیرات اقتصادی در یک منطقه آن
گونه که ورینگ و نیل ( )1888معتقدند از طریق یک بازاریابی و بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها ) (SWOTبدست
می آید .به عبارت دیگر SWOT ،شیوه ای موثر برای بررسی وضع کنونی بازار گردشگری و پیش بینی فرصت ها و تهدیدهایی
است که ممکن است در آینده روی مدیران گردشگری و گردشگران تاثیر داشته باشد .بررسی بازاریابی محیط های درونی و بیرونی
که به طور بالقوه روی این صنعت تاثیر می گذارند ،اولین گام در جهت پایدار نمودن بازاریابی برای سازمان های گردشگری است.
تحلیل و ارزیابی قابلیتهای مزبور به گونه علمی همراه با رعایت مسائل زیست محیطی ضرورت دنیای امروز است.
( .)woodly,1993:63یکی از راهکارهایی که برای گسترش صنعت گردشگری می تواند مفید باشد شناسایی هرچه بیشتر
توانمندیها و قابلیتها ی نقاط مستعد و برنامه ریزی دقیق جهت امکان سنجی این مناطق به لحاظ توان جذب گردشگر می باشد
(صمدی . )39 :1882،با توجه به تحقیقاتی که در داخل و خارج از ایران در زمینه بررسی توان گردشگری و توسعه گردشگری با
استفاده از تکنیک  SWOTانجام شده است به نظر می رسد که این روش برای بررسی توان گردشگری در استان چهار محال و
بختیاری روش بهینه ای باشد .هونگ ( )133: 2010در مقالـه ای بـه بررسـی اکوتوریسـم پارک ملی پنانگ با استفاده از روش
 SWOTپرداختـه وعوامل اجتماعی ،اقتصادی و محیطی منطقه را مـورد بررسی قرار داده است .نوروزی ( )23: 1393در مقاله ای
بـه ارزیـابی تـوان محیطـی برای توسعه توریسم در دهستان چغـاخور پرداختـه و به این نتیجه رسیده است که تمـامی سـطح
منطقـه از توان باالیی برای توسعه اکوتوریسم برخوردار است .رکن الدین افتخاری و همکاران (  )30 :1394در تحقیقی به ارائه
راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل  SWOTمطالعه موردی دهستان لواسان کوچک پرداخته اند و به این
نتیجه رسیده اند که آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی به علت گردشگری بودن بسیار باالست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست
های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت ها ی نسبی موجود می باشد .ویور و الوسون ( )2002نیز برای بازاریابی
راهبردی گردشگری از تحلیل  SWOTاستفاده کرده و با طرح سواالتی جهت بررسی ساختار درونی و محیط بیرونی توانسته
تاکتیکهای کوتاه مدت و بلند مدت اهداف برنامه ریزی بنیادی را تعیین نماید.
در فرآیند برنامه ریزی راهبردی از مدل تحلیلی  SWOTبرای تدوین راهبردها استفاده می شود .این مدل برگرفته از دانشکده
بازرگانی هاروارد می باشد )صمدی و همکاران )40 :1882،و متشکل از نقاط قوت ،ضعف  ،فرصتها و تهدیدها است .این مدل از
این نظر اهمیت دارد که همواره می توان عوامل خارجی و داخلی که بر قدرت یا ضعف یک منطقه اثر دارد را تشخیص بدهد .هدف
از بررسی مسائل داخلی تشخیص و ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر بخش کاربردی در مکان گردشگری می باشد .از سوی دیگر،
هدف اصلی از تجزیه و تحلیل مسائل خارجی تشخیص و ارزیابی فرصتها و تهدیداتی است که در توسعه گردشگری وجود دارند.

تجزیه و تحلیل موارد داخلی و خارجی شامل بررسی جزئی موقعیت جنبه های زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
زیرساختی و روابط آنها با توسعه فعالیت های گردشگری پایدار می باشد.
در بررسی  SWOTدر تحقیق حاضر امکان بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای صنعت گردشگری در استان
چهارمحال و بختیاری فراهم می شود .نقاط قوت شامل جاذبه ها و امکانات مقصد گردشگری است که با نیازهای مصرف کنندگان
هماهنگ می باشد ،نقاط ضعف که اغلب در ارتباط با امکانات مقصد می باشد ،فرصتها فاکتورهایی هستند که تحت کنترل مزایای
مقصد می باشند و در نهایت ،تهدیدها که در واقع فاکتورهای خارجی تاثیر گذار در این صنعت می باشند و همه در این مقاله مورد
بررسی قرار می گیرند.

 -3روش تحقیق
عالوه بر استفاده از داده های ثانویه و مرور منابع علمی موجود در مدارک ملی و محلی ،تکنیک اولیه برای جمع آوری دادهها
مصاحبه های عمیق ساختاری بود که با مهمترین افراد درگیر در صنعت گردشگری در منطقه صورت گرفت .این کار با یک سفر
بازدیدی از منطقه آغاز شد تا یک ارزیابی کلی برای تشخیص اولین سازمانها و افرادی که درگیر منطقه هستند صورت گیرد .افراد
نمونه درگیر در بخش گردشگری شامل این موارد هستند :صاحبان صنعت گردشگری (گردانندگان تور و مدیران آژانسها ،هتلداران)،
پژوهشگران ،برنامه ریزان و متخصصین بخش دولتی ،نمایندگان بخش سوم (موسسات ،نهادهای غیر دولتی ،)4گردشگران و مردم
محلی در استان چهارمحال و بختیاری به عالوه مقامات محلی .تعداد  22مصاحبه با افراد نمونه انجام شد که  12تا از آنها در محل
استان صورت گرفت .سواالت اصلی پرسش شده در مصاحبه ها درحوزه مهمترین نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای
صنعت گردشگری در منطقه بود.

 -1-4تجزیه و تحلیل  SWOTدر منطقه
نقاط قوت ) : (Strengthsمهمترین نقاط قوت استان چهارمحال و بختیاری به موارد زیست محیطی آن مربوط می شود.
استعداد وسیع طبیعی منطقه با اقلیم دلپذیر مردم زیادی را برای بازدید از بخشهای مختلف منطقه جذب کرده است .رودخانه های
زیبا به همراه کوهها نوعی آ رامش و طمانینه را بر بازدیدکنندگانی که خسته از کارهای روز مره هستند و می خواهند که از استرس
فارغ شوند ارزانی می نماید .به طور خالصه ،شهرت این استان به عنوان «بام ایران» (سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان چهارمحال و بختیاری )153: 1393 ،و یا «زیبای خفته زاگرس» (سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان چهار محال و بختیاری )127: 1394 ،می تواند بازدیدکنندگان عالقمند را جذب نماید تا محیطی بکر را در این
منطقه تجربه نمایند.
از سوی دیگر مهمترین نقطه قوت اجتماعی-فرهنگی این منطقه تمدن قوی جامعه محلی و سبک زندگی قومی و طایفه ای
آنها می باشد .این منطقه دارای یک نوع زندگی عشایری می باشد که آنرا تبدیل به یک موزه زنده کرده است بدین صورت که
عناصر فرهنگی و ارزشهایی که در جاهای دیگر ناپدید شده اند ،به عنوان بخشی از زندگی روزمره در این استان تلقی می گردند.
عالوه بر این ،مهمانداری ساکنین منطقه به جذب گردشگر کمک می کند .این موجب خواهد شد که بازدیدکنندگان مجددا به این
منطقه بازگردند یا منطقه را با یک خاطره خوب از سفرشان ترک نمایند .آنها هرگز مهربانی و رفتار اجتماعی ایل بختیاری ،غذاهای
محلی ،رقص محلی ،پوشش و صنایع دستی آنها را فراموش نخواهند کرد.
نقاط ضعف ) :(Weaknessesمهمترین نقطه ضعف صنعت گردشگری در منطقه به فقدان استراتژی و خط و مشی معین در
گردشگری برمی گردد .فقدان تخصصی شدن در مدیریت گردشگری به عناوین مختلف از جمله کمبود همکاری خوب بین افراد،
فقدان تبلیغات در داخل و خارج از کشور و فقدان اطالعات و مهارتها درخصوص گردشگری نمایان می گردد .به نظر می رسد آن
طور که مصاحبه شوندگان معتقدند بزرگترین ضعف به کمبود یک همکاری خوب بین بخشهای مختلف بر می گردد .نگاه بخشی نه
یک نگاه فوق بخشی بین افراد منتهی به یک رابطه مشکوک می شود که شانس روابط صادقانه را کم می کند و بنابراین اجازه
ایجاد یک همکاری خوب را نمی دهد .فقدان تبلیغات همچنین به عنوان فاکتور دیگر عدم تخصصی شدن در نظر گرفته می شود.
بهترین تبلیغات این استان که تاکنون در داخل ایران صورت گرفته از طریق رسانه های ملی و مقاالت مختلفی در روزنامه ها و
مجالت به همراه تعداد اندکی پایان نامه برای ارائه بکر بودن استان چهارمحال و بختیاری بوده است .هرگز تبلیغاتی در یک مقیاس
جهانی و هیچ اطالعات خاصی در وب سایتهای ملی و محلی نبوده است .جنبه سوم ضعف تخصصی بودن ،کمبود دانش و آگاهی
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در زمینه گردشگری است .رفتار خشن بعضی از پرسنل هتل ها و رستورانها ،عدم توانایی در یادگیری زبانهای خارجی در بین
راهنمایان تورها و تورگردانان ،همچنین قیمتهای مختلف برای محصول مشابه مهمترین عواملی هستند که بیانگر این ضعف
هستند.
تغییر فرهنگی و تقلید از فرهنگ شهری بین طوایف منجر به انقراض جمعیت عشایر در آینده نزدیک خواهد شد و به عنوان
ضعف اجتماعی-فرهنگی در نظر گرفته می شود .همچنین دالیل دیگری برای انقراض عشایر در این منطقه وجود دارد .فقدان یک
خط ومشی روشن برای امور عشایر و میزان باالی بیسوادی بین آنها منجر به کمبود توجه مسئوالن محلی به آنها شده است که در
نهایت تمایل عشایر به بحث سکونت دائم را در پی خواهد داشت .بنابراین ،انقراض عشایر هم عموما منجر به عالقه کم
گردشگران و بخصوص طبیعت گردان به سمت این منطقه خواهد گردید .ضعف مهم دیگر در زیر ساخت های گردشگری و فقدان
امکانات گردشگری در چنین منطقه وسیعی می باشد .آنچه که آنرا بدتر می کند ،فقدان حداقل امکانات برای گردشگران در
مکانهای دور و غیر قابل دسترس می باشد (به طور مثال ،روستای سرآقاسید) .عالوه بر این ،تنها پرواز بین المللی استان به کویت
موجب توجه کمتر گردشگران غربی به این منطقه بکر شده است .با توجه به عالئق بازدیدکنندگان داخلی ،فقدان خط راه آهن دیگر
ضعف زیرساختاری در منطقه می باشد .کمبود سیستم ارتباطات و فناوری اطالعات 4و فقدان وب سایتهای تبلیغاتی برای معرفی
استعدادهای موجود استان نیز به این ضعف اضافه می شود( .جدول )1
جدول :1عوامل درونی گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری

عوامل درونی
سیاسی
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اجتماعی -فرهنگی

فناوری -زیرساختاری
زیست محیطی

نقاط ضعف
فقدان تخصصی شدن (مشارکت /
تبلیغات /دانش و آگاهی)
انقراض عشایر

نقاط قوت

مهاجرت عشایر ،آداب و رسوم و
ارزشها
آوازه مهمان نوازی مردم استان

عدم توسعه منطقه برای گردشگری:
زیر ساختها و امکانات ،امکانات
دسترسی ،فناوری کامپیوتری و ...
استعداد وسیع طبیعی منطقه و آب
و هوای دلپذیر

فرصتها ) :(Opportunitiesدر خصوص فرصت های اجتماعی-فرهنگی ،استعدادهای مختلف برای انواع دیگر
گردشگری در این منطقه باید ذکر شود .توان زمین شناسی مربوط به تپه ها و گسلهای فراوان آن بسیاری از ژئوتوریستها را برای
بازدید از این مکانها می تواند جذب نماید تا در قالب "گردشگری علمی» به تحقیق و پژوهش بپردازند .همچنین منطقه با
استعدادهای زیاد برای کشاورزی و زندگی روستایی در نتیجه تنوع آب وهوایی و تنوع زیستی غنی می تواند فرصتی برای رشد
«توریسم کشاورزی» و یا «توریسم روستایی» باشد .این نوع گردشگری می تواند در اطراف رودخانه کارون و طبیعت بازفت در
استان دیده شود .همچنین مناطق بسیاری با استعدادهایی برای گردشگران ماجراجو که عالقه به انجام فعالیت های ورزشی مهیج
در طبیعت دارند وجود دارد .این نوع" گردشگری ماجرا جویانه" می تواند در رودخانه زاینده رود و تونل کوهرنگ توسعه یابد .عالوه
بر این "،توریسم عشایری" دیگر بازار گردشگری در این استان می باشد که درحال حاضر این نوع از گردشگری انگیزه زیادی را در
بین توسعه دهندگان صنعت گردشگری در ایران پیدا کرده است .به عالوه ،توجه خاص به "گردشگری طبیعت پایه" در بین
مردمی که با مشکالت زندگی بسیاری مواجه هستند و در زندگی روزانه شان دچار استرس هستند ،در حال افزایش می باشد.
موقعیت جغرافیایی این استان بین دو استان اصفهان و خوزستان با میزان باالی تقاضای گردشگری نیز می تواند به عنوان یک
فرصت زیست محیطی در استان چهارمحال و بختیاری ذکر شود هر چند که نیاز مبرم به فرهنگ سازی وسیعی در زمینه حفظ
محیط زیست در بین گردشگران داخلی وجود دارد.
تهدیدها ) :(Threatsاولین و مهمترین تهدید در زمینه توسعه گردشگری در منطقه مربوط به فضای موجود سیاسی می شود
که استفاده از فرصت های موجود در منطقه را برای غلبه بر ضعف ها با مشکل مواجه می سازد .فضای سیاسی اخیر مربوط به
موضوع تحریمهای اخیر آمریکا علیه ایران ورود گردشگران حتی از کشورهای مسلمان را به این منطقه تهدید می نماید .چرا که
1- ICT
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همه گردشگران به دنبال مکانی امن برای تفریح هستند و با توجه به تبلیغات رسانه ای موجود علیه ایران در جهان طبعا این
احساس امنیت کاهش خواهد یافت.
عالوه بر این ،رقابتی که بین ایران و دیگر مناطق باموقعیت های مشابه طبیعی و فرهنگی وجود دارد تهدید دیگری برای
توسعه گردشگری می باشد .این تفاوت می تواند به وضوح در کشورهایی ازقبیل ترکیه  ،دبی ،ارمنستان و گرجستان دیده شود که
نشانگر مدیریت بهتر گردشگری در این کشورها می باشد .این یک تهدید جدی برای کشور ایران است چرا که ساالنه بازدید
کنندگان زیادی به ترکیه می آیند بدون اینکه از ایران گذر کنند .در ارتباط با تهدیدات اجتماعی – فرهنگی ،می توان به تخریب
باالی محیط زیست توسط گردشگران داخلی شاره نمود که به نظر می رسد می بایست روی این موضوع فرهنگ سازی صورت
گیرد .در نهایت ،تهدید زیست محیطی برای ورود گردشگران به این منطقه وجود زمین لرزه های پیشین و دیگر بالیای طبیعی از
قبیل سیل ،ریزش بهمن و  ...می باشد (جدول .)2
جدول :2عوامل بیرونی گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری

اجتماعی-
فرهنگی

تخریب محیط زیست توسط گردشگران
داخلی

زیست محیطی

بالیای طبیعی از قبیل :زلزله ،ریزش بهمن،
و سیالبهای فصلی,ریزش کوه

سیاسی

وجود استعداد برای انواع مختلف
گردشگری از قبیل :ژئوتوریسم ،توریسم
کشاورزی ،توریسم علمی ،توریسم
ماجراجو ،توریسم عشایری و طبیعت
گردی
موقعیت جغرافیایی استان بین دو استان
اصفهان و خوزستان

نتیجه گیری
در این تحقیق موقعیت کنونی گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس شیوه  SWOTمورد بررسی قرار گرفت
که برای انجام آن شیوه تحقیق کیفی با انجام مصاحبه با افراد درگیر در صنعت گردشگری و به خصوص گردشگری پایدار اتخاذ
شده است .بر این اساس ،مهمترین نقطه قوت منطقه وجود طبیعت و فرهنگ خاص آن می باشد .ترکیب زیبایی طبیعت و محیط
زیست بکر با جاذبه های غنی زندگی عشایر در استان تعداد زیادی از گردشگران عالقمند را به منطقه جذب نموده است .هرچند
کاستی ها و ضعف های اساسی هم در منطقه وجود دارد که می تواند مانع روند سریع توسعه این صنعت شود .مهمترین ضعف ها
مربوط به خط مشی گردشگری ،برنامه ریزی ،تصمیم گیری و مدیریت در سطوح ملی و منطقه ای می باشد که عبارتنداز :فقدان
تخصص ،کمبود زیرساخت ها و انقراض عشایر .از سویی دیگر ،از جمله فرصت های موجود در منطقه موقعیت جغرافیایی استان
بین دو استان گردشگری با تقاضای باال و نیز رشد روزافزون انواع مختلف گردشگری می باشد .از مهمترین تهدیدهای منطقه نیز
می توان به فضای سیاسی جهانی در خصوص مسئله تحریمها اشاره نمود که ورود گردشگران بین المللی را به این منطقه تهدید
می کند.
با مرور مواردی که در جداول  SWOTبیان شده اند ،واضح است که همه ضعف ها و تهدیدهای منطقه منجر به حجم پایین
گردشگر در این منطقه خواهد شد .بنابراین ،همه نقاط قوت و فرصت های موجود به کار می روند تا این مشکل عمده را رفع
نمایند .میزان انتقادی گردشگران ملی و بین المللی مهمترین مشکلی است که توسعه گردشگری را در این استان تحت الشعاع قرار
می دهد .در تحقیق حاضر نیز مهمترین مسائل گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری تشخیص داده می شوند برای اینکه
مهمترین مشکل منطقه که کمبود بازدیدکننده در استان می باشد حل شود.
بررسی ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و زیرساختی استان ،محرومیت آن و نیاز آن برای توسعه سریع را منعکس
مینماید .برای ارتقاء شرایط زندگی مردم محلی و گسترش زیرساختها به نظر میرسد داشتن یک دیدگاه علمی و اصولی به بازار
گردشگری پایدار راه حل درستی باشد .از آنجائی که این استان یک استان صنعتی نیست ،توسعه گردشگری قطعا میتواند به عنوان
صنعت اصلی برای برآوردن نیازهای ساکنان آن باشد .ورود گردشگران تا حد زیادی به توسعه منطقه در موارد اقتصادی ،اجتماعی
– فرهنگی و زیرساختاری کمک میکند .در این مورد ،جریان گردشگران خارجی بسیار تاثیرپذیرتر خواهد بود تا گردشگران ملی،
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تهدید ها
فضای سیاسی مربوط به تحریمها
رقابت بین ایران و دیگر کشورهای مشابه

فرصت ها
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چرا که تاثیرات احتمالی منفی توسط گردشگران خارجی قابل مقایسه با منافع زیادی که هرگز توسط گردشگران داخلی بدست
نمیآید ،نمیباشد.
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چکـیده
با وجود نقش مهم صنعت گردشگری در رشد اقتصادی ،افزایش گردشگران در برخی مناطق گردشگری میتواند موجب
رشد و توسعه منطقه گردشگر پذیر شود .بنابراین بررسی مقصدهای گردشگری جهت ارتقا کیفیت محیط از دید گردشگران
حائز اهمیت است .هدف این پژوهش مطالعه و اولویتبندی شاخصهای کیفی محیطی شهرستان کوهدشت میباشد.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات توصیفی  -تحلیلی میباشد .جمعآوری دادهها و
اطالعات موردنیاز به دو روش کتابخانهای (اسنادی) و پیمایشی (میدانی) صورت گرفته است .در راستای هدف مورد نظر از
نرمافزارهای  SPSSو  EXCELاستفادهشده و همچنین از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره ویکور ،الکتره  SAW،و
روش ترکیبی کپلند جهت اولویتبندی شاخصها استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل  6شاخص اصلی و  66زیر
شاخص نشان میدهد که شاخص جاذبههای گردشگری بیشترین میزان تأثیرگذاری از دید گردشگران بر کیفیت مطلوب
محیط داشته و در رتبههای بعدی شاخصهای زیستمحیطی ،محیط اجتماعی ،بصری ،شبکه ارتباطی و عملکردی –
ساختاری به ترتیب قرار دارد.

واژگـان کلـیدی :شاخص ،گردشگر ،کپلند ،کوهدشت

 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی تهران ()Heydarinia.1367@yahoo.com
 -1دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی تهران
 -6دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ،دانشگاه خوارزمی تهران
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گردشگری یکی از نیروهای اجتماعی بسیار مهم (شهری) به حساب میآید .ضمناً دارای اهمیت بینالمللی اقتصادی و
ژئوپلتیکی بسیار است .گردشگری به طور جهانی فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی را میسازد ،بازسازی میکند و ساکن
میشود .نمیتوان انکار کرد که گردشگری یک نیروی فوقالعاده برای تغییر است و در بسیاری از کشورها به عنوان نیرویی برای
خوشبختی به حساب میآید .کشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی آوردهاند و میخواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند
در جستجوی سناریوها یا خلق راهها و روشهای جدیدند .یکی از این سناریوها «گردشگری » است که اغلب کشورها به ویژه
کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند ،آن را در برنامههای توسعه ملی خود گنجانده اند تا از این طریق
بتوانند فرآیند توسعه ملی خود را سرعت بخشند و بر پایه این مهم به دستاوردهای مهمی نیز برسند(والپول و گودوین.)61 :1222،1
صنعت گردشگری به عنوان پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر و به عنوان راهی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی
جوامع ،مورد توجه اکثر کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم قرار گرفته است .با توجه به شکل گیری مفهوم توسعه پایدار،
صنعت گردشگری نیز همانند سایر صنایع به دنبال الگوی جهت گام برداشتن به سوی پایداری میباشد(الی و نپال.)21 :1226 ،2
بنابراین یکی از جنبه های مهم و قابل بررسی در حوزه گردشگری کیفیت محیط می باشد .در خصوص کیفیت محیطی ،توجه به
عواملی که به عنوان جاذبه های گردشگری برای گردشگران جلب توجه می کند ،اهمیت دوچندان می یابد(شیعه و علی پور:2687،
 )229زیرا کیفیت محیطی باال ،زمینه ساز شکل گیری حس مثبت نسبت به مقصدهای گردشگری و نهایتا توسعه گردشگری می
باشد .باری ،شکل گیری و تقویت حس مثبت از طرق مختلف امکان پذیر می باشد که یکی از آنها ارتقاء کیفیت محیطی است که
منجر به بهبود تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران می گردد (مون و همکاران.)187:1222،
چنانچه محیط مقصدهای گردشگری فاقد کیفیت مطلوب باشد ،در ادراك و احساس گردشگر از فضا و در نتیجه بر سطح
رضایتمندی او از محیط تاثیرگذار خواهد بود (کاکاوند و همکاران .)222:2671،اما با وجود مزایای فراوانی که می توان برای صنعت
گردشگری قائل شد ،اگر برنامه ریزی صحیحی در این زمینه انجام نشود ،توسعه گردشگری تاثیرات منفی زیست محیطی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را به وجود خواهد آورد .بنابراین بدون شناخت کافی از محدودیت ها و امکانات محیطی نمی توان در
راستای توسعه گردشگری گام برداشت .شهرستان کوهدشت به عنوان یکی از شهرهای کوهستانی کشور دارای پتانسیلها و
قابلیتهای گستردهای در زمنیه توسعه گردشگری است .قابلیتهای نظیر توانهای محیطی و اکولوژیکی ،چشمه های طبیعی ،قایق
سواری ،جاذبه های طبیعی و فرهنگی این شهر را از دیگر شهرهای کشور متمایز کرده است .این در حالی است که شهرستان
کوهدشت علی رغم پتانسیلهای باال بنظر می رسد از برنامه ریزی درست گردشگری دور مانده است .از طرف دیگر نکته خیلی
مهم این است که این شهرستان تا بحال از نظر گردشگری ناشناخته بوده است اما در سال های اخیر گردشگری در این شهر رشد
باالیی داشته بنابراین ضروری است که به بحث گردشگری و اولویت بندی های موجود در برنامه ریزی گردشگری توجه شود تا
ضمن هدایت و توسعه گردشگری ،از نارسایی های احتمالی گردشگری جلوگیری کند .یکی از راه های افزایش کیفیت محیط و
جذب گردشگر ،استفاده از نظر دینفعان است که در این بین گردشگران بعنوان مهمترین رکن گردشگری می توانند کمک شایانی
در جهت ارتقا کیفیت محیط داشته باشند .بنابراین مسئله ما این بوده که ما با استفاده از نظرات گردشگران مهمترین شاخص ها را
در این زمینه اولویت بندی کنیم و همچنین بیان شود که کدام شاخص ها نیاز به توجه بیشتری در برنامه ریزی های آینده دارند .تا
با کاربست این مهم بتوان به سمت توسعه گردشگری گام برداشت.

 -2پیشینه تحقیق
محققان متعددی به مطالعه پیرامون گردشگری و تاثیر آن بر جنبههای مختلف زندگی و توسعه پرداخته اند که مجالی برای
ذکر نتایج همه آنها نیست و تنها به عنوان نمونه میتوان به مطالعات زنگی آبادی و همکاران( )2687پیرامون امکانات و تهسیالت
گردشگری ،تقوایی و همکاران( )2676پیرامون عوامل موثر بر توسعه گردشگری سالمت ،ضرابی و همکاران( )2676پیرامون
تحلیلی بر زیرساختهای گردشگری در مقصد اکوتوریستی بند ارومیه ،رحمانی( ،)2686پیرامون آمایش سرزمین و گردشگری
پایدار ،ایزدی و همکاران( )2672پیرامون ارتقای هم پیوندی اجتماعی میان گردشگران و بومیان در شهرهای ساحلی ،غریبی و
درخشیده( ،) 2672اکوتوریسم و توسعه پایدار و غیره اشاره کرد که در همه موارد مذکور اثرات مثبت و سازنده گردشگری نتیجه
گرفته شده است .از مهمترین مطالعاتی که در سالهای اخیر در این زمینه پژوهش صورت گرفته می توان به موارد زیر اشاره کرد.
قیداری و سجاسی( )2672در موضوعی با عنوان تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری
روستایی مطالعه موردی :روستاهای گردشگری دهستان لواسان کوچک) به این نتیجه رسیده اند که کیفیت محیطی روستاهای
1 Walpole and Goodwin
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 -3مبانی نظری
تاکنون تعاریف مختلفی از لحاظ نظری از مفهوم ترکیبی کیفیت محیطی از سوی صاحب نظران ارائه شده است .این برداشت
های گوناگون ،براساس زمینه فکری صاحبنظران یا نحوه انتخاب شاخص ها از سوی آنها شکل گرفته است .دلیل اصلی این امر
می تواند در نتیجه ارتباط یا همپوشانی این مفهوم با مفاهیم مبهم و پیچیده دیگر همچون کیفیت زندگی ،قابلیت زندگی و پایداری
باشد(ون کامپ و همکاران .)2 :1226،با کمک اجزاء کیفیت می توان به تفاوت ویژگیهای یک شی یا مسئله پی برد .کیفیت یک
شی از دو منبع یا دو عرصه سرچشمه می گیرد -2 :عرصه ذهنی فرد -1 ،عرصه عینی شی .کیفیت های ضمیری به عنوان
ارزشهایی معرفی شده اند که به دشواری قابل کمی شدن بوده و به سختی می توان آنها را اندازه گیری کرد(قیداری و
صادقلو .)61:2672،یکی از مهمترین روشهای ارزیابی کیفیت گردشگری ،سنجش میزان رضایتمندی از محیط و کیفیت آن توسط
گردشگر است(کمیته های اروپایی .)21 :1222،هر یک از نواحی نیز به سبب ویژگیهای منحصربه فردی که دارد در ترجیحات
گردشگران موثر است(روکا و ویالرس .)9 :1228 ،از آنجا که رضایتمندی گردشگرنقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این
صنعت ایفا می کند ،از موضوعاتی است که در حوزه گردشگری بسیار مورد کنکاش قرار گرفته است .چون گردشگران راضی تمایل
به انتقال تجربه مثبت خود به دیگران و تکرار مسافرت به محل دارند ،شناخت عوامل رضایتمندی گردشگر یکی از مهمترین حوزه
های پژوهشی صنعت گردشگری است .بنابراین گردشگران پس از ترك مقصد صرفاً تصـاویری از آنجا به همراه خواهند داشت ،و
جلب رضایت گردشگران ازطریـق فـراهم آوردن خـدمات گردشگری و میهمان داری به عنوان جزئی از کیفیت محیطـی اهمیـت
بسـیار دارد(کارنتو و دیتویو .)161 :1221 ،1تمرکز روی کیفیت محیطی اساس پژوهش در جغرافیای اجتماعی شهری و روستایی
است .در جغرافیای اجتماعی تالش درخوری برای ارزیابی محیط های مختلف سـکونتی شـده اسـت(علـیزاده .)61 :2671،تعـاریف
مختلفـی از کیفیت محیط ارائه شده اند که ابعاد گوناگون این مقوله را دربرمی گیرند .به عنوان مثال ،کیفیـت محیط شامل محیط
با کیفیت ،احساس رفاه و رضـایتمندی سـاکنان را ازطریـق مشخصـه هـای فیزیکی ،اجتماعی یا سمبلیک فراهم می کنـد(داداش
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مقصد در جنبه های مختلف تاثیر بسزایی در جذب گردشگر دارد که تقویت آن می تواند روستاها را در بازار رقابتی جذب گردشگر و
همچنین کمک به انتخاب گردشگران تاثیرگذار باشد.
اکبریان و شیخ بیگلو( ،) 2671از طریق پرسشنامه به بررسی سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری مطالعة موردی:
بخش آسارا  -شهرستان کرج پرداخته است نتایج آن نشان می دهد براساس دیدگاه گردشگران ،بین شاخصهای کیفیت محیطی
مطالعه شده ،شاخص کیفیت عملکردی -ساختاری بیشترین تأثیر را بر جذب و توسعة گردشگری داشته است
قدمی و علیقلی زاده فیروزجانی( ،)2672در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری
مطالعه موردی تنکابن» به این نتیجه رسیدند که توسعه پایدار گردشگری فرآیندی است که با کیفیت زندگی میزبانان ،تامین
تقاضای بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفاظت محیط طبیعی و انسانی در ارتباط است .که نتایج تحقیق نشان می دهد فرآیند
توسعه گردشگر ی در تنکابن با تخریب منابع ،نارضایتی جامعه گردشگران و نگرش منفی ساکنان محلی ،از اصول و معیارهای
توسعه پایدار گردشگری فاصله دارد و از الگوی ناپایدار پیروی میکند.
مارین و تابرنر( )1229در پژوهشی با عنوان رضایتمندی و نارضایتی از ویژگیهای مقاصد گردشگری تأثیر آن در رضایتمندی
کلی و تمایل به بازگشت دوباره ،با استفاده روش نطر سنجی به این نتیجه رسیدند که تجربیات نارضایتی باعث کاهش رضایتمندی
کلی شده و احساسات منفی ناشی از تجاری شدن ،شلوغ شدن و تخریب محیطی به طور چشمگیری باعث کاهش تمایل
گردشگران در بازگشت به مقصد می شود .موحد و دولتشاه ( ،)2687در مطالع های با عنوان «بررسی ظرفیت های گردشگری
جهت توسعه گردشگری شهر خرم آباد» ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر عملیات میدانی به این نتیجه رسیدند که
شهر خرم آباد ظرفیت الزم را برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دارد.
حیدری نیا و همکاران( )2671به بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی شاغلین بخش گردشگری (مورد مطالعه :شهر خرم آباد)
پرداخته اند .نتایج نشان میدهد که گردشگری شهری بر مولفههای اقتصادی و اجتماعی زندگی شاغلین بخش گردشگری تاثیر
مثبت داشته و کیفیت زندگی این گروه نسبت به شاغلین بخشهای دیگر (کشاورزی و مشاغل آزاد) از وضعیت مطلوبتری
برخوردار است .قدمی و غالمیان( ،)2672به بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشگری با تاکید بر جامعه گردشگران(نمونه
موردی :بابلسر) پرداخته با روش پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه به این نتیجه رسیده که مسیر پیاده مطمئن ضمن معرفی بافت و
عناصر با ارزش آن بعنوان یک راوی و یک هادی مناسب می تواند هر ناشناسی را با بافت مانوس و حیات را درون بافت جاری
سازد.

1 Caruntu and Diţoiu
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پـور و روشنی .)9: 2671 ،در ر استای توسعه گردشگری راه های گوناگونی وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها بررسی ،سنجش،
ارزیابی و در نهایت اولویت بندی کیفیت محیطی محل های گردشگر پذیر می باشد.

 -3محدوده مورد مطالعه
کوهدشت یکی از شهرستانهای استان لرستان است که از مجموعهی کوهها و دشتها تشکیل شده است جغرافیای کوهدشت
از شمال به استان کرمانشاه ،از شمال باختری ،جنوب و جنوب باختری به استان ایالم و از خاور به شهرستان خرم آباد محدود
میشود .مرکز شهرستان کوهدشت از نظر جغرافیایی در  19درجه و  66دقیقه درازای خاوری و  66درجه و  61دقیقه پهنای شمالی
و ارتفاع  2272متری از سطح دریا قرار دارد .شهرستان کوهدشت با جمعیتی معادل  122886هزار نفر در سرشماری سال،2672
سومین شهرستان پرجمعیت استان لرستان در میان کوه های موازی شکل قرار گرفته است .کوهدشت در فاصله  71کیلومتری
جنوب غرب خرمآباد واقع شده است .دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با تابستان های گرم است .مردم آن با لهجه لری و زبان
لکی گفتگو میکنند .اگر چه شهر جدید کوهدشت حاصل اسکان عشایر در دوره رضاخان است اما بنا بر روایات تاریخی از حمداهلل
مستوفی و سایرین در دوران باستان در این منطقه شهری باشکوه دایر بوده است .در گذشته کوهدشت معروف به انبار غله ایران و
شهر نیایش(معابد) بوده است.
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جدول( :)1طبقهبندی جاذبههای شهر کوهدشت (منبع :نگارندگان)1931 ،
انسان ساخت با هدف
انسان ساخت اما نه با هدف جذب بازدیدکننده
طبیعی
جذب گردشگر
معبد سرخ دم لکی ،معبد سرخ دم لری
تنگه شیرز
نقوش صخره ای هومیان ،نقاشی های عصر حجر غار
رودخانه های سیمره ،کشکان ،مادیان
میرمالس
حرم امازاده محمد ،امام زاده ابولوفا
قلعه گم ور ،قلعه زاغه،
قلعه سیله ،قلعه جغد ،قلعه منیژه ،قلعه کوهزاد ،قلعه
دره شیرز ،دره سرطرهان
کورگان
غار میرمالس ،بردسفید ،همیان ،غار
مناره خسرو آباد ،دژ زالل انگیز ،کاخ ساسانی
بتخانه ،غار ویزنهار ،غار عالی آباد
پل سیاه پله ،منطقه سد هاله
آبشار شیرز
تنگه و چشمه سیاب ،پارك جنگلی بلوران

باغ های بی نطیر انار و انجیر

-

انواع درختان جنگلی ،گیاهان مرتعی و
علفی

مقبره داود رشید

-

 -4روش تحقیق
تاکنون از روشها و مدلهای متفاوتی برای تحلیل ،سنجش ،ارزیابی و اولویتبندی استفادهشده است که در این میان
بهرهگیری از روشهای چند معیاره ،دارای اهمیت بیشتری است .مدلهای تصمیمگیری چند معیاره میتواند تصمیمگیر را در تعامل
با پیچیدگی مسائل یاری رساند .روشهای تصمیمگیری چند معیاره ( )MCDMشامل طیف وسیعی از تکنیکهای ریاضی است
که بسته به اهداف مطالعه ،روشهای مختلف آن مورداستفاده قرار میگیرد .تکنیکهای الکتر ،ویکور و  SAWبهعنوان یکی از
اعضای خانواده  MCDMامروزه در رتبهبندی مفاهیم مختلف در علوم گوناگون جایگاه ویژهای یافته است .پژوهش با توجه به نوع
هدف ،از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات توصیفی ،تحلیلی می باشد؛ زیرا در پی توسعه کیفیت محیطی در
مقصدهای گردشگری می باشد که نتایج حاصله از آن می تواند برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در زمینه جذب و توسعه
گردشگری رهنمون باشد .از جنبه جمع آوری اطالعات و شناسایی جنبه های تاثیرگذاری کیفیت محیطی در جذب و توسعه
گردشگری ،مطالعه از نوع اکتشافی است .الزم به ذکر است که جامعه آماری مورد بررسی  128686نفر می باشد که با استفاده از
جدول نمونه گیری مورگان تعداد  686نمونه بدست آمد که گویه های هر کدام از شاخص های در بین نمونه مورد بررسی و
سنجش قرار گرفت.
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 -5مولفههای تحلیل و ارزیابی کیفیت محیط از دید گردشگران
در مراجع مختلف شاخص های متفاوتی برای ارزیابی کیفیت در جوامع مختلف ارایه شده است .بدیهی است چنانچه امکان
اندازه گیری همه سنجهها ممکن باشد میتوان نت ایج کاملتری از وضعیت گردشگری ارائه داد لیکن این مهم مستلزم صرف وقت و
هزینه بسیار زیادی است و استفاده از همه شاخصها به علت دسترس نبودن یا ناقص بودن ،عدم تطابق زمانی و یا مکانی و غیره
عمالً ممکن نیست .از این رو سعی میشود تا حد امکان از حداکثر شاخصهای در دسترس و قابل تهیه از منابع معتبر استفاده شود
که در مجموع شاخصهای به دست آمده برای ارزیابی کیفیت محیط از نظر گردشگران در جدول( )1ارائه میگردد .این شاخصها
یکی از اجزای ضروری برای ارزیابی میزان پیشرفت بهسوی توسعه هستند و میتوان گفت متغیرهایی هستند که اطالعاتی درباره
شرایط و یا روند خصوصیات یک سیستم در حال بررسی به ما میدهند .در این بین ،گردشگری با مسائل عدیده ای از جمله
تخریب محیط زیست ،مشکالت اجتماعی – فرهنگی ،مزایا و معایب اقتصادی و در نهایت تاثیرات کالبدی در محیط مواجه می
باشد .لذا شناخت کیفیت محیط و ارزیابی و اولویت بندی مولفه های تاثیر گذار در آن از جمله مهم ترین اهدافی است که
پژوهشگران و تصمیم گیران و تصمیم سازان به دنبال آن می باشند .با این وجود قبل از تعیین سطح برخورداری مکانها از این
شاخص ها ،ضروری است که متغیرها به شاخص تبدیلشده ،شاخصها در مدلها قرار داده شوند و براساس ساختار مدل ،به تعیین
سطوح برخورداری پرداخته شود (زیاری .)176:2672،پس در این پژوهش در مرحله اول متغیرها شناساییشده و به مقیاس نسبی
تبدیلشده است و با توجه به نسبتهای موجود شاخص سازی صورت گرفته است .بنابراین در ابتدای امر شناخت شاخص ها و
مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت محیط محدوده مورد مطالعه ضروری می باشد .طبق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای مهم ترین
شاخص های اثر گذار بر کیفیت محیط در جدول ذیل عنوان شده است که شامل شش شاخص اصلی و هرکدام با  6زیر مولفه
تعیین شده که کلیات آن در جدول ذیل آورده شده است.

جاذبه های
گردشگری

زیبایی

تنوع

تعداد

عملکردی-
ساختاری

تسهیالت
اقامتی و
فراغتی

خدمات پذیرایی
و درمانی

حمل و نقل

بصری

زیبایی محیط

جذابیت چشم
انداز

محیط
اجتماعی

میهمان
نوازی

آداب و رسوم
سنتی

زیست محیطی

آب آشامیدنی

هوای مناسب

بافت و شبکه
ارتباطی

مسیرهای
دسترسی

خوانایی بافت و
مسیرها

هماهنگی
ساخت
همکاری
راهنمایان
محلی
بهداشت
محیط
معابر و
راهها

جلوه های اصیل و
سنتی

معرفی جاذبه

به صرفه بودن

خدمات مالی و
فروشگاهی

پارکینگ و جایگاه
سوخت

ارتباطات

روشنایی محیط

دلپذیری مکان

زیبایی فضای
سبز

حس اعتماد متقابل

جذابیت فرهنگی

پذیرا بودن

کیفیت فضا

دفع زباله

تنوع زیستی

عالئم راهنمای
مسیرها

ایمنی معابر

ایمنی محدوده
بازدید
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جدول شماره :2شاخص ها و زیر مولفه های بکار رفته در بررسی کیفیت محیط (منبع :نگارندگان)1931،
شاخص های
X6
X5
X4
X3
X2
X1
اصلی

 -6آزمون تی تست جهت شناسایی معناداری شاخص ها
معنی و مفهوم آن این است که انحراف استاندارد در نمونه های کوچکتر با انحراف استاندارد در جامعه شباهت کمتری دارد.
توزیع  Tاز بسیاری جهات شبیه توزیع با کمیت ( Zنمرات استاندارد) است .از این آزمون برای مقایسه و تشخیص تفاوت و رابطه
علی استفاده می شود که از رابطه ذیل قابل محاسبه می باشد(حافظ نیا.)22:2689،
)(𝑋 − µ
𝑆
√𝑁 − 1

=𝑇
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آزمون تی حاصل از پرسشنامه تهیه شده در محدوده مورد مطالعه برای هر کدام از شاخص ها نشان دهنده این است که
شاخص ها از سطح معناداری( )Sigباالیی برخوردار هستند .چرا که سطح معناداری با  2/222نشانگر سطح معناداری باال می باشد
که این امر با توجه به مقدار آلفای  2/22و فاصله اطمینان  72درصد نشان دهنده تایید رابطه میان شاخص های مورد بررسی می
باشد ،چرا که مقدار خطای بدست آمده کمتر از آلفای مورد نظر با سطح اطمینان  2/72می باشد .لذا می توان بیان داشت که با
اطمینان  72رابطه معناداری میان شاخص های مورد بررسی با کیفیت محیط از دید گردشگران وجود دارد و همچنین اختالف
میانگین نیز از تفاوت خیلی باالیی برخودار نیست و این نرمال بودن و استاندارد بودن هر کدام از شاخص ها را نشان می دهد .در
جدول ذیل نام شاخص های اصلی به معنای  :X1شاخص جاذبه های گردشگری ؛  :X2شاخص عملکردی-ساختاری ؛ :X3
شاخص بصری؛  :X4شاخص محیط اجتماعی ؛  :X5شاخص بافت و شبکه ارتباطی؛  :X6شاخص زیست محیطی می باشد.
جدول شماره  :9آزمون تی تست شاخص های مورد بررسی در کیفیت محیط شهرستان کوهدشت (منبع :مطالعات
میدانی)1931،
ارزش آزمون
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نام شاخص
اصلی

T

Df

Sig

تفاوت میانگین

X1
X2
X3
X4
X5
X6

21/112
11/682
61/219
12/298
18/266
62/721

681
681
681
681
681
681

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

6/898
6/989
6/662
6/226
6/162
6/198

فاصله اطمینان 2/72
باالترین
پایین ترین
1/26
6/96
6/69
6/22
6/21
6/21
6/67
6/61
6/62
6/61
6/69
6/17

در جدول ذیل دادههای خام بدست آمده از توزیع پرسشنامه بررسی و سنجش کیفیت محیط از دید گردشگران در شهرستان
کوهدشت مشخص شده است که میانگین ها در آن کلی بوده و بدون لحاظ کردن وزن معیارها بدست آمده است .با توجه به این
که عوامل یا معیارها از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند .لذا به تعیین وزن نسبی هر کدام از شاخص ها براساس مدل های
معین شده پرداخته می شود .همانطور که نشان داده شده است میانگین از تشابه و تناسب نسبتا نزدیکی نسبت به همدیگر برخوردار
می باشند.
جدول شماره  :4ماتریس خام داده ها (ماتریس تصمیمگیری) بررسی کیفیت محیط از دید گردشگران (منبع :مطالعات
میدانی)1331 ،
شاخص های اصلی و مولفه ها
جاذبه های گردشگری

X1
6/88

X2
6/61

X3
6/11

X4
6/61

X5
6/26

X6
6/17

عملکردی -ساختاری

6/27

6/21

1/26

6/92

1/12

6/68

بصری

6/66

6/62

6/76

6/91

6/87

6/91

محیط اجتماعی
بافت و شبکه ارتباطی
زیست محیطی

6/61
6/22
6/16

6/67
6/11
6/88

6/17
6/68
6/16

6/18
6/68
6/81

6/82
6/27
6/69

6/69
6/16
6/67

همان طور که بیان گردید ،پژوهش حاضر از  6شاخص اصلی با  66زیر مولفه موثر در سنجش کیفیت محیط برای شاخص ها
استفاده کرده و هر کدام از شاخص ها از طریق توزیع پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه ارزیابی شده و از طریق مدل های تصمیم
گیری چند معیاره(الکتر ،ویکور و  ) SAWرتبه بندی و ضریب سنجی شده است و در نهایت با استفاده از تکنیک ادغامی کپلند
اولویت بندی نهایی انجام گردید .از آنجایی که تحلیل یافته ها نشان می دهد که ضریب تاثیر هر کدام از مولفه های موثر در هر
یک از مدل های تصمیم گیری متفاوت بوده بعنوان مثال در مدل  SAWشاخص زیست محیطی در رتبه اول ،شاخص جاذبه های
گردشگری در رتبه دوم و شاخص بصری در رتبه سوم ،شاخص محیط اجتماعی در رتبه چهارم ،شاخص بافت و شبکه ارتباطی در
رتبه پنجم ،و در نهایت شاخص عملکردی  -ساختاری در رتبه آخر یعنی اولویت ششم اهمیت قرار گرفته است .در مدل الکتر،
شاخص جاذبه های گردشگری دارای رتبه اول ،شاخص محیط اجتماعی دارای رتبه اهمیت دوم و شاخص زیست محیطی در
02

اولویت سوم ،شاخص عملکردی  -ساختاری در رتبه چهارم ،شاخص بصری در رتبه پنجم ،شاخص بافت و شبکه ارتباطی در رتبه
ششم قرار گرفته است .یافته ها نشان می دهد که مدل های تصمیم گیری چند معیاره می تواند نتایج متفاوتی را نشان دهد هر
چند که گاهی ممکن است این نتایج به هم نزدیک تر باشند .در این تحقیق مدل الکتر و مدل  SAWنتیجه تقریبا متفاوتی را به
لحاظ پراکنش شاخص ها در منطقه نشان می دهد.
جدول شماره  :5اولویت بندی ضریب تاثیر شاخص های کیفیت محیط در شهرستان کوهدشت (منبع :مطالعات

شاخص های کیفیت محیط

میدانی)1931،
ELECTRE
ضریب
ضریب
رتبه نهایی
تاثیر
تاثیر

VIKOR

SAW

جاذبه های گردشگری

6

2

2/182

1

2/221

2

عملکردی-ساختاری

1

1

2/622

6

2/621

2

بصری

1

2

2/161

6

2/116

1

محیط اجتماعی

1

1

2/661

1

2/121

6

بافت و شبکه ارتباطی

2

6

2/116

2

2/611

6

زیست محیطی

6

6

2/287

2

2/268

1

در نهایت جهت بررسی و دست یابی به نتایج قابل قبول و یکسانی اولویت بندی و سنجش هر کدام از مولفه ها و شاخصهای
مورد بررسی ،در این تحقیق از تکنیک ادغامی کپلند بهره گرفته شده است .تکنیک کپلند ،تعداد بردها( )Mو تعداد باختها( )Xرا
برای هر معیار مشخص میکند و با جمعکردن هر سطر ،تعداد بردها) )∑Cو نیز هر ستون تعداد باختها ) )∑Rبرای هر معیار
مشخص میگردد .در نهایت امتیازی که کپلند به هر گزینه میدهد با کم کردن تعداد باختها ) )∑Rاز تعداد بردها ))∑C
محاسبه می شود .استفاده از تکنیک ادغامی کپلند در رتبه بندی و ضریب تاثیر مولفه ها و شاخص های سنجش کیفیت محیط
نشان می دهد که شاخص ها و مولفه های جاذبه های گردشگری و زیست محیطی به لحاظ شاخص های مورد بررسی دارای
ضریب تاثیر باالتری نسبت به سایر شاخص ها می باشند و از تناسب باالتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار می باشند.
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رتبه نهایی

ضریب تاثیر

رتبه نهایی

جدول شماره  :6نتایج مقایسه زوجی و تعداد برد و باخت های هر کدام از شاخص ها با توجه به تکنیک کپلند (منبع:
مطالعات میدانی)1931،
شاخص های کیفیت
محیط

عملکردی-
ساختاری

جاذبه های
گردشگری

بصری

زیست
محیطی

بافت و
شبکه
ارتباطی

محیط
اجتماعی

پویایی
محیط

𝐶∑

جاذبه های گردشگری

-

X

M

M

M

M

M

1

عملکردی-ساختاری

M

-

M

M

M

M

M

2

بصری

X

X

-

X

M

M

M

1

محیط اجتماعی

X

X

M

-

M

M

M

6

بافت و شبکه ارتباطی

X

X

X

X

-

M

M

2

زیست محیطی

X

X

X

X

X

-

X

1

𝑅∑

1

2

6

2

1

1

2

-
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جدول شماره  : 1اولویت بندی نهایی ضریب تاثیر شاخص های کیفیت محیط شهرستان کوهدشت براساس تکنیک
ادغامی کپلند (منبع :مطالعات میدانی)1331 ،
شاخص های کیفیت

𝐶∑

𝑅∑

𝑅∑ ∑𝐶 −

رتبه تاثیر

جاذبه های گردشگری

1

2

1

2

اولویت اول

عملکردی-ساختاری

2

1

-1

6

اولویت ششم

بصری

1

6

-2

1

اولویت چهارم

محیط اجتماعی

6

1

2

6

اولویت سوم

بافت و شبکه ارتباطی

2

1

-6

2

اولویت پنجم

زیست محیطی

1

2

6

1

اولویت دوم

محیط
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اولویت بندی
اهمیت شاخص ها

براساس تکنیک ادغامی کپلند که مدلهای  VIKOR ,ELECTRE , SAWرا با همدیگر تلفیق می نماید و همچنین
براساس جدول فوق که تاثیرگذاری و اولویت بندی هرکدام از شاخص ها و مولفه های موثر بر ارزیابی کیفیت محیط در شهرستان
کوهدشت را از دیدگاه گردشگران نشان میدهد .بر این اساس از میان شاخص های ششگانه موثر بر سنجش کیفیت محیط
شهرستان کوهدشت براساس اوزان هر کدام از شاخص ها که منتج از پرسشنامه و تحلیل مدل های بکارگرفته شده چندمعیاره می
باشد ،شاخص جاذبه های گردشگری بیشترین میزان تاثیرگذاری را در کیفیت محیط شهرستان کوهدشت از دیدگاه گردشگران را به
خود اختصاص داده و پس از آن شاخص های زیست محیطی ،محیط اجتماعی ،بصری ،بافت و شبکه ارتباطی ،و عملکردی –
ساختاری در اولویت های بعدی قرار دارند.

نتیجهگیری
این پژوهش به سنجش و اولویت بندی شاخص ها و مولفه های کیفیت محیط از دیدگاه گردشگران در شهرستان کوهدشت
پرداخته است .از آنجایی که مولفه های مورد بررسی بر پایه متغیرهای مورد بررسی در کیفیت محیط بنا نهاده شده اند .لذا به کمک
این مولفه ها می توان اولویت ها و نیازمندی های گردشگران و محیط مورد بررسی را منظور بهبود کیفیت محیط شناسایی نمود.
بنابراین در این مطالعه سعی بر این بوده که به بهره گیری از ابزارهای ارزیابی ،سنجش و اولویت بندی و با توجه به شاخص ها و
مولفه های مورد بررسی که هر کدام شامل  6زیر مولفه و زیرمعیار می باشند و با کمک تکنیک های چندمعیاره ،کیفیت محیط
شهرستان کوهدشت را از دیدگاه و نگرش گر دشگران به صورت کاربردی و میدانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .نتایج به
دست آمده با استفاده از مدل های تصمیم گیری(الکتر ،ویکور و  )SAWوزن های بدست آمده مورد بررسی تقابلی قرار گرفته و بر
اساس برخورداری از میزان ضریب تاثیر ،مورد سنجش و ارزیابی گردیده اند .با توجه به ماهیت این مدل ها و ویژگیهای داده ها و
اطالعات بدست آمده ،نتایج مدل های مختلف ،نتایج متفاوتی را نشان داد که در هر کدام از بخش های مدلها و تکنیک های مورد
استفاده بیان گردیده است .بنابراین ،برای دست یابی به نتیجه قابل قبول از تکنیک ادغامی کپلند که نتایج سه مدل الکتر ،ویکور و
 SAWرا با هم ادغام نموده و ارزیابی می نماید ،استفاده گردید و براساس این تکنیک ،از میان شاخص های هفتگانه موثر بر
سنجش و اولویت بندی کیفیت محیط شهرستان کوهدشت براساس اوزان هر کدام از شاخص ها که منتج از پرسشنامه و تحلیل
مدل های بکارگرفته شده چندمعیاره می باشد ،شاخص جاذبه های گردشگری بیشترین میزان تاثیرگذاری را در کیفیت محیط
شهرستان کوهدشت از دیدگاه گردشگران را به خود اختصاص داده و پس از آن شاخص های زیست محیطی ،محیط اجتماعی ،
بصری ،بافت و شبکه ارتباطی و عملکردی  -ساختاری ،در اولویت های بعدی قرار دارند .بنابراین در برنامه ریزی های گردشگری
جهت تقویت گردشگری و رفع محدودیت های موجود باید بیشترین تاکید بر زیر مولفه های شاخص هایی باشد که در رتبه های
پایین قرار گرفته اند.
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آسیبشناسی سیاستگذاری عمومی در حوزه توریسم روستایی
مطالعه موردی استان لرستان

نظام

جوانمـردي1

تاریخ دریافت71/77/71 :
تاریخ پذیرش71/75/52 :
کد مقاله22455 :

چکـیده
با توجه به مشکالت موجود در روستاها نظیر بیکاری ،بهرهوری پایین در بخش کشاورزی و بهرهبرداری بیش از حد از
منابع طبیعی و در نتیجه تخریب این منابع و نبود امکانات و سرمایهی کافی برای توسعه ،توجه به یکی از راههای
اقتصادی نظیر توریسم روستایی ضروری به نظر میرسد .گردشگری روستایی به عنوان زیر مجموعهی صنعت توریسم با
ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست طبیعی و بهینهسازی بهرهبرداری از زمین به توسعهی روستایی کمک میکند .لذا
هدف از این تحقیق شناسایی موانع توسعه توریسم روستایی در استان لرستان میباشد .این تحقیق از لحاظ میزان نظارت
و درجه کنترل ،میدانی و از نظر روش دستیابی به حقایق و داده پردازی از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری
دادهها توصیفی_ پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق ،شامل کلیه کارشناسان ادارهی کل میراث فرهنگی و
گردشگری استان لرستان با تعداد 711نفر میباشد .لذا در این پژوهش به دلیل پایین بودن تعداد افراد جامعه از روش
سرشماری استفاده شد .بنابراین حجم نمونه را همان تعداد (711نفر) تشکیل دادند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
استاندارد و محقق ساخته استفاده شد .روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای
کرونباخ( )1/515مورد تأیید قرار گرفت و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  spss 19انجام گرفت .در این
تحلیل پنج عامل با مقادیر ویژه باالتر از  7استخراج شدند که در مجموع  21/271درصد از واریانس کل عاملها را تبیین
میکردند .عامل مربوط به سیاستهای حمایتی دولت است .عامل دوم مربوط به موانع اطالع رسانی است .عامل سوم
موانع زیرساختی و عامل چهارم موانع طبیعی میباشد .موانع فرهنگی نیز به عنوان عامل پنجم شناخته شد که به عنوان
آخرین عامل با مقدار ویژه  5/171کمترین میزان از واریانس کل( 1/55درصد) را تبیین کرده است.
واژگـان کلـیدی :توریسم ،توسعه توریسم ،موانع توریسم ،استان لرستان

 -1دكترای سیاستگذاری عمومی
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صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانستهاند وضعیت خود را بهبود ببخشند
و از مشکالتی مانند بیکاری ،پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند.صنعت جهانگردی بزرگترین و
متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید .بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش
خصوصی و توسعه زیرساختها میدانند .صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که
اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز مینامند .یکی از انواع گردشگری که روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند ،گردشگری
روستایی است و به نظر میرسد روستاها در آینده به یکی از مهمترین مقاصد گردشگران تبدیل شوند .توریسم روستایی یکی از
عوامل مقدم در توسعهی گردشگری در کشورهای صنعتی است .چرا که عالقمندی برای حضور در مناطق روستایی با پتانسیلهای
باالی طبیعی و فرهنگی افزایش یافته و افزایش جاذبههای زندگی شهری ،ارزش زندگی در مناطق روستایی را تحت الشعاع قرار
داده است .از این رو توریسم روستایی ابزاری مناسب برای احیای نواحی روستایی میباشد و به عنوان یک محرک برای توسعهی
ساختارهایی که در رشد فعالیتهای اقتصادی در نواحی روستایی شرکت دارند ،عمل میکند (پاپ زن و همکاران.)7757 ،
برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال ،محدودیت منابع ارزی ،اقتصاد تک
محصولی ،مهاجرت و افزایش حاشیه نشینی در شهرها مواجه هستند (تودارو .)7755 ،توجه به صنعت توریسم یکی از راهحلهاست،
چرا که گردشگری روستایی میتواند شیوهی ارزشمندی برای سود بردن از زمینهای کشاورزی باشد ،که اگر برای آن برنامهریزی
شود و به خوبی اداره گردد ،نمایانگر کیفیت باالی اقتصادی و اجتماعی مناطق کشاورزی خواهد بود .ایران از نظر منابع طبیعی
جزء 71کشور برتر دنیا میباشد که میتواند از اثرات حاصل از گردشگری ،بخصوص گردشگری روستایی در کاهش مشکالت
بیکاری و درآمد اقتصادی بهرهمند شود (آزادی ،)7777 ،اما با توجه به آمارهای موجود از این فرصت بهره کافی برده نشده است .از
جمله؛ استان لرستان با برخورداری از جاذبههای طبیعی فراوانی که دارد یکی از قطبهای گردشگری ایران به حساب میآید،
لرستان از نظر توانمندی های گردشگری ،سرزمینی است چهارفصل ،با تمدنی کهن و چند هزار ساله ،با بیش از پنج هزار روستا و
دوهزار اثر ،سرشار از جاذبههای متنوع و منحصر به فرد تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی و طبیعی در سطح بین المللی ،ملی و منطقه ای
است .استان لرستان در غرب کشور واقع شده است .اما با توجه به مسائل بیان شده و با توجه به متغیرهایی چون آب وهوا ،موقعیت
جغرافیایی و با تمام توانهایی که این استان از نظر جذب گردشگر در خود دارد ،آنطور که باید و شاید حتی در مقایسه با
استانهای همجوار نتوانسته است به جذب گردشگر بپردازد .بنابراین سؤاالت مطرح میشود که:
 چرا استان لرستان به ویژه روستاهای آن نتوانسته جایگاه واقعی خود را در جذب توریست به دست آورد؟ با وجود پتانسیل های فراوان ،موانع توسعه توریسم روستایی در لرستان چه عواملی می باشند؟لذا هدف از این تحقیق شناسایی موانع توسعه توریسم روستایی در استان لرستان میباشد .رضوانی ( )7755در مطالعهای در
شمال تهران به این نتیجه رسید که گسترش گردشگری به صورت خودجوش و فاقد نظارت و برنامهریزی بوده است .لذا پیامدهای
نامطلوبی مانند مهاجرت همراه با کاهش جمعیت دایمی روستاها ،بروز تضاد و دوگانگی اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان ،تغییر
کاربری اراضی و باغات به خانههای دوم ،رکود فعالیتهای کشاورزی و دامداری ،آلودگی آب رودخانهی جاجرود و سد لتیان،
زبالهریزی و تخلیه فاضالب را در پی داشته است .مدهوشی و ناصرپور( )7755تعدد مراکز تصمیمگیری ،ضعف بازاریابی ،ضعف
امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر را عامل مؤثر توسعه نیافتگی گردشگری لرستان معرفی
کردهاند .جنگ چی کاشانی ( )7757اظهار میدارد ،اگر منطقهای از نظر جاذبه غنی باشد ولی از لحاظ امکانات رفاهی مورد توجه
قرار نگیرد در پذیرش گردشگر با شکست مواجه میشود.
موسایی ( )7757بیان میدارد که متغیر احساس نا امنی عامل اصلی در عدم جذب گردشگر است .وی معتقد است که احساس
امنیت ،مسأله عاطفی ،فرهنگی است و با انتقال مناسب آگاهیهای واقعی در مورد ایران و دادن آموزش الزم به شهروندان و نیز
گسترش فعالیتهای فرهنگی ،میتوان احساس امنیت را ایجاد کرد و به دهها میلیارد دالر درآمد ارزی دست یافت .فیض الهی در
سال  7757در پژوهشی به توانهای توسعه توریسم روستایی در دهستانهای شهرستان مشکین شهر پرداخته و بیان میدارد که با
وجود توانها و پتانسیلهای توریستی در دهستانهای مورد مطالعه ،موانع زیادی برای پیشرفت صنعت گردشگری در دهستانهای
مورد مطالعه وجود دارد که نگارنده مشکالت زیربنایی ،اجتماعی ،مدیریتی و ساماندهی را مورد مطالعه قرار داده است که بیشتر از
تنگناهای اقامتی ،ارتباطی و ساماندهی ناشی میشود (فیضالهی.)7757 ،
یاوری و طغیانی ( )7754موانع و مشکالت صنعت گردشگری در ایران را بررسی نموده که وضعیت گردشگری در نواحی
روستایی را نیز در بر میگیرد .آنها به نارساییهای صنعت حمل و نقل به عنوان مهمترین زیربنای گردشگری اشاره کرده و بر این
باورند که کمبودهای آن مخصوصاً در کیفیت عرضه اثرگذار است .همچنین باید توجه داشت که گردشگری به دلیل ضعفها در
بخش خدمات و موانع متعدد فرهنگی قابل رقابت با کشورهای پیشگام در عرصه گردشگری نمیباشد .بر اساس یافتههای پژوهش
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صادقی ( ،)7754برای گسترش گردشگری در غرب کشور باید فرهنگسازی شود و تبلیغات بسیاری صورت گیرد تا با برنامهریزی
مناسب منافع فراوانی نصیب جوامع روستایی گردد و همچنین به توسعهی روستایی کمک شود.
معتمدی مهر( )7752قابلیتهای گردشگری شهرستان انزلی را بررسی کرده و نشان میدهد که علی-رغم قابلیتهای باالی
گردشگری در مناطق روستایی شهرستان ،کمتر به آن توجه شده که برای بهره-برداری بهتر ان نیازمند مدیریت برنامهریزی از
پایین به باال میباشد .رضائی و رحمانی ( )7752در تحقیقی با ارائه راهکارهای مناسب برای برنامهریزی صنعت توریسم در
روستاهای ساحلی شهرستان نور به این نتیجه دست یافتند که نقاط قوت این منطقه برای توسعه توریسم شامل  .7 :مستعد بودن و
آماده بودن منطقه جهت سرمایهگذاری  .5وجود اقامتگاههای مناسب گردشگر -7وجود وضعیت باالی آگاهی و سواد -4وجود آداب
و رسوم ،فرهنگ محلی و سنتی  -2باالبودن سطح آگاهی و فرهنگ عمومی مردم -2وجود مراکز علمی و تخصصی و
دانشگاهی -1وجود چشماندازهای زیبا و منحصر به فرد  -5وجود مراکز اکوتوریستی ممتاز در سطح منطقه  -7وجود ارتفاعات و
قلل مرتفع جهت انجام ورزش  -71وجود رودخانهها و چشمهها ،میباشند .شهیدی و همکاران( )7751بیان نمودهاند که برخورداری
روستاهای ایران از جاذبههای طبیعی ،منابع و پتانسیلهای اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی ،التزام در توسعه توریسم روستایی
به شمار میرود.
پیرمحمدی و همکاران( )7751با ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت گردی (اکوتوریسم) در جنگلهای
زاگرس به این نتیجه دست یافتند که ارتفاع از سطح دریا ،کاربری اراضی و تقاضای تفرجی ،عوامل کلیدی در ارزیابی توان زیست
محیطی منطقه مورد مطالعه میباشند.پژوهش مردانیان و کرمانی( )7755تحت عنوان بررسی گردشگری روستایی در جهان:
درسهایی برای ایرانیان نشان داد که به دلیل مدیریت ضعیف و برنامهریزی نادرست مسئوالن به توریسم توجه چندانی نشده و
توریستها از نظر مردم روستا افرادی غریبهاند که با آداب و رسوم و فرهنگ روستاییان کامالً بیگانهاند.
عبدالمنافی و ازکیا ( )7771به این نتیجه دست یافتند که توسعه صنعت گردشگری نیاز به پیششرطهایی در حوزههای مختلف
دارد که از جمله این موارد میتوان به آموزش و اطالعرسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر و گردشگری از طریق توسعه
نهادها و سازمانهای مرتبط ،توسعه برنامههای تبلیغاتی برای معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی در منطقه اشاره نمود .نتایج
پژوهش لیو ( )5112تحت عنوان«توریسم در نواحی روستایی ایالت کداه مالزی» نشان میدهد که این پژوهش به برنامهریزیهای
ناحیهای اولیه و یک برنامه درونی تأکید میکند و نظرات مخاطبان آژانسهای برنامه-ریزی در رابطه با از بین بردن موانع توسعه
توریسم مد نظر قرار گرفته است و از سوی دیگر وجود مباحث غیرحرفهای باعث عدم توجه به جاذبههای محلی و بیمیلی نسبت
به ادغام نظریههای مدرن و سنتی شده است و عدم توجه به به عدم یکسانی فرهنگی و اخالقی مهمانان ،میزبانان یکی از این
دستههاست.
شارپلی ( )5112در پژوهشی تحت عنوان " توریسم روستایی و چالشهای متنوع توریسم روستایی"مطالعه موردی قبرس" با
بیان تعاریف و مزایای گردشگری روستایی و همچنین مشکالت آن نشان میدهد که علیرغم هزینههای باال در این مورد به علت
عدم مهارت و تخصص کارگزاران توریسم روستایی ،با تقاضا از سوی گردشگران روستایی مواجه هستیم .نتایج تحقیق کاولی
( )5111تحت عنوان «کاربردها و مفاهیم جامع در توریسم روستایی» نشان میدهد که جهت ارزیابی ارزش افزوده محلی در رابطه
با توریسم مدل مناسبی ترسیم شود و ذینفعان مربوط را نیز شناسایی کنیم و از این طریق به توسعه روستایی دست پیدا خواهیم
کرد .ضرابی و رخشانی نسب( )5115نقاط اکوتوریستی شهر اصفهان را سطح بندی نموده و لزوم بهرهگیری از توانمندیهای
فضایی آن را برای رونق اکوتوریسم شهری ضروری دانستهاند.
چنانچه از مطالعات صورت گرفته در مورد گردشگری در ایران برمیآید متأسفانه علی رغم توجه به گردشگری در برنامههای
پنج ساله و سند چشم انداز توسعه کشور ،به مثابه یکی از مهمترین عوامل اشتغالزایی -این فعالیت عظیم جهانی – با نوعی رکود
و وقفه در کشور روبروست و هنوز در برنامهریزی گردشگری جایگاه خود را در برنامهریزی عمران و توسعه پیدا نکرده است .این
کمبود در مقیاس ملی در تمام عرصههای سیاستگذاری  ،برنامهریزی و مدیریت نیز به چشم میخورد .از آنجایی که لرستان دارای
تاریخی متمدن و پر افتخار استکه کمتر کسی از آن سخن به میان می آورد ،زادگاه تمدنی پنجاه هزار ساله است .که به دست
فراموشی سپرده شده است .اما با این وجود هیچ تحقیق جدی درباره گردشگری در این استان و یا روستاهای آن انجام نگرفته
است .لذا این تحقیق با هدف شناسایی موانع توسعه توریسم در استان لرستان انجام شده است.

 -2روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل ،میدانی و از نظر روش دستیابی به حقایق و داده پردازی از نوع تحقیقات
پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی_ پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق ،شامل کلیه کارشناسان ادارهی کل
میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان با تعداد 711نفر میباشد .لذا در این پژوهش به دلیل پایین بودن تعداد افراد جامعه از
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روش سرشماری استفاده شد .بنابراین حجم نمونه را همان تعداد(711نفر) تشکیل دادند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
استاندارد و محقق ساخته استفاده شد .روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ()1/515
مورد تأیید قرار گرفت و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  spss 19انجام گرفت.

 -3یافتههاي تحقیق
 -1-3ویژگیهاي فردي ،حرفهاي و اقتصادي پاسخگویان
در این تحقیق اکثریت افراد مورد مطالعه با جمعیت  27نفر ( 27درصد) مرد بودند.بر اساس یافتههای به دست آمده میانگین
سنی نمونهی مورد مطالعه  47/775سال می باشد که جوان ترین آنها  77سال و مسنترین آنها  25سال سن دارد .نتایج
توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل نمونهی مورد مطالعه حاکی از آن است که بیشترین افراد مورد مطالعه این تحقیق را افراد
متأهل با فراوانی  57نفر ( 57درصد) تشکیل داده است.اکثر افراد مورد مطالعه در این تحقیق ( 21نفر 21 ،درصد) دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی میباشند .در حالی که  52درصد در سطح کارشناسی ارشد تحصیالت دارند.بر اساس یافتههای به دست آمده
اکثریت افراد مورد مطالعه در این تحقیق ( 15نفر  15 ،درصد) در پست سازمانی کارمند مشغول به فعالیت هستند.میانگین سابقهی
خدمت نمونه مورد مطالعه  72/77سال می باشد که بیشترین آنها ( 45درصد) بین  74تا  51سال سابقهی اشتغال به کار دارند.

 -2-3رتبه بندي موانع توسعه توریسم روستایی در استان لرستان از نظر کارشناسان
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رتبه بندی موانع توسعه توریسم روستایی در استان لرستان ،در جدول ( )7ارائه شده است .بر اساس این جدول عدم سرمایه-
گذاری الزم برای توسعه مناطق گردشگری با کمترین ضریب تغییرات ( )1/757در رتبه اول ،عدم برخورداری از تسهیالت و
امکانات حمایتی با ضریب تغییرات ( )1/754در رتبه دوم  ،عدم حمایت دولت برای احیا و بازسازی مناطق تاریخی با ضریب
تغییرات ( )1/777در رتبه سوم ،نبود زیرساختهای الزم در مناطق گردشگری با ضریب تغییرات ( )1/772در رتبه چهارم و کمبود
بودجه برای حفظ و احیا مناطق طبیعی گردشگری با ضریب تغییرات ( )1/417در رتبه پنجم قرار دارند .به عبارتی این پنج گویه از
مهمترین موانع توسعه توریسم در استان لرستان میباشند .گویههایی همچون فصلی بودن جاذبههای طبیعی ،ناهماهنگی بین
سازمان های مربوطه ،نبود تسهیالت کافی برای تبلیغات مناسب گردشگری ،عدم بهره برداری صحیح از جاذبههای طبیعی و نبود
امکانات برای حفظ آثار تاریخی در رتبه های  2تا  71قرار دارند .به عبارتی این گویهها از مهمترین موانع توسعه توریسم در استان
لرستان می باشند که در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.
جدول( :)1رتبه بندی موانع توسعه توریسم روستایی در استان لرستان از نظر کارشناسان()n=100

گویه

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

عدم سرمایهگذاری الزم برای توسعه مناطق گردشگری
عدم برخورداری از تسهیالت و امکانات حمایتی
عدم حمایت دولت برای احیا و بازسازی مناطق تاریخی
نبود زیرساختهای الزم در مناطق گردشگری

5/155
7/115
5/747
5/252

7/127
7/725
7/721
7/117

1/757
1/754
1/777
1/772

7
5
7
4

کمبود بودجه برای حفظ و احیا مناطق طبیعی گردشگری

7/172

7/575

1/417

2

فصلی بودن جاذبه های طبیعی

7/115

7/572

1/47

2

ناهماهنگی بین سازمانهای مربوطه
نبود تسهیالت کافی برای تبلیغات مناسب گردشگری
عدم بهره برداری صحیح از جاذبههای طبیعی
نبود امکانات برای حفظ آثار تاریخی
ناشناخته ماندن مناطق گردشگری
عدم برخورداری از امکانات رفاهی (آب آشامیدنی سالم ،سرویس بهداشتی و)...
صعب العبور بودن راههای مناطق تفریحی
اطالعرسانی نامناسب در رابطه با جاذبههای گردشگری استان
تخریب مناطق تاریخی توسط مردم محلی
آلودگی زیست محیطی مناطق گردشگری و بدمنظر شدن این مناطق

5/117
5/277
7/744
5/712
7/112
5/457
7//152
5/177
7/177
5/275

7/721
7/151
7/755
7/552
7/774
7/147
7/717
7/711
7/725
7/742

1/471
1/477
1/45
1/457
1/451
1/457
1/471
1/477
1/471
1/471

1
5
7
71
77
75
77
74
72
72

میانگین
رتبهای

گویه

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

72
1/475
7/774
5/245
عدم برخورداری از امکانات مناسب برای اسکان گردشگران
71
1/44
7/724
5/275
پایین بودن ارتباط مسئولین با مناطق گردشگری
75
1/444
7/1777
5/421
نبود نقشه ها و تابلوهای معرفی مکانهای گردشگری در استان
77
1/447
7/771
1/272
نبود امکانات بهداشتی و پزشکی در تفرجگاهها
51
1/42
7/517
5/55
نبود راهنمای تورهای گردشگری
57
1/425
7/755
7/121
بافت سنتی مناطق گردشگری
55
1/424
7/711
7/177
بدی آب و هوای منطقه
57
1/422
7/755
5/421
زبان مردم محلی
54
1/417
7/112
5/517
فرهنگ بومی مردم
52
1/414
7/414
5/721
نبود جاذبههای طبیعی در سطح استان
52
1/415
7/145
5/715
عدم برخورداری از جاذبه های تاریخی و باستانی
مقیاس رتبه ها :هیچ= 7کم= 5متوسط= 7زیاد=  4خیلی زیاد=2

 -3-3تحلیل عاملی

جدول ( :)2تعداد عاملهای استخراج شده و سهم هریک از آنها از تبیین واریانس
شماره عامل
7
5
7
4
2

مقدار ویژه
1/47
4/222
4/472
5/751
5/171

درصد واریانس مقدار ویژه
77/147
75/257
75/527
5/77
1/55

درصد واریانس تجمعی
77/147
75/454
44/251
25/571
21/271
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شناسایی موانع توسعه توریسم روستایی در استان لرستان ،مورد بعدی تحلیلهای آماری بود که برای این منظور از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد.
برای تعیین مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .مقدار  KMOبرابر 1/122
بود .همچنین مقدار آماره بارتلت برابر  7215/157و  P=1/111بود .در نتیجه مشخص شد که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
هستند .در این تحلیل پنج عامل با مقادیر ویژه باالتر از  7استخراج شدند که در مجموع  21/271درصد از واریانس کل عاملها را
تبیین میکردند و  77/7درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل شناسایی نشده بودند .بنابراین ،نزدیک به دو سوم از
موانع توسعه توریسم در استان لرستان از طریق تحلیل عاملی شناسایی شدند .مقدار باقیمانده به عواملی مربوط میشود که از
کنترل محقق در این تحقیق خارج بودهاند .با توجه به مقدار ویژه در جدول ( )5عامل اول با مقدار ویژه  1/47بیشترین سهم
( 77/147درصد) و عامل پنجم با مقدار ویژه  5/171کمترین سهم ( 1/55درصد) را در تبیین واریانس کل داشتند.

مقدار ویژه عامل ( )7از تمامی عوامل دیگر بیشتر است ( )1/47که در مجموع  77/147درصد از واریانس کل را به خود
اختصاص داده است که مربوط به سیاست های حمایتی دولت است .عامل دوم مربوط به موانع اطالع رسانی است .عامل سوم
موانع زیرساختی و عامل چهارم موانع طبیعی می باشد .موانع فرهنگی نیز به عنوان عامل پنجم شناخته شد که به عنوان آخرین
عامل با مقدار ویژه  5/171کمترین میزان از واریانس کل( 1/55درصد) را تبیین کرده است.
جدول(( :)3عاملها) موانع توسعه توریسم روستایی در استان لرستان
عامل
()1
سیاستهای
حمایتی دولت

گویههای هر عامل
عدم برخورداری از تسهیالت و امکانات حمایتی
ناهماهنگی بین سازمانهای مربوطه
عدم حمایت دولت برای احیا و بازسازی مناطق تاریخی
پایین بودن ارتباط مسئولین با مناطق گردشگری

بار عاملی
1/271
1/277
1/241
1/215

01

عامل

()2
موانع اطالع
رسانی

()3
موانع
زیرساختی
()4
موانع طبیعی
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()5
موانع فرهنگی

گویههای هر عامل
کمبود بودجه برای حفظ و احیا مناطق طبیعی گردشگری
عدم سرمایهگذاری الزم برای توسعه مناطق گردشگری
نبود امکانات برای حفظ آثار تاریخی
اطالعرسانی نامناسب در رابطه با جاذبههای گردشگری استان
پایین بودن ارتباط مسئولین با مناطق گردشگری
نبود تسهیالت کافی برای تبلیغات مناسب گردشگری
ناشناخته ماندن مناطق گردشگری
نبود راهنمای تورهای گردشگری
نبود نقشه ها و تابلوهای معرفی مکانهای گردشگری در استان
عدم برخورداری از امکانات رفاهی (آب آشامیدنی سالم ،سرویس بهداشتی و)...
عدم برخورداری از امکانات مناسب برای اسکان گردشگران
نبود زیرساختهای الزم در مناطق گردشگری
نبود امکانات بهداشتی و پزشکی در تفرجگاهها
نبود جاذبههای طبیعی در سطح استان
عدم برخورداری از جاذبه های تاریخی و باستانی
بدی آب و هوای منطقه
فصلی بودن جاذبه های طبیعی
فرهنگ بومی مردم
زبان مردم محلی
تخریب مناطق تاریخی توسط مردم محلی
آلودگی زیست محیطی مناطق گردشگری و بدمنظر شدن این مناطق

بار عاملی
1/455
1/227
1/227
1/254
1/227
1/222
1/227
1/227
1/251
1/274
1/457
1/452
1/477
1/271
1/425
1/752
1/722
1/412
1/777
1/751
1/774

بحث و نتیجه گیري و پیشنهاد
همان طور که از نتایج پیداست مهمترین و اولین مانع توسعه توریسم در استان لرستان مربوط به سیاستهای حمایتی دولت
است .نتایج مطالعه مدهوشی و ناصرپور( )7755نیز این یافته را تأیید میکند .دومین مانع توسعه صنعت توریسم در استان لرستان
مربوط به موانع اطالعرسانی است .همسو با نتایج این مطالعه ،عبدالمنافی و ازکیا ( )7771به این نتیجه دست یافتند که توسعه
صنعت گردشگری نیاز به پیششرطهایی در حوزههای مختلف دارد که از جمله این موارد میتوان به آموزش و اطالعرسانی به
مردم در نحوه برخورد با گردشگر و گردشگری از طریق توسعه نهادها و سازمانهای مرتبط ،توسعه برنامههای تبلیغاتی برای معرفی
جاذبههای طبیعی و تاریخی در منطقه اشاره نمود.
مطابق نتایج تحلیل عاملی سومین مانع ،موانع زیرساختی است .این نتیجه با نتایج مطالعه فیضالهی( )7757و جنگ چی
کاشانی ( )7757همسو می باشد .همچنین باوری و طغیانی ( )7754موانع و مشکالت صنعت گردشگری در ایران را بررسی نموده
که وضعیت گردشگری در نواحی روستایی را نیز در بر میگیرد .آنها به نارساییهای صنعت حمل و نقل به عنوان مهمترین
زیربنای گردشگری اشاره کرده و بر این باورند که کمبودهای آن مخصوصاً در کیفیت عرضه اثرگذار است.از دیگر موانع توسعه
توریسم در استان لرستان موانع طبیعی و موانع فرهنگی بود که نتایج مطالعه فیض الهی( )7754و باوری و طغیانی ( )7754نیز این
یافته را تأیید میکند.
با توجه به اینکه مهمترین مانع توسعه توریسم در استان لرستان مربوط به سیاستهای حمایتی دولت است لذا به منظور توسعه
برنامههای گردشگری در این استان توصیه میشود که بخشی از تصدی گری و اجرایی بخش دولتی به بخش خصوصی و
روستاییان واگذار شود.
 همچنین فراهم ساختن تسهیالت بانکی و اعطاء وامهای کمبهره به بخش خصوصی و روستاییان. خارج ساختن عملیات اداری سرمایهگذاری بخش خصوصی و روستاییان از روندهای مرسوم و گسترده اداری و به راهانداختن کار آنها در کمترین فاصله زمانی.
 با توجه به اینکه موانع مربوط به اطالعرسانی دومین عامل بود لذا برای اجرای برنامههای توسعه گردشگری در استانلرستان الزم است که به کلیه بخشها و دستگاههای اجرایی مرتبط با اجرای طرحها ،اطالعات الزم داده شده و اطالعرسانیهایی
نیز در سطح منطقه صورت گیرد.

 نصب تابلوهای حاوی خالصه اطالعات در مسیرهای دسترسی به ایستگاههای اکوتوریستی. تشکیل گروه راهنمایان اکوتوریسم با همکاری سازمانهای دولتی. سرمایهگذاری در زمینه تبلیغات ،تهیه بروشورها و تدوین کتابچههای تخصصی برای بازاریابی. ایجاد مراکز فرهنگی در روستاها و اجرا و تهیه برنامههایی برای باالبردن سطح آگاهی از گردشگری و گردشگران. ایجاد زیرساختهای مناسب و احداث تأسیسات و امکانات الزم جهت حفظ آثار ،سنن و فرهنگ محلی صورت پذیرد. -سرمایهگذاری در جهت تأمین امکانات و ایجاد زیرساختهای رفاهی برای طبیعت گردان.
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پاپ زن ،ع؛ قبادی ،پ ،زرافشانی ،ک؛ گراوندی ،ش .)7757(.مشکالت ومحدودیتهای گردشگری روستایی با استفاده از
نظریه بنیانی مطالعه موردی :روستای حریر ،استان کرمانشاه .فصلنامه پژوهشهای روستایی ،دوره  ،7شماره .7
پیرمحمدی ،ز؛ فقهی ،ج؛ زاهدی امیری ،ق؛ شریفی ،م .)7757(.ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت گردی
(اکوتوریسم) در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی :سامان عرفی چم حاجی جنگل کاکارضا ،لرستان).فصلنامه علمی پژوهشی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.547-571 ،)5(75 .
جنگ چی کاشانی ،س .)7757(.نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی منظقه ریجاب کرمانشاه .پایان نامه کارشناسی
ارشد ،مرکز علوم و تحقیقات تهران.
رضوانی ،م.ر .)7755(.تحلیل روند ایجاد و گسترش خانههای دوم در نواحی روستایی مطالعه موردی :نواحی روستایی شمال
استان تهران.
رضایی ،پ؛ رحمانی ،و .)7752(.ارائه راهکارهای مناسب برای برنامهریزی صنعت توریسم در روستاهای ساحلی شهرستان
نور.فصلنامه چشم انداز جغرافیایی.)2(7 .
شهیدی ،م.ش؛ اردستانی ،ز؛ گودرزی سروش ،م.م .)7755(.بررسی تأثیرات توریسم در برنامهریزی نواحی روستایی.پژوهش-
های جغرافیای انسانی.777-77 ،21 .
صادقی ،ع .)7754(.توریسم روستایی ،جاذبهها و موانع گسترش مطالعه در روستای قوری قلعه شهرستان پاوه .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی.
عبدالمنافی ،ط؛ ازکیا ،م .)7771(.عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در منطقه کالردشت.مجله پژوهشهای ترویج و آموزش
کشاورزی.)7(4 .
فیضالهی ،م.ح .)7757(.توانهای توسعه توریسم روستایی در شهرستان مشکینشهر ،دهستانهای مشکین غربی و مشکین
شرقی .پایان نامه کارشناسی ارشد برنامهریزی روستایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه شهید بهشتی.
مدهوشی ،م؛ ناصرپور ،ن .)7755( .ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان .پزوهش نامه بازرگانی ،شماره ،55
صص .55-25
معتمدی مهر ،ا ،موسی پور میاندهی ،پ .)7752(.شناسایی و معرفی قابلیتهای توریسم روستایی شهرستان بندر انزلی.فصلنامه
چشم انداز جغرافیایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.)7(7،
موسایی ،م .)7757( .تخمین تابع تقاضای توریسم در ایران.پژوهش نامه بازرگانی ،شماره  ،57صص .24-17
یاوری ،ک؛ طغیانی ،م .)7754(.موانع و مشکالت صنعت گردشگری (گزارش از مطالعات انجام شده) .موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی.
14. Li,W.(2005). Community Desicionmaking Participation in developmentJournal of Annals
of Tourism Research,33,1,132-134.
15. Sharphly,R.(2006). Rural tourism and dthe challenge of tourism diversification: the case
of Cyprus.Journal of tourism management.23,233-244.
16. Zarabi,A.,Rakhshaninasab,H.R.(2008). Development of Esfahan eco-tourism,Journal of
the Humanities the university of Esfahan. Vol.30,No.2.
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Dueto problems inrural areas, such as unemployment, low productivity in
agricultureandexploitationofnatural resources. Resulting in thedestruction
ofresourcesand lack of resourcesandcapitaltodevelop, according toone of
theruraleconomysuch astourismseemsessential. Rural tourismas asubset of
thetourism industrytocreate jobs andprotectthe earth'snatural environmentand
tooptimize
theexploitationofrural
developmentassistance.
The
aimofthisresearchisto identifyobstacles to the developmentof tourism inthe
province. Thisstudy isthedegreeofsupervisionandcontrol, andfieldofviewofthe
factsanddata processingof thesurveyandthedatacollection anddescriptivesurvey.
The research, involvingexpertsAdministrationof Cultural Heritageand Tourism
ofthe provincewith atotal of 100people.Therefore, inthisstudydue to the lownumber
ofpopulationcensus methodwas used. Thus,thetotalsample size(n = 100)
wereformed. Datawere collectedfroma standardquestionnaire. Validitybya panel of
expertsand its reliabilityusingCronbach's alpha(0.872) was approvedand analysis
ofdatawas
performedusingspss
19software.
Inthisanalysis,five
factorswitheigenvaluesgreater than1were extractedwitha total of60.697% of the
totalvarianceexplainedbythefactors. The first factor isthepolicy ofgovernment
support,the
second
factoroninformationbarriers,
obstaclesthirdquarteroperatinginfrastructure andnaturalbarriers. Cultural barriersas
well as thefifth factorwas identifiedas afactorwiththe lowesteigenvalues2.737ofthe
total variance(7.88%) is explained.
Keywords: tourism, tourism development, tourismbarriers, Lorestan Province
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

بررسی امکان اعتالی منزلت اجتماعی ،صنعت توریسم ،هویت ،فرهنگ و
اقتصاد شهری با رویکرد پیاده محوری در بافت مرکزی شهر شیراز
مورد مطالعه :مجموعه ارزشمند باغ مینو با محوریت کوچه 93خیابان زند(ادیان) شیراز

محمدرسول حق نگهدار ،*1قاسم اکبری ،2همت

زارعی3
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چکـیده
نحوه توسعه شهرها در کشورهای درحال توسعه ،با تمرکز و تراکم فعالیتها در بافت مرکزی همراه است و به دلیل
ارجحیت تردد خودرو نسبت به انسان و نادیده گرفتن مقیاسهای انسانی ،خود موجب بروز مشکالتی نظیر از بین رفتن
آرامش ،سرزندگی ،امنیت ،حس تعلق ،مشارکت و تعامالت اجتماعی می گردد .در تحقیق پیش رو سعی گردیده تا ضمن
مرور تاریخچه و زمان شکل گیری بافت مرکزی شهر شیراز ،و ارایه آگاهی نسبی از وجود برخی پتانسیل ها و ظرفیتهای
متنوع و ناگفته بخشی از بافت مرکزی این شهر ،با بررسی نظریات و نمونه های موردی و همچنین وضعیت موجود
محدوه مورد مطالعه ،از لحاظ مصوبات میراثی ،طرحهای تفصیلی و بازنگری ،مسائل ترافیکی ،و برداشتهای میدانی ،در
جهت تبدیل تدریجی بخشی از بافت مرکزی شهر شیراز به پیاده راه ،جهت استفاده تمام اقشار و گروهها گام برداشته شود
و بامرور شرایط ،امکان سنجی الزم و تاثیرات ناشی از آنرا براساس یافته ها و نتایج درنظر گرفت تا آغازی بر پیاده مداری
در بافت مرکزی شهر باشد .روند انجام این تحقیق بصورت تاریخی ،توصیفی ،تحلیلی است که براساس روش اسنادی،
کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است .باتوجه به نتایج حاصله ،امکان اجرای پیاده راه در این بافت موفقیت آمیز ارزیابی
می شود و آنرا نه تنها محدود کننده قلمداد نمی کند ،بلکه نقطه شروع پیاده مداری در بافت مرکزی و توسعه پایدار و همه
جانبه(منزلت اجتماعی ،صنعت توریسم ،هویت ،فرهنگ و اقتصاد شهری) در شهر شیراز میداند.

واژگـان کلـیدی :پیاده محور ،منزلت اجتماعی ،صنعت توریسم ،هویت و فرهنگ ،اقتصاد شهری ،بافت مرکزی شهر
شیراز

 -1کارشناس شهرساز و سرمایه گذاری منطقه دو شهرداری شیراز (مهندس عمران و دانشجوی ارشد طراحی شهری)،
haghnegahdar@yahoo.com

 -2شهردار منطقه دو شهرداری شیراز (مهندس عمران و کارشناس ارشد شهرسازی)،
 -9کارشناس طرح تفصیلی و  GISمنطقه دو شهرداری شیراز – (کارشناس ارشد سنجش از دور و )GIS
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فضاهای عمومی شهری  ،فضای باز قابل حضور برای گروههای مختلف اجتماعی است که پویایی و کارآیی آن نیازمند
تعامالت اجتماعی و برخوردهای متنوع می باشد] .[2از جمله مهمترین و در دسترس ترین فضاهای عمومی در شهر مسیرها هستند.
در حال حاضر ،ترافیک و سرعت حرکت در معابر شهرهای درحال توسعه ،به حدی افزایش یافته که با یک نگاه اجمالی می توان
فهمید که اینگونه شهرها عمالً در جهت تردد خودروها برنامه ریزی شده اند نه شهروندان ،زیرا هرچقدر سرعت تردد افزایش پیدا
کند صرفاً استفاده از قابلیت ترافیکی و حمل و نقل سواره افزایش داده می شود ،درحالیکه جهت استفاده و سرویس دهی بهتر
فضاهای انسانی و موقعیتهای واقع در شهر و برای افزایش هرگونه تعامل ،سرعت تردد می بایست به اندازه سرعت پیاده کاهش
پیدا کند ،در غیر اینصورت با شهری مواجه خواهیم بود که بیش از شهر ،به خوابگاه ،کارخانه یا ماشینی بی روح و آلوده شباهت
دارد .در این میان بافت های قدیم و مرکزی شهرها نه تنها روز به روز کارایی خود را از دست می دهند که خود موجب بروز
مشکالتی نظیر مهاجرت و خروج سکنه از بافت مرکزی شهر ،آلودگی های محیطی و اجتماعی و همچنین وقوع جرم و جنایت می
گردد .حال این سئوال مطرح می شود که آیا با پیاده مداری محدوده مورد مطالعه می توان به حفظ و افزایش منزلت اجتماعی،
هویت ،فرهنگ ،و اقتصاد شهری دست یافت؟ آیا پیاده محوری بخشی از بافت مرکزی که نوعی محدودیت تردد سواره شهروندان
است خود موجب محدودتر شدن تعامالت اجتماعی ،صنعت توریسم ،هویت ،فرهنگ و اقتصاد شهری نمی گردد؟ و آیا امکان
پایداری ،ماندگاری و توسعه در این محدوده و دیگر محدوده ها نیز وجود خواهد داشت؟
علیرغم گذشت چندین دهه از اجرای موفق پیاده راهها در بافت مرکزی شهرها خصوصاً در اروپا ،آمریکا و آسیای شرقی ،هنوز
در کشورما بحث پیاده محوری در بافتهای مرکزی بعنوان موضوعی جدید و نو مطرح می شود .متاسفانه بدلیل عدم وجود مدیریت
واحد شهری ،کوتاهی عمر مدیریت شهری حتی در سطح بخشی و بین بخشی و همچنین سطحی نگری در باز طراحی های
اجرایی شهری ،منجر به عقب ماندگی و از دست رفتن بخش وسیعی از داشته های هویت بخش فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
شده است .امروزه ،زندگی شهری در بسیاری از کشورهای درحال توسعه را نمی توان بدون تمرکز گرایی در کاربریها و خدمات،
ترافیک و حمل و نقل متراکم ،آلودگی محیطی و ناکارآمد شدن و خالی ازسکنه شدن بافت های مرکزیش تصور کرد .در مقابل،
داشتن مرکز شهری با محوریت پیاده ،نه تنها موجب داشتن مراکز شهری ایمن و پاک خواهد گردید ،بلکه می توان با سرعتی قابل
توجه شاهد افزایش تعامالت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و همچنین اکوتوریسم شهری بود.
توسعه پایدار ،درحقیقت تعادل میان توسعه و محیط زیست است و هدف از توسعه پایدار  ،رفع نیازهای نسل حاضر بدون تضییع
توانایی نسلهای آینده برای رفع نیارهایشان است] .[1توسعه در شهرهای ما ،خصوصاً کالن شهر شیراز که دارای قدمت و هویتی
غیرقابل انکار و تاثیرگذار در کشور است ،تنها زمانی به ماندگاری و پایداری همه جانبه خواهد رسید که در ابتدا بااطالع از داشته ها،
پتانسیل ها ،ظرفیت ها و استعدادها و در گام بعدی با مشارکت مردم و مدیریت در برنامه ریزی ،طراحی ،اجرا و بهره برداری بهینه
ای صورت پذیرد و دراین میان ،تحقیق پیش رو به موارد ذیل می پردازد:
بررسی امکان اعتالی منزلت اجتماعی ،هویت ،فرهنگ ،و اقتصاد شهری با رویکرد پیاده محوری در بخشی از بافت
مرکزی شهر شیراز با تکیه بر ظرفیت و هویتهای محدوده مورد مطالعه
شناسایی و شناساندنِ شاخصه های هویت بخش شهری در محدوده مورد مطالعه
جلوگیری از تبدیل بخشی از بافتهای مرکزی شهریِ باقابلیتِ باز زنده سازی ،به بافت ناکارآمد
-

 -2مواد و روش تحقیق
روش تحقیق در مقاله حاضر ،متکی بر روشهای تاریخی ،توصیفی ،تحلیلی و موردی میدانی است .به همین خاطر از دو روش
اسنادی ،کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .در روش اول ،به مطالعه مباحث نظری و ادبیات مرتبط با موضوع پرداخته شده و
در بین آن  ،مبانی و راهبردهای مربوط به برنامه ریزی و ساماندهی محورهای پیاده در مراکز شهری ارایه شده است و در روش
دوم  ،برای تکمیل اطالعات به جمع آوری داده ها با روش پیمایشی در محدوده ارزشمند و تاریخی باغ مینو و مناطق مجاور آن
اقدام شده است .در این زمینه خیابانهای خیام ،انوری ،لشکری با محوریت کوچه ادیان(کوچه  37خیابان زند) و بر اساس پارامتر
های :وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،وضعیت دسترسی و ترافیک و ضوابط میراثی و تاریخی بهمراه طرحهای تفصیلی و بازنگری
استخراج شده است .جهت جمع آوری ،ثبت ،بررسی و تحلیل اطالعات نیز از نرم افزارهای ،Excel ، GIS ، Acad
 Powerpointبه همراه نرم افزار  Silverlightو سرا ( 9سیستم یکپارچه شهرسازی نوسازی و درآمد شهرداری شیراز) استفاده
شده است.
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 -3محدوده و قلمرو تحقیق
مجموعه ارزشمند باغ مینو و کوچه ادیان ،بخشی از بافت مرکزی شهر شیراز و شهرداری منطقه دو با وسعتی نزدیک به
 260/000متر مربع است که از شمال به خیابان زند ،از شرق خیابان انوری ،از جنوب به کوچه لشکری و از غرب به خیابان خیام و
با نفوذ به عمق یک پالک از خیابانهای یاد شده درنظر گرفته شده است(شکل )2.که با فاصله یک خیابان(کمتر از  300متر) از
بافت قدیم شیراز واقع گردیده است(.محدوده تقریباً بصورت مربعی با طول وعرضی نزدیک به  000متر می باشد).

شکل 1.موقعیت و محدوده مورد مطالعه

شهر شیراز با مساحت  100کیلومتر مربع و جمعیت  2/060/665یکی از شهرهای بزرگ ایران است .براساس نظر سرپرست
تیم مشترک پژوهشگاه میراث و دانشگاه هنر و براساس آخرین اکتشافات بعمل آمده در تپه پوستچی شیراز(درسال  ،)2375قدمت
این شهر به دوره هزاره سوم و چهارم پیش از میالد می رسد .همچنین ،دالیل مختلف حاکی از وجود شهری با همین نام در زمان
هخامنشیان و ساسانیان است .اما برخی شکل گیری بافت قدیم شیراز در مکان کنونی را از اوایل دوره اسالمی می دانند که هرچند
دارای محدوده ای بزرگتر و حومه مانند در اطراف و تحت سیطره بوده(مانند باغات و قلعه ها و  )...اما جهت ایمنی شهروندان،
زندگی شهری در آن تا حدود سالهای  2190و در حدود همان دروازه و دیواره با مساحتی قریب  3/600/000متر مربع(  3/6کیلومتر
مربع) بوده است(شکل)1.
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 -1-3مختصر تاریخچه شکل گیری شیراز  ،بافت قدیم و محدوده مرکزی شیراز

شکل 2.شهر شیراز در  1981میالدی(موزه.آرشیو تاریخ شیراز) و محالت قدیم(مطالعات بافت فرسوده مهندسین
مشاور پرداراز)

شیراز در زمان صفویان ،آل بویه و زندیه بعنوان پایتخت ایران مطرح بوده اما در حدود شهر تغییر چندانی صورت نمیگیرد.
هرچند محدوده های جدید شهر شیراز از همان زمان نیز در سیطره حکام و سرمایه داران بوده اما بطورکلی روند توسعه حدود شهر
شیراز(بافت مرکزی) در اواخر دوران قاجار و اوایل دوره پهلوی اول ،در حوالی وقوع جنک جهانی اول آغاز شد(.شکل)3.
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شکل 3.نحوه توسعه شهر شیراز نسبت به بافت قدیم شهر شیرازدر سال (1333آرشیو شهرداری شیراز-
سازمان نقشه برداری کشور)
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هرچند تعدادی از مالکین و سرمایه داران از همان سالها بدلیل تراکم  ،آلودگی و مهاجرت های بسیار زیاد به شهر ،به حومه ها
و باغات نقل مکان کرده بودند اما این جابجایی و شکل گیری بافت شطرنجی در غرب بافت قدیم و پس از جنگ جهانی
اول(نزدیک به سالهای  ) 2300و پر رنگ تر شدن حضور بریتانیا در شیراز و با وسعت بخشیدن و شن ریزی در امتداد خیابان زند
باریک تا کنسولگری بریتانیا شکلی جدید به خود گرفت بطوریکه تا سال  2300حدود شهر شیراز به بیش از  2600هکتار رسید که
در حال حاضر بعنوان بافت مرکزی و میانی شیراز محسوب می شود(.محدوده -1شکل)0.

شکل4.
 -1بافت قدیم شیراز
 -2بافت مرکزی شیراز
 -3شیراز در حال حاضر 1383

 -4پیشینه نظری تحقیق
شهرنشینی و تمدن بشری از دیرباز با مفهوم و عملکرد پیاده آشنایی دارد ،اما سازماندهی و انسجام بخشیدن به حرکت پیاده و
پیاده محوری در مراکز شهری ،به دوره بازسازی شهرهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم و حدود سالهای  2700تا 2750بر می
گردد .در اواخر دهه  2750خودروهای شخصی از نواحی مرکزی و تاریخی شهرها بدلیل تهدید مراکز شهرهای اروپایی بوسیله
ترافیک و تخریب بافتهای ارزشمند شهری ،به بیرون رانده شدند بطوریکه تا سال  2795تقریبا تمامی شهرهای مهم و تاریخی
اروپا ورود اتومبیل را به بخش بزرگی از ناحیه تاریخی و مرکزی خود محدود کرده و پیاده راههای تاریخی-تجاری در آنها بوجود
آوردند .در آمریکای شمالی و در اوایل دهه  2760گرایش بازگشت به مراکز شهری قوت گرفت و طی ده سال( 2760تا ،)2790
 250خیابان پیاده در شهرهای آمریکا بوجود آمدند .این نوع خیابانهای پیاده با نام مال( )Mallشکل گرفتند که بیشتر با مقاصد
تجاری در مرکز شهرها بودند و در عین حال هدف آنها ایجاد محیطهای مطلوب برای خرید و گردش در شهرها بود].[3
روانشناسان محیط معتقدند شرایط فیزیکی ،تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و افکار انسان دارد تا آنجا که بررسی رفتارهای انسان بدون
توجه به محیط و شرایط فیزیکی حاکم برآن امکان پذیر نیست .در روانشناسی محیط رفتار در تعامل با ابعاد فیزیکی ،معماری و یا
51

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

نمادی محیط قرار می گیرد .از نظر فیتزاستیل( )Fitz steelمهمترین عوامل کالبدی موثر در ادراک و حس مکان ،اندازه مکان،
درجه محصوریت ،تضاد ،مقیاس ،تناسب ،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بصری است .او همچنین خصوصیاتی
ن ظیر هویت ،تاریخ ،تخیل و توهم ،راز و رمز ،لذت ،شگفتی ،امنیت ،سرزندگی ،شور و خاطره را موجب برقراری رابطه متمرکز با
مکان می داند] .[0اندازه شهر و میزان شلوغی شهر اهمیت ندارد  ،مهم این است که به چه میزان احساس می شود که شهر از
شهروندانش برای حضور در مکانهای آن دعوت می کند .یک ضرب المثل اسکاندیناوی می گوید"مردم به جایی می روند که مردم
آنجا هستند" .مردم در اثر فعالیت و جنب و جوش دیگران ،درمکانها حضور می یابند] .[5طرح جامع به معنای طراحی دستاوردها،
خدمات و محیطهایی است که بسیاری از مردم بدون توجه به سن و توانایی ها ،تا حد امکان ،توانایی استفاده از آن را داشته باشند.
طراحی جامع به سبب وجود دو عامل گسترش یافته است" :باال رفتن سن جمعیت" و "تمایل به آوردن معلوالن به متن جامعه"
توجه به پیاده راه سازی ،برای نخستین بار در سال  2303و در سمینار بررسی مسایل اجتماعی تهران ،که به همت موسسه
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد ،مطرح گردید و طرح پیاده راه کردن دسترسی به مراکز محله در شهرکهای تهران
پارس  ،نارمک و نیروی هوایی توسط مجریان طرح ارایه شد و پس از آن طرح بازسازی مناطق قدیمی شیراز درسال  2353موجب
مباحث و طرح نظریاتی شد که در خالل آن برای حفظ مراکز قدیمی و ارزشمند شهری به طرح پیاده راه شدن آنها پرداخته شد.
درحال حاضر نیز یکی از بارزترین اقدامات ارزشمندی که طی سالهای اخیر و درجهت ارتقاء کیفیت حرکت پیاده و پیاده محوری
صورت گرفته ،احداث پیاده راههای تربیت تبریز ،خیام ارومیه ،جنت مشهد و سپه ساالر تهران است .از طرف دیگر نیز ،مهمترین
پیامدهای شهرسازی اتومبیل گرا را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:
بوجود آمدن فضاهای محدود و بیکران سکونتگاهی
ایجاد بافتهای بی هویت
نابودی فضاهای شهری
بدون استفاده ماندن فضاهای سبز].[6
تاپایان سال  1010نزدیک به نصف جمعیت بریتانیا در سنین باالی  50سالگی خواهند بود ،درحالیکه در همان زمان  10درصد
جمعیت آمریکا و  15درصد مردم ژاپن باالی  65سال خواهند داشت] .[9درصد باالی جمعیت جوان در شهرها بیانگر درصد باالی
سالخوردگان در آینده ای نزدیک است و این امر لزوم توجه ویژه به نیازهای سالمندان در فضاهای شهری را دوچندان می سازد].[9
براساس مصوبه  67/7/19شورای عالی شهرسازی و معماری  ،شهرهای اصفهان  ،شیراز  ،تبریز و کرمان به عنوان شهرهای
فرهنگی تاریخی اصلی کشور اعالم شده و الزم است فعالیتهای ذیل در آنها تمرکز پیدا کند:
 ناشرین کتب و مطبوعات مراکز اشاعه هنرهای ملی کتابخانه ها و موزه ها(خاص) هنرکده ها و آموزشکده ها و مدارس عالی هنری مراکز تهیه و پخش و دوبالژ فیلم کانونها و انجمن های ادبی  ،فرهنگی و هنری نمایشگاههای مصنوعات و هنرهای دستی و کارگاههای انجمن های روابط فرهنگیهنری
 موسسات تحقیقاتی ادبی  ،هنری و فرهنگستانها محل برگزاری کنفرانسها و سمینارها و جشنواره های ملی و کانونهای فیلمبین المللی
کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادها و موسسات وابسته به دولت ،فعالیتهای مرتبط خود و توسعه در آینده را
متمرکز نموده و تسهیالت کافی و مجوزهای الزم را برای انتقال و توسعه فعالیتهای مرتبط بخش خصوصی را در این شهرها فراهم
نماید .همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می بایست با استفاده از ارزشهای فرهنگی و تاریخی موجود در این شهرها و توسعه
فعالیتهای فرهنگی و هنری در آینده برای تبدیل شهرهای مذبور به مراکز ایران گردی و جهانگردی اقدام نموده و طرحهای الزم را
تهیه نمایند].[7
پیاده راه ها به عنوان بستر شکل گیری توسعه محلی پایدار  ،نقش مهمی در تقویت رابطه اجتماعی شهروندان و ارتقاء کیفی
محیط زیست شهری برعهده داردکه می تواند تکمیل کننده چرخه حمل و نقل پایدار باشد و از جنبه های مختلف کالبدی ،
اجتماعی ،زیست محیطی  ،فرهنگی  ،اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد] .[6در این بین جای سئوال دارد که
براساس موارد ذکر شده و باوجودیکه استان فارس با مرکزیت شیراز به عنوان پنجمین شهر پر جمعیت در ایران و پایتخت تاریخی
و فرهنگی با ثبت  1990اثر ملی و با اختالف ،در صدر ثبت آثار ملی ایران قرار دارد و از طرفی بعنوان سومین حرم اهل بیت در
کشور نیز مطرح می باشد ،چرا تاکنون با درنظر گرفتن این موارد و بحثهای جمعیتی و پایداری شهری ،به پیاده مداری بخشهای
مرکزی روی نیاورده است؟
هرندی و فرخی ( ) 9-9 :2371در تحقیق بنیادی  ،کاربردی و توصیفی خود ،با عنوان حلقه مفقوده حمل و نقل پایدار انسان
محور براین عقیده اند که:
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پیاده مداری می تواند پاسخگوی نیازهای انسانی و اجتماعی در جهت نیل به شهری انسان گرا باشد.
پیاده مداری  ،نقش بسزایی در حفظ ساختار و هویت شهر دارد.
پیاده مداری می تواند نقش بسزایی در محیط زیست و کاهش آلودگی های محیطی داشته باشد.
پیاده مداری موجب مطلوبیت اقتصاد دولتی و غیردولتی در شهر می گردد.
در  Downtown Crossing,Bostonاول بدلیل شهرتش و بعد از آن بدلیل وجود فضای تجاری و اداری و در
 Cat Street,Tokyoبا برانگیختن حس کنجکاوی پیاده و پنهانی بصری موجب جذب مردم به استفاده از پیاده راه می شوند][6
و احساس تعلق به محله  ،عاملی است که افراد را از بی تفاوتی نسبت به محل سکونتشان خارج می کند و آنها را برای نظارت بر
آن تشویق می نماید .این نظارت  ،خود مهمترین ضامن برقراری امنیت در سطح محله است].[20
بنابراین اگر مالکین ،ساکنین و شهروندان از سابقه ،تاریخ و همچنین تاثیرات محیطی و اجتماعی عوامل هویتدار و خاطره
انگیز خود اطالع داشته باشند  ،می توان با ایجاد حس تعلق و سهیم کردن آنان در نگهداری عوامل و محله پیرامونی آن ،عمالً در
حفظ و تقویت آن به بهترین نتایج ممکن رسید.
از آنجا که هر فعالیتی در تصور انسان صورت می گیرد ،اساساً متکی به فرهنگ است و آن فعالیت تابع خصوصیات فرهنگی
جامعه است که صاحبان این فعالیت ها بدان تعلق دارند و این امر فضاهای شهری بخصوص خیابان و میادین به شدت مطرح می
باشد(رفیعیان  ،خدائی  131 : 2399 ،به نقل از بحرینی  .)2 ، 2393 ،یکی از راههای افزایش حضور ،تشویق افراد به طی پیاده
مسیرها برای دسترسی به نیازهای روزمره یا وقت گذرانی  ،از طریق دشوار نمودن حرکت سواره در سطح محله است .زیرا در حالت
پیاده ،زمان و مقدار تماس فرد با محیط فزونی می یابد .این قابلیت اگر با توقف و مکث توام باشد ،تشدید می شود .لذا به کمک
پیش بینی فضا ،تجهیزات و مبلمان مناسب جهت استفاده گروههای مختلف اجتماعی و تشویق آنان به فعالیت های غیر حرکتی
نظیر نشستن  ،ایستادن و کاستن از سرعت حرکتشان یا جذاب نمودن فضاها می توان حضور ساکنان در عرصه های عمومی محله
را پر رنگ تر نمود](.[20شکل)5.
انسان از طریق روابط فرهنگی اجتماعی  ،به فضا  ،فرم
و عملکرد و اهمیت می بخشد و سازماندهی فضا به نوبه خود
به تغییر شکل این روابط می انجامد .بنابراین ساخت و
طراحی فضاهای شهری بر پروسه زندگی اجتماعی تاثیر می
گذارد و می بایست از نظر جسمی و روانی برای شهروندان
کارایی داشته باشد(22.رفیعیان  ،خدائی -100- : 2399 ،به
نقل از سیفایی  )2390 ،حس مکان موجب احساس راحتی
در محیط ،احساس امنیت ،لذت و ادراک عاطفی ،حمایت از
روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه ،یادآوری تجارب گذشته،
دستیابی به هویت و در نتیجه باعث بهره برداری بهتر از
محیط ،رضایت استفاده کنندگان ،احساس تعلق به محیط و
(شکل )3.ماخذ www.pps.org
تداوم حضور در آن می شود].[22
چگونگی استفاده از فضاهای شهری خصوصاً توسط پیاده ها عمدتاً ریشه و منشاء فرهنگی داشته و محیط تنها نقش
کمکی(حمایت کننده) و یا بازدارنده دارد .براین اساس شخص رابطه فردی و اجتماعی خود را با فضاها و عناصر و اجزاء آن
مشخص کرده و به استفاده از آن می پردازد .به عبارت دیگر ،فرهنگ ،الگوهای رفتاری تعیین کننده و بیان کننده چگونگی استفاده
مردم از فضاها می شود(راهنما -222 : 2399 ،به نقل از بحرینی  .)2392 ،در واقع تمایل و نیاز انسان ها برای حضور در فضاهای
شهری ناشی از جذابیتی است که از نگاه انسان ها برای حضور در فضاهای شهری ایجاد شده یعنی جذابیتی که از نگاه انسانها بر
دیگر انسانها بطور طبیعی و فطری ایجاد می شود و افزایش آمار بزهکاری های اجتماعی باروند خلوت شدن فضاهای شهری
ارتباطی مستقیم دارد].[21
پیشنهادات بهاران راهنما در مقاله ای تحت عنوان ،نظارت اجتماعی در فضای شهری پیاده راه که در صفحات  221و 223
شماره  59فصلنامه گزارش جهت تامین امنیت فضاهای شهری پیاده به شرح ذیل اعالم شده است:
 ایجاد جذابیت در فضاهای شهری پیاده به منظور استقبال عمومی از آنها باعث افزایش مراجعه به این فضاها می شود. استفاده از انواع کاربریهای متنوع تجاری ،خدماتی و حتی االمکان مسکونی در پیاده راه اهمت زیادی دارد. استقرار کاربریهای دائمی می تواند زندگی شبانه روزی به مسیر بدهد. در استقرار کاربریها  ،تجهیزات و سایر عوامل می بایستی به این امر توجه شود که فضا قابلیت و جذابیت خود را درروزهای تعطیل و یا روزهای خاص از دست ندهد.
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 برای تامین امنیت فضاهای شهری و برای نظارت و مراقبت از آنها ،چشمانی الزم است ،چشمان کسانی که می توان آنهارا مالکین طبیعی این فضا نامید.
 پیشه وران و مالکین فروشگاههای کوچک بهترین مامورین امنیتی هستند. نور مصنوعی ،استفاده شبانه از پیاده راه را ممکن کرده و امنیت محیط را در برابر جرائم تامین می کند.[21 ].پامیر در کتاب"خلق یک مرکز شهری پر جنب و جوش" ( )1009،67-93عوامل موثر بر یک مکان عمومی موفق و پر جنب و
جوش را وابسته به موقعیت مکان  ،اندازه مکان  ،برنامه ریزی مکان و طرح مکان دانسته که ضمن اینکه دارای جاذبه هایی برای
تردد پیاده می باشد  ،دارای ظرفیت پذیرش  ،دسترسی راحت و سریع به مراکز تجاری و خرده فروشی  ،کافه  ،رستوران  ،فضاهای
استراحت و عمومی جهت استراحت و اوقات فراغت و ...باشد].[23
برای شناخت  ،حفظ و احیای هویتهای ملی و محلی ،توجه به هویتهای معماری و شهرسازی از جایگاه و اهمیت ویژه ای
برخوردار است .زیرا از طریق حفظ هویتهای کالبدی شهرهاست که امکان احیای هویتهای فردی و اجتماعی در ابعاد ملی ،منطقه
ای و محلی نیز فراهم می گردد .همچنین باید متذکر شد که جداشدن از ریشه های فرهنگی بومی و از دست دادن هویتهای
فرهنگی و اجتماعی منشاء بسیاری از مسایل و تضادهای اجتماعی ،بویژه در جوامع شهری است .بنابراین یکی از چالشهای مهم
دوره معاصر و بویژه در دهه های آینده ،تالش برای شناخت  ،حفظ و مدیریت توسعه هویتهای ملی ،منطقه ای و محلی است.
هویت شهری ،نه تنها به ویژگیهای منحصر بفردی اطالق می شود که معرف شهرها باشد ،بلکه خود محصول فرآیندی است که در
آن نوعی آگاهی و توافق جمعی متکی بر گذشته تاریخی حاکم است .چنین هویتهایی موجبات احساس تعلق ،غرور و رضایتمندی را
در ساکنین ایجاد می کند .وجود چنین احساسی زمینه مشارکتهای مدنی شهروندان در بهبود محیط زندگی ،حفظ و حراست از
ارزشهای زیست محیطی و همبستگی های اجتماعی در برخورد با مسایل و تنگناهای روز را فراهم می آورد .بدیهی است بدون
بهره گیری از این فرآورده ها ،توسعه پایدار شهری امری ناممکن و دور از انتظار خواهد بود .از ویژگیهای عناصر هویت بخش:
ویژگیهای عام :قابل تشخیص بودن – منحصربفرد بودن – برخورداری از سطوح چندالیه(مثل آداب  ،سنن  ،پوشش و ...که
معرف محله یا منطقه ای خاص باشد)
ویژگیهای خاص :محصولی جمعی(اعتبار و هویت جمعی باشد) – محصولی تاریخی فرهنگی(اصالت و داشتن ریشه های
تاریخی در اجتماع) -پویایی و ماندگاری(عدم جدایی از اصالت و هویت اصلی در طول زمان) – نگرش چندالیه ای به هویت(ایجاد
حس برتری هویتی نسبت به دیگر محله  ،منطقه  ،شهر و کشورها) است].[20
از نظر خستو و سعیدی رضوانی در مقاله ای تحت عنوان عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری که در سال  97در نشریه
هویت شهر به چاپ رساندند ،بر این عقیده اند که به منظور ایجاد فضایی سرزنده  ،الزم است فعالیت های جذب کننده پیش بینی
گردد ،ازجمله فضاهایی جهت نقاشی دیواری اسکیت ،موسیقی ،تئاتر خیابانی ،ورزش ،بازی کودکان ،فضاهایی چند منظوره برای
برگزاری مراسمهای باستانی و مذهبی(تعزیه خوانی ،مراسم اعیاد ،مناسبتها و )...کیوسکهای روزنامه فروشی و اطالع رسانی ،مراکز
شبانه روزی  ،ATMسرویس بهداشتی ،مراکز خرید باز و نیمه باز و فروش موقت ،بازارهای خیریه ،اغذیه فروشی ها و ازجمله
مهمترین آنها ،اصالح کف و جداره ها ،مبلمان و نورپردازی در شب می توان استفاده کرد.
سرمایه اجتماعی ریشه در تعامالت اجتماعی دارد و هنگامی که سطح تعامالت در جامعه ای افزایش یابد ،باعث افزایش سطح
سرمایه اجتماعی می شود و یکی از عواملی که می تواند باعث افزایش سطح تعامالت شود  ،حرکت عابر پیاده در فضای شهری
است .شکوهی دولت آبادی و مسعود در مقاله ای تحت عنوان پساده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی که در سال 2397
درشماره یک نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران و صفحات  55تا  65به چاپ رسیده ،بصورت
پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه 900 ،نفر را که بصورت سهمیه ای و متناسب با متغیرهای سن و جنس انتخاب شده اند را بعنوان
حجم نمونه مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با تکنیک تحلیل عاملی و بوسیله نرم افزار  SPSSبه این نتیجه رسیده که پیاده راه
عاملی برای افزایش سطح سرمایه اجتماعی می باشد .هنگامی که سطح تعامالت باال باشد ،آن جامعه از سرمایه اجتماعی باالیی
هم برخوردار می باشد و به همین دلیل است که در جوامع گذشته انسانها از حال و احوال یکدیگر بیشتر باخبر بودند ،برای یکدیگر
دلسوزی می کردند و نسبت به اوضاع محله و شهر خود از حساسیت بیشتری برخوردار بودند .جین جیکوبز در سال  2762با انتشار
اثر کالسیک خود به نام مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی ،توجه شهرسازان و طراحان شهری را به مسایل اجتماعی جلب کرد و
در ارتباط با حفظ نظافت  ،عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل
نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی ،مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند].[25
فیروز بخت و همکاران با بررسی محور چهاراه امیریه تا چهاراه مخابرات شهر بجنورد ،در مقاله ای تحت عنوان بررسی ارتقای
کیفیت فضای شهری با ایجاد پیاده راه در محورهای شهری ،ضمن بررسی مولفه های سازنده چندین شهر اروپایی ،آمریکایی،
آسیایی آفریقایی و استرالیایی نظیر کلن آلمان ،کپنهاگ دانمارک ،آمستردام و روتردام هلند ،لیتوانی ،استونیا ،باسل سوئیس ،وین
اتریش ،سینا و ونیز ایتالیا ،بارسلون و بولونیای اسپانیا ،استانبول ترکیه ،پراگ چک و تعدادی از شهرهای انگلستان ،پرتقال ،فرانسه،
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آمریکا ،کلمبیا ،تایلند ،چین ،ژاپن ،موروکو ،کنیا و استرالیا و همچنین چهار شهر مشهد ،تبریز ،اصفهان و اهواز از ایران ،مولفه های
سازنده کیفیت خیابان امیریه-مخابرات را موارد تنوع ،انعطاف پذیری ،دسترسی ،خوانایی ،کارایی ،تمایز و تشخیص ،سرزندگی،
راحتی و آسایش ،پاکیزگی و نظافت ،هویت ،فرم و کالبد معرفی می کند .درپیاده راه یا خیابان پیاده ،آمد و شد غیر موتوری اولویت
مطلق دارد .البته خودروهای خاص(آتشنشانی  ،اورژانس و پلیس) در مواقع اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسایل نقلیه
خدماتی و حمل بار نیز طی ساعات خاص مجاز به تردد در آنها هستند(  .)2799 ،Brambilla and Longoاز اقدامات ارزشمندی
که طی سالهای اخیر در زمینه احیای مراکز کهن شهری در ایران صورت گرفته ،احداث محورهای پیاده در مرکز شهر تبریز
است(شکل )6.و از این نظر ،تبریز شاید از نخستین شهرهایی است که با احداث محورهای متمایز و شاخص پیاده ،در زمینه تفکیک
حرکت سواره از پیاده گام برداشته است].[26

(شکل )6.پیاده راه تربیت شهر تبریز []18
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قربانی و جام کسری در مقاله خود باعنوان جنبش پیاده گستری ،رویکردی نو در احیای مراکز شهری( )2397و به نقل از لنگ
درخصوص پیاده راه آزادی شهر بوستون که شانزده نقطه ارزشمند تاریخی شهر را به هم می پیوندد معتقد است ،قدم زدن در این
مسیر برای آمریکایی های وطن پرست و بسیاری از جهانگردان بین المللی یک تجربه عاطفی است ووجود آن بطور غیرمستقیم
موجب ارتقای کیفیت کلی شهر شده است بطوریکه در سال  1000این مسیر به عنوان بخشی از پروژه حفظ ذخایر ملی کاخ سفید
موفق به دریافت جایزه شد( .شکل)9.

(شکل )7.پیاده راه آزادی شهر بوستون www.dreamstime.com , www.world-guides.com

امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا از پیاده راه های شهری در برگزاری نمایشگاهها ،وقایع اجتماعی ،فستیوالها ،آگهی های
تبلیغاتی و همچنین در برشورهای توریستی و تبلیغاتی به وفور استفاده می شود(.قربانی ،جام کسری -61 : 2397 ،به نقل از
( )Brambila,Longo,1977,27شکل)9.
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(شکل )9.برگزاری فستیوالها ،آگهی ها و برشورهای تبلیغاتی

 -5یافتههای تحقیق
شهر شیراز دارای بیش از  2900هکتار بافت فرسوده]  [29و  900هکتار بافت ناکارآمد شهری است]  [29که متاسفانه بدلیل
جابجایی روزافزون سکنه از بافتهای قدیم و مرکزی به بافتهای میانی و حاشیه ای و تبدیل منازل مسکونی به امالک خالی از
سکنه ،انبار و مخروبه  ،بافتهای ناکارآمد روندی روبه رشد پیدا کرده است و بیم آن می رود که باوجود پتانسیل های بسیار زیاد و
محرک توسعه شاهد از دست دادن داشته ها و هویتهای شهری خود باشیم.

مجموعه میراثی باغ مینو که بخش اعظمی از محدوده مورد مطالعه را در بر میگیرد ،علیرغم برخی محدودیتها دارای
ظرفیتهایی بالقوه و بزرگی است .آثار تاریخی ثبت شده و دارای ارزش تاریخی در این محدوده شامل باغ مینو ،کلیسای شمعون
غیور ،محوطه موقوفه زرتشتیان ،باغ شاپوری ،خانه خردمند شرقی و غربی ،خانه پوستچی ،خانه رحیمی و دیگر ساخته های دارای
ارزش تاریخی است .این آثار دارای پراکندگی بوده و محدوده ای را تشکیل داده که دارای حریم ارتفاعی و میراثی است و به عنوان
مجموعه باغ مینو از آن یاد می شود .در این محدوده که سال  70به تصویب رسیده ،نهایت ارتفاع  7/5متر تعیین شده و هرگونه
تغییرات  ،تعمیرات و اخذ مجوز می بایستی به تایید سازمان میراث فرهنگی رسانده شود(.شکل)7.
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 -1-5ضوابط میراث فرهنگی و آثار تاریخی

(شکل )8.مصوبه و حرایم میراث فرهنگی-مجموعه باغ مینو].[21

 -2-5طرح های ترافیکی و نحوه تردد
تنها گذرگاه دوطرفه در محدوده مورد مطالعه  ،بلوار کریمخان زند است و خیابانهای خیام در غرب محدوده و انوری در شرق
محدوده بصورت یکطرفه از جنوب به شمال هستند .کوچه لشکری هم بصورت یکطرفه از شرق به غرب(انوری تا خیام) و کوچه
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 37کریمخان زند(ادیان) از شمال به جنوب است که یک گذر فرعی از خیابان خیام(کوچه  3خیام) و از غرب به شرق به آن متصل
شده و دارای  5کوچه بن بست نیز می باشد(.شکل)20.

(شکل )11.محدوده مورد مطالعه و نحوه تردد و ترافیک عبوری

 -3-5طرح های تفصیلی و بازنگری
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باتوجه به طرح تفصیلی و بازنگری مصوب آن ،بولوار کریمخان زند(باتثبیت عرض موجود) ،خیابان خیام و خیابان انوری(هر دو
با عرض  29متر) فاقد عقب نشینی و کوچه  37زند(ادیان) با عرض موجود  20متر و مصوب  21متر ،دارای تعریض از ضلع شرقی
گذر(به عمق دومتر) میباشد .ضابطه و کد پهنه  R222 ،M111 ،S121حاکی از ساختمانهای تجاری ،اداری و خدماتی بلند مرتبه
و ساختمانهای مسکونی  5طبقه مشروط به اولویت به مصوبات میراثی است(.شکل)22.

(شکل )11.طرح تفصیلی و طرح بازنگری محدوده مورد مطالعه].[13

 -4-5دیگر یافته های میدانی
باتوجه به گستردگی شیراز از شرق به غرب  ،ویژگی خیابانهای شرق به غرب در این شهر بسیار مهم و حیاتی است بنحویکه
در توسعه خیابانهای شرق به غرب کمکی نظیر خیابانهای ساحلی ،رحمت ،گلستان ،هفت تنان و ...نیز همین نقش را ایفا می کنند
دراین میان ،بلوار کریمخان زند با طول  0/5کیلومتر بعنوان ستون فقرات شهر و در امتداد بلوار  9/5کیلومتری مدرس بوده که
امتداد آن با شکستی به بلوار چمران می رسد ،بهمراه خیابان لطفعلیخان زند  3/6کیلومتری و در امتداد آن قصردشت 5/5
کیلومتری نقشی غیرقابل انکار در تردد و عبور و مرور در شهر دارد .خیابانهای شمالی جنوبی شیراز که بسیاری از آنها با نام شعرا و
ادبا مزین شده(خیام-انوری-اهلی-صورتگر-قاآنی-وصال-سعدی-رودکی-نثار و )...به کمک خیابانهای اصلی شهر نظیر انقالب و
مالصدرا و پیروزی به انتقال و عبور و مرور در مرکز شهر کمک می کنند .با حضور در بولوار زند در حدفاصل خیابان خیام تا انوری
شاهد حضور مردم از صبحگاه تا پاسی از شب هستیم  ،این خیابان دارای فضای سبزی نواری و عرض پیاده روی  6متری است،
این خیابان بجز در قسمت زند باریک در بافت قدیم ،دارای طولی در حدود  3کیلومتر و فاقد تعریض می باشد .دارای ایستگاه
اتوبوس و تاکسی و خط یک مترو است .وجود پاساژهای منتخب ،شهرشب ،فرجادیان و بحرینی ،همچنین تجاریهای ریزدانه و
درشت دانه ،بانکهای مسکن و تجارت بهمراه دفاتر کار در قسمتی از این خیابان و محدوده مورد مطالعه ،موجب پویایی عینی و
نسبی در این خیابان شده است .با عبور از خیابان  29متری خیام که دارای طولی برابر با  500متر است ،با جداره های صلب و
پالکهای بزرگی مواجه می شویم که برخی ناایمن و برخی بدمنظرند وجود بیمارستان مسلمین ،باغ مینو(شکل )21.و سه قطعه
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بزرگ زمین محصور رهاشده از آنجمله اند .تداخل حرکتی سواره با سواره و پیاده در تقاطع لشکری و مجاور بیمارستان کامال
مشخص است و علیرغم ممنوعیت ،حاشیه خیابان تبدیل به پارکینگ موقت شده است .عرض پیاده رو  0متر و دارای فضای سبزی
به عمق یک متر بصورت نواری در هر دو سمت هستیم .این خیابان فاقد ایستگاه تاکسی و اتوبوس بوده و از دیگر کاربریهای تاثیر
گذار در این خیابان وجود آموزشگاه هنر و مسجد خیرات است.

(شکل )12.ورودی باغ مینو واقع در خیابان خیام-تصویر از قسمت داخلی

(شکل )13.عمارت باغ شاپوری واقع در خیابان انوری/عکس از خبرگزاری مهر
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خیابان انوری با عرضی نزدیک به  26متر و طول  000متر  ،دارای عرض پیاده روی  0متری و یک متر فضای سبز در طرفین
خیابان است .پاساژهایی نظیر انوری ،نخیل ،بحرینی ،تجاری و پارکینگ عمومی و جدیداالحداث مهستان(سینما جهان نمایِ سابق)
با بیش از  900واحد پارکینگ ،و پاساژی جدید االحداث به همراه هتلهای صداقت و ساسان ،بانک صادرات بهمراه دیگر تجاریهای
ریز و درشت ،ساندویچ  220و در کنار آن باغ و عمارت شاپوری و خانه خردمند شرقی و غربی قرار دارد(.شکل )23.میزان تردد در
این خیابان از زند و خیام کمتر است و در قسمت میانی آن  ،خیابان اهلی بصورت یکطرفه و از شرق به غرب ،به آن متصل می
گردد.

کوچه لشکری  ،به موازات خیابان اهلی و از خیابان توحید تا ضلع جنوبی باغ مینو کشیده شده ،با عرض موجود  5تا  6متر و
طول حدوداً  900متر  ،دارای خط طرحی  21متری در بافتی با غلبه مسکونی است .طول این گذر در محدوه مورد مطالعه در حدود
 000متر است .و تعداد سه پالک آموزشی و قسمتی از بیمارستان مسلمین و مسجد خیرات در آن واقع گردیده اند .خانه پوستچی و
رحیمی نیز که از پالکهای میراثی می باشد در این گذر واقع شده است .در ابتدای کوچه  37زند(ادیان) وجود  9طبقه فوقانی پاساژ
شهر شب و پوسته ناهنجار و متروکه بخشی از موقوفه زرتشتیان(سینما آریانا سابق) خودنمایی می کند .این گذر دارای عرض 20
متر و طول  300متر است و وجود تابلوهایی در ابتدای گذر حکایت از وجود اداره کتابخانه های شیراز و کتابفروشی کیوان در این
کوچه دارد(.شکل)20.

(شکل )14.ورودی کوچه  38بولوار زند(ادیان) -سینما آریانا سابق سمت راست و پاساژ شهر شب سمت چپ
ورودیست.
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روبروی کتابفروشی که حدود دوسال از متروکه ماندن آن می گذرد ،دو واحد آموزشی در محدوده موقوفه زرتشتیان واقع شده
که دیواره ای کسالت آور به طول نزدیک به  250متر در ضلع شرقی گذر دارد ،اما به دلیل وجود تجاریهای پاساژ شهرشب شاید
کمتر احساس شود .در اواسط این گذر ،تقاطعی وجود دارد با سه ملک مذهبی فعال و دارای ارزش تاریخی که با احتساب مسجد
خیرات که در انتهای گذر واقع شده ،شاهد فعالیت و جنب و جوش زرتشتیان(شکل ،)25.مسیحیان(شکل ،)26.کلیمیان(شکل )29.و
مسلمانان(شکل )29.در یک گذر و در کنار هم هستیم.
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شکل )13.موقوفه زرتشتیان-شامل آتشکده ،محدوده فرهنگی و

(شکل)16.کلیسای(ارتودوکسی) حضرت شمعون

اردوگاهی

غیور

(شکل )17.موقوفه کلیمیان -کنیسه ربیع زاده

(شکل )19.مسجد خیرات

به جرات می توان گفت که این همجواری و نزدیکی مذاهب و ادیان زنده دنیا در محدوده مورد مطالعه ،در دنیا کم نظیر و
شاید بی نظیر است .در ادامه گذر نیز  ،دفتر روزنامه اطالعات و انجمن سابق ایران و آمریکا قرار دارد .در حال حاضر از هر دو سمت
گذر بصورت پارکینگ خودرو استفاده می شود .به دلیل فعالیت آتشکده زرتشتیان(آدریان)  ،کنیسه کلیمیان(ربیع زاده)  ،کلیسای
مسیحیان(حضرت شمعون غیور) و مسجد مسلمانان(خیرات) به کوچه ادیان یا ادیان زنده دنیا شباهت بیشتری داشته و برخی نیز به
همین نام آن را می شناسند ،اما در حال حاضر دارای شناسه کوچه  37بولوار کریمخان زند است که سابقاً نیز باوام گیری از نامها،
نشانه ها ،تاریخ و اتفاقات جمعی در گذشته و در بین مردم از گذشته تا کنون ،تداعی کننده نامهای دیگری نظیر نوبهار ،انجمن
ایران وآمریکا ،سینما آریانا ،شهرشب ،کلیسا ،کلیمیان ،آدریان و ...بوده است .با این حال و علیرغم وجود  9ملک ثبت شده میراثی و
 0ملک دارای ارزش میراثی در این محدوده ،صرفاً باغ شاپوری قابلیت بازدید عمومی را دارد .در این بین باغ مینو و انجمن ایران و
آمریکا در تصرف برخی ارگانهای نظامی است ،خانه های خردمند شرقی و غربی در حال مرمت است ،موقوفه زرتشتیان و کلیسای
حضرت شمعون غیور بنا به دالیلی ممنوعیت بازدید عمومی داشته و سه اثر دیگر در مالکیت خصوصی است .مالکین پالکها نیز
باتوجه به فرسوده بودن مستحدثات و علیرغم تمایل به ساخت و ساز و یا تعمیرات ،بدالیلی نظیر عدم تامین سود کافی و تضمین
برگشت پذیری سرمایه ،شرایط نامطلوب اقتصادی ،افزایش زمان و هزینه ساخت و عدم امکان آزادی عمل در نوع نما ،تراکم و
طبقات ساختمانی ،عقب نشینی ،کاهش سطح اشغال نسبت به وضع موجود و نیاز به تامین شرایط الزام آور میراث فرهنگی ،رغبت
خود را از دست داده اند .وضعیت مالکیت باتوجه به مذاهب بترتیب به مسلمانان ،کلیمیان ،زرتشتیان و مسیحیان تعلق دارد .براساس
مصاحبه و پرسشنامه های توزیعی ،در حدود  60درصد از سکنه و کسبه و بیش از  95درصد از شهروندان و عابرین خیابان زند از
وجود و تعداد آثار میراثی واقع در محدوده بی اطالعند.

 -6نتیجهگیری
شیراز به عنوان یکی از مهمترین شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران است و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری
در جهت توسعه پایدار  ،نیاز به حفظ و بهینه سازی هویتها و اصالتهای شهری خود دارد و در این میان ساماندهی مراکز شهری و
توسعه تعامالت اجتماعی بزرگترین عامل در پایداری اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی و زیست محیطی است .بنابراین باتوجه به وجود
پتانسیلها و بررسی نمونه های موردی موفق و نظریات ارایه شده ،اولویت بخشی به تعامالت اجتماعی ،قطعاً موجب اعتالی منزلت
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اجتماعی ،هویت ،فرهنگ و اقتصاد شهری می گردد .همچنین با درنظر گرفتن نمونه های موردی داخلی و خارجی و نظریات
مرتبط ،محدوده مورد مطالعه با توجه به وقوع در بافت مرکزی شهر و دارا بودن پتانسیل بالقوه تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی و
دسترسی به بولوار کریمخان زند  ،پارکینگ ،حمل و نقل عمومی و انواع خدمات اداری بهمراه تنوع و تعدد کاربریهای تجاری در
فاصله ای اندک ،دارای جذابیت کافی برای جذب شهروندان ،ایرانگردان و جهانگردان می باشد و پیاده مدار شدن و اولویت بخشی
به حرکت پیاده ،می تواند ضمن حذف تدریجی خودرو از سطح گذرهای مرکزی ،موجب جلوگیری از ناکارآمدی ،ناامنی و ازبین
رفتن بافتهای ارزشمند و هویت دار شهر گردد .در این میان تغییر نام و نحوه عملکرد گذر خود می تواند مهمترین عامل در
شناساندن اینگونه از هویتهای شهری باشد .باتوجه به اینکه اکثریت شهروندان ،اطالع کافی از هویت و اثرهای ارزشمند تاریخی،
فرهنگی و اجتماعی شهر ندارند ،می توان با شیوه هایی نسبت به تحریک حس کنجکاوی و جذب مردم به اینگونه مکانها اقدام و با
ایجاد تسهیالت مناسب ،ضمن جذب گروهها و اقشار مختلف جنسی ،سنی و جمعیتی در باال بردن کیفیت زندگی اجتماعی و
افزایش غنای حسی نقشی مهم ایفا کرد .در این میان به وضوح دیده می شود که برخی ارگانها عمالً با عدم اطالع رسانی،
رسیدگی و ایجاد ممنوعیت ،سعی در مغفول ماندن و نامشخص بودن برخی هویتها و پتانسیلهای بالقوه در محدوده را دارند که
درصورت ادامه این روند ،خود موجب از دست رفتن تمامی این ظرفیتها و نتیجه و بازخود منفی سرمایه ای و مالی ،بهداشتی و
امنیتی خواهند بود و درصورت عدم همکاری بخشی و بین بخشی نه تنها عمالً باززنده سازیِ بافت های ناکارآمد مرکزی میسر
نخواهد شد بلکه شاهد از دست دادن هویت های شاخص در این شهر خواهیم بود.

 -7پیشنهادات و راهبردها
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1931

ایجاد ارتباط مناسب با پارکینگ مهستان از بن بست اول گذر مذکور(امکان تردد رفت و برگشت پیاده و ورودی یکطرفه
خودرو) همچنین انتهای گذر جهت ایجاد رینگ پیاده و گردشگری شهری پیشنهاد می گردد.
امکان توسعه این محدوده از جنوب به خیابان لطفعلیخان زند که دارای خط طرح  30متری با  6متر پیاده رو و یک متر فضای
سبز درطرفین خیابان و از شرق به خیابان اهلی و توحید و بافت قدیم به راحتی امکانپذیر است..
تغییر نام گذر از کوچه  37بولوار کریمخان زند به ادیان یا ادیان زنده دنیا ،که همین تغییر نام موجب تحریک حس کنجکاوی
می گردد و حتی امکان بازتاب بین المللی و بدون صرف وقت و هزینه جهت تبلیغات و استفاده از آن را داراست.
ایجاد دروازه هایی شاخص و نمادین جهت ورودی یا خروجی از محله می تواند بهترین تاثیر در جذب و دفع محلی باشد.
تملک و ایجاد شاخصه اسالمی در تقاطع طالیی میانی(پالک ثبتی 2و )2935/23با هماهنگی و همکاری با میراث فرهنگی،
اداره اوقاف ،نماینده ولی فقیه در استان فارس و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهادی استراتژیک است.
طراحی پوسته و جداره ،بدنه سازی و کفسازی متناسب با نسب تاریخی ،فرهنگی و دینی مرتبط بنحویکه با طرح و رنگی ساده
و آرامش بخش اما با جزئیاتی مختص این مجموعه و بافت با همکاری میراث فرهنگی و صنایع دستی و همراهی نمایندگان و
طراحان اقلیتهای مذهبی ،آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه شیراز(دانشکده هنر و معماری -گرافیک و )...صورت پذیرد.
راه اندازی یا ایجاد سینما ادیان یا مذاهب با بحث و تبادل نظر در این خصوص با ظرفیت قابل کنترل(نیاز به بررسی استحکام
سازه موجود سینما آریانا دارد) با هماهنگی و همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین آموزش و پرورش(جهت بازدید
دانش آموزان و فرهنگیان) و استفاده از ظرفیت فضایی سالنهای تئاتر و سینما وفضای سبزِ باغ ،در زمانهای خاص ،همچنین تغییر
کاربریهای جزعی در همکف پالکهای واقع در گذر بصورت تجاری و گردشگری متناسب با طرح پیشنهاد شده است( .با هماهنگی
با ارگانهای مربوطه و تاثیرگذار)
برگزاری برخی آئین ها ،مراسم ها ،نقالی ها  ،شهر فرنگ و برنامه های اجتماعی مختلف دینی و فرهنگی و اجتماعی در
روزهای مختلف و در ارتباط با اعیاد کلیه ادیان می تواند ممکن گردد.
ایجاد تجاری های سیار با سبک و سیاق تاریخی(گاری ها و چرخ دستی های چوبی ،عرقیات ،دوغ ،فالوده ،لبو و )...بهمراه باجه
های اینترنت رایگان را می توان درنظر گرفت.
همچنین باتوجه به اینکه پالک واقع در نبش خیام و زند که در حال حاضر یک زمین بایر و رها شده است ،می تواند به عنوان
پارکینگ عمومی و حتی طرحهای توسعه بعدی نیز مد نظر قرار داد.این اقدام می تواند ضمن احیاء و توسعه پایدار قسمتی از بافت
مرکزی شهر شیراز(با ایجاد شادابی و سرزندگی و افزایش منزلت اجتماعی در شهر) موجبات توسعه به دیگر محدوده ها ،هویت
بخشی ،توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی و ارتقای هویت و شاخصه های محلی باتوجه به حرکت پیاده ارتقای فرهنگ پیاده
روی و استفاده صحیح از خودرو با کمک خود شهروندان و رویکرد پیاده محوری نمود.
در همین راستا ،افزایش کیفیت و ایجاد جذابیت محیط شهری و ترغیب جهت استفاده محلی ،منطقه ای ،شهری و حتی بین
المللی ،امکان ارتقای کمی و کیفی تعامالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی میان شهروندان(با کمک خود مردم) را فراهم آورده و
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خود نمایشی مستند از پایبندی نظام اسالمی به آزادی های قانونی و عنوان شده در قانون اساسی ،آنهم بصورت عینی برای
شهروندان و بین الملل است.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1971

تعیین ارزش حفاظتی و تفرجی پارک بزرگ ایران شهر یاسوج با
استفاده از تمایل به پرداخت افراد

جواد

رحیمیان1

تاریخ دریافت89/44/41 :
تاریخ پذیرش89/14/25 :
کد مقاله81228 :

چکـیده
در این پژوهش برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای ارزشهای حفاظتی و تفریحی پارک جنگلی بزرگ
ایران شهر یاسوج از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVو پرسشنامه با انتخاب دوگانه استفاده شد .از مدل  Logitدر تعیین
میزان تمایل به پرداخت افراد استفاده شد که نتایج نشان می دهد به ترتیب 9.38درصد افراد برای ارزش حفاظتی و7838
درصد بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی پارک  ،حاضر به پرداخت مبلغی هستند .میانگین تمایل به پرداخت افراد برای
ارزش حفاظتی 47152ریال بازای هر خانواده و برای ارزش تفریحی  7148ریال برای هر بازدیدکننده می باشد .ارزش
حفاظتی ساالنه هر هکتار از پارک  411..9.ریال و ارزش تفریحی ساالنه هر هکتار پارک 4.84.98ریال می باشد.
ازطرفی باتوجه به برآورد انجام شده  ،نیازمند جدیت مسئولین امر در حفاظت و ارائه خدمات بهتر در پارک می باشد.

واژگـان کلـیدی :پارک بزرگ ایران ،یاسوج ،ارزش تفریحی ،ارزش حفاظتی ،تمایل به پرداخت افراد ،ارزشگذاری
مشروط

 -1دانشجوی دکترای جنگلداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران rahimian1328@gmail.com
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 -1مقدمه
اکوسیستم جنگل  ،خدمات و کاالهای بسیاری ارایه میکند که ممکن است در بازار  ،قیمتی نداشته باشند .امروزه ارزشگذاری
منابع مصرفی و غیرمصرفی جنگل ها در جلب توجه افراد به اهمیت این منابع مهم ضروری است.دلیل اصلی این امر از دیدگاه
اکولوژیست ها ،جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه جنگلها و همچنین ارزیابی نقش و اهمیت اکوسیستم جنگلی و
درنظرگرفتن مسایل زیست محیطی توسط برنامه ریزان و تصمیم گیران می باشد(8و  9و .)42ارزش های پارک جنگلی به دو دسته
مصرفی 1و غیرمصرفی 2تقسیم بندی میشود  ،ارزشهای مصرفی شامل درآمدهایی نظیر تولید چوب و الوار و ارزشهای مصرفی
غیرمستقیم شامل فعالیت های تفریحی  ،خدمات زیست محیطی و اکولوژیک می باشد .عموما ارزشگذاری این مسایل به کمک
رابطه تمایل به پرداخت افراد )WTP( 9محاسبه می گردد .

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار 1971

پژوهش های زیادی برای تعیین میزان منافع بدست آمده از بازدید مناطق تفریحی جنگلی و پارکهای ملی به منظور تعیین
ارزش تفریحی  ،انجام شده است که به تجزیه و تحلیل سود  -هزینه در مدیریت پارکها کمک شایانی میکند Mendelsohn .در
سال  4884ارزش تفریحی جنگلهای ماداگاسکار را با استفاده از روش هزینه سفر حدود  .71تا  179دالر درهکتار برآورد نمودند.
 Gillbertو همکاران در سال  4882با روش  CTارزش تفریحی نواحی شرق آمریکا را  4135دالر برای هر خانواده بدست آوردند.
این ارزش برای جنگلهالی کشور مالزی که با روش  CVبه دست آمده تقریبا  811دالر محاسبه شده است.ارزش حفاظتی
اکوسیستم جنگلی نیز مورد توجه قرار گرفته است .به طور متوسط  WTPگزارش شده برای هر خانواده آمریکیایی  21تا  .1دالر
برای حفاظت از  5درصد جنگلهای این کشور که در منطقه بارانی واقع شده  ،بود ( .)24در بررسی ارزش حفاظتی پنج پارک ملی در
کره جنوبی که توسط  Leeو  Hanبا استفاده از روش  ، CVمیزان ارزش به طور میانگین  42دالر برای هر خانواده در سال ،
بدست آمد.
مطالعات داخل کشور در این زمینه محدود است .ارزش تفریحی و گردشگری پارک اوئل گلی تبریز با روش کالوسون
محاسبه و بررسی شده که  4581.11ریال در روز برآورد شده است(.)5ارزش حفاظتی زیستگاه میانکاله به روش CVو تعیین
میزان  WTPمورد بررسی قرارگرفت که خانواده های غیربومی حداکثر  21582 WTPریال و خانواده های بومی  8.111ریال
برآورد شده است( .)1ارزشگذاری صدمات وارده به هر هکتار جنگل مانگرو در سواحل خلیج فارس  ،ناشی از جنگ خلیج فارس در
سال  4884با روش پیشنهادی  Costanzaمورد بررسی قرار گرفت که ارزش ساالنه زیستگاهی آن  478دالر برآورد شده
است( .)2در بررسی ارزش حفاظتی و تفرجی پارک سی سنگان نوشهر با روش  WTPمتوسط تمایل به پرداخت افراد  7.75ریال
برای هرخانواده برای ارزش حفاظتی و  2188ریال برای ارزش تفریحی در هر بازدید بدست آمد( .)4معروف ترین پارک جنگلی
استان کهگیلویه و بویراحمد پارک شمال شهر یاسوج به نام پارک بزرگ ایران است که از شمال به خط الراس کوه آبنهر از جنوب
به دیوار حفاظتی شهر یاسوج از غرب به رودخانه مهریان و از شرق به تنگه آبشاریاسوج محدود می گردد .مساحت پارک 995
هکتار می باشد که دارای آب و هوایی نیمه مدیترانه ای است که از ارتفاع  4841متر از سطح دریا شروع و تا  2825متر ادامه دارد،
متوسط بارندگی ساالنه  878میلی متر و متوسط درجه حرارت ساالنه  2.درجه که در زمستان تا کمینه  -24و در تابستان تا
بیشینه  +.8درجه سانتیگراد می رسد .و بدلیل نزدیکی به شهر یاسوج  ،تنگه آبشار و پیست اسکی دنا  ،بازدید کنندگان زیادی دارد.
در این پارک  42گونه درختی و درختچه ای مانند بلوط ایرانی  ،بنه ،کیکم  ،شن ،زالزالک ،داغداغان  ،زبان گنجشک  ،چنار و
ارژن ودر نقاط مرتفع و شمال پارک گونه ارس و الله واژگون دیده می شود  .همچنین حیواناتی مانند خرس روباه تشی و گراز و
شغال در این پارک دیده می شود  .این پژوهش جهت برآورد ارزش حفاظتی و تفریحی ساالنه این پارک با روش ارزشگذاری
مشروط و تعیین میانگین تمایل به پرداخت افراد انجام گردیده است.

 -2مواد و روشها
روش ارزش گذاری مشروط:
در این پژوهش جهت برآورد و محاسبه از روش ارزشگذاری مشروط )CV( 4استفاده شده است  .این روش یکی از روشهای
استاندارد و مهم در اندازه گیری ارزشهای غیرمصرفی و ارزشهای مصرفی (غیربازاری) منابع اکولوژیک می باشد( .)41که نخست
توسط  Ciriacy – Wantrupدر سال  4818پیشنهاد و توسط  Davisدر  487.به کار برده شد( .)4.این روش  ،تنها روش
1- Use value
2- Non-use value
3- Willingness to Pay
4- Contingent valuation
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برای تعیین ارزش حفاظتی منابع جنگلی می باشد( .)4.اما برای برآورد ارزش تفریحی پارکهای جنگلی  ،دو روش  Tcو  Cvمورد
استفاده قرار می گیرد(9و .)8روش  TCاز طریق مصاحبه و پرسشنامه عمل می نماید و میزان تقاضا برای مکانهای تفریحی را به
کمک تعداد بازدید در سال و عوامل دیگر مانند هزینه سفر  ،درآمد بازدیدکننده و ویژگیهای اقتصادی اجتماعی تعیین میکند.از آنجا
که این پارک در غرب تنگه آبشار یاسوج قرار دارد بیشتر بازدید کنندگان در حاشیه سفراصلی به این پارک بازدید می نمایند بنابراین
جهت برآورد ارزش تفریحی این پارک از روش  Cvاستفاده شده است.

پرسش نامه
برای اندازه گیری WTPافراد در بررسی به روش  Cvاز پرسش نامه دوگانه دوبعدی استفاده شد .دراین روش پاسخگویان تنها
یک جواب را از بین جوابهای از پیش تعیین شده انتخاب می نمایند .ابتدا در مواجه با قیمت پیشنهادی فقط پاسخ بله یا خیر بوده اما
با تعدیل این روش توسط  Carsonبه انتخاب دوگانه دوبعدی نسبت به پیشنهاد اولیه تغییریافت(.)4.
پرسش نامه ارزشگذاری حفاظتی  1شامل چهار بخش بوده که بخش اول شامل وضعیت اقتصادی اجتماعی فرد می باشد.
بخش دوم میزان آگاهی فرد از ارزش حفاظتی حمایتی این پارک را سنجش می نماید .بخش سوم در خصوص مسایل و مشکالت
پارک پس از بازدید پارک باتوجه به راهنمایی ماموران و اطالعات کسب شده و بخش چهارم میزان تمایل افراد برای پرداخت در
مشارکت برای ارزش حفاظتی پارک ایران می باشد WTP .درنظر گرفته شده 45111 ،41111و  21111ریال پیشنهاد شد و در
مورد حداکثر  WTPآنها پرسش گردید.
در پرسشنامه ارزش تفریحی 2عالوه بر اطالعات فردی ( اقتصادی اجتماعی) میزان  WTPفرد مورد سوال قرار گرفت و
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مبالغ  8111 ، 5111و  41111ریال مطرح گردید که این مبالغ  ،با پیش آزمون و همچنین ورودی فعلی پارکهای مشابه تعیین
گردید.
نخست در پرسشنامه ارزش حفاظتی از بازدید کننده (گان) سوال شد که آیا حاضرند ماهیانه مبلغ 45111ریال از درآمد آنها
برای حفاظت از پارک مانند مالیات اختصاص دهند؟ اگر پاسخ منفی باشد مبلغ کمتر ( )41111ریال پیشنهاد می شود و درصورت
جواب مثبت به مبلغ  45111ریال مبلغ  21111ریال مورد پرسش قرار می گیرد .و در پرسشنامه تفریحی نیز ابتدا مبلغ  8111ریال
بازای هر فرد از خانواده پیشنهاد گردید و سپس مانند روش قبل ادامه یافت.
جهت تعیین ارزش حفاظتی پارک  251پرسشنامه در سطح دو شهر یاسوج و سی سخت تکمیل و  251پرسشنامه ارزش
تفریحی نیز از بازدید کنندگان پارک تکمیل گردید که  28پرسشنامه ارزش حفاظتی و  22پرسشنامه ارزش تفریحی ناقص تکمیل و
حذف گردید  .در نهایت  ،تجزیه و تحلیل ارزش گذاری حفاظتی با  22.پرسشنامه و ارزش گذاری تفریحی با  229پرسشنامه
انجام شد .پرسشنامه ها به مدت  7ماه در سال  4.81تکمیل گردید.

تعیین مدل اندازه گیری تمایل به پرداخت
برای تعیین مدل اندازه گیری  WTPبا این فرض که مبلغ ارایه شده حداکثر معادل ورودی پارک را با مطلوبیت نهایی خود
می پذیرد یا رد می کند :
معادله : 4
که در این معادله  Uمطلوبیت غیرمستقیم  Y ،درآمد فرد و  Aمبلغ پیشنهادی و  sسایر ویژگیهای فرد می باشد.
متغیر تصادفی با میانگین صفر براساس توزیع مستقل و برابر می باشد.
در بررسی  CVدر پرسشنامه دوگانه و با توجه به کیفی بودن مدل  ،از مدل  Logitبه دلیل سادگی محاسبات استفاده شد.
احتمال اینکه هر فرد ( )Piیک پیشنهاد ( )Aرا بپذیرد با مدل Logitبه صورت رابطه زیر بیان می شود:
معادله شماره :2
که  ∆Uتفاوت مطلوبیت در معادله شماره  4است .

Preservation value - 1
Recreatinal value - 2
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برای محاسبه  WTPاز روش انتگرال گیری بین صفر تا پیشنهاد ماکزیمم ( )Aبه دلیل سازگاری محدودیت آن با تئوری و
کارایی بیشتر استفاده شد .که با کمک رابطه  .مقدار  WTPمورد انتظار محاسبه گردید:

=

dA

معادله شماره .

براساس وضعیت
عرض از مبدا تعدیل شده است که از رابطه
که در معادله فوق
اقتصادی اجتماعی تعدیل می شود .در این بررسی از تابع خطی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  spssو انجام
محاسبات ریاضی از نرم افزار  Mapleاستفاده شد.

نتایج
 89درصد از 22.نفر پاسخگویان ارزش حفاظتی و  8.درصد از  229نفر پاسخگویان ارزش تفریحی را مردان تشکیل می
دادند؛ وضعیت شغلی افراد در جدول شماره 2ذکر شده است.
جدول شماره  – 1بررسی پارامترهای مهم
ارزش تفریحی

ارزش حفاظتی
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پارامتر

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سن پاسخگو
(سال)

2799

1899

21

97

9193

1899

28

44

تحصیل
(سال)

18994

9984

8

21

1894

293

8

22

بعدخانوار
(نفر)

391

192

1

11

491

191

1

7

درآمد ماهانه
فرد(ریال)

1193888

1149288

8

13888888

1221388

1112888

8

14288888

درآمد ماهانه
خانوار (ریال)

2424988

2829988

938888

11788888

2373988

2812488

338888

28288888

جدول شماره  -2فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل
ارزش

شغل

متخصص

کارمند دولت

آزاد

خانه دار

کارگر

سایر

جمع

ارزش
حفاظتی

تعداد

14

192

7

47

14

3

229

درصد

499

3792

4

22

499

292

188

ارزش
تفریحی

تعداد

11

14

31

42

9

1

221

درصد

491

9991

2394

2992

199

993

188

جدول شماره  3فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت
ارزش
ارزش
حفاظتی
ارزش
تفریحی

12

سطح
سواد

فوق لیسانس و
باالتر

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

کمتر از
دیپلم

بی سواد

جمع

تعداد

14

187

11

44

29

11

229

درصد

992

4197

1

2894

1899

497

188

تعداد

12

19

24

34

97

14

221

درصد

399

9494

1893

2494

1991

491

188

جدول شماره  4نتایج مدل  Logitبرای ارزش حفاظتی پارک بزرگ ایران یاسوج

پارامتر
ضریب ثابت
پیشنهاد
درآمد
آموزش
سن

مقدار t
-2347
-5395
132
231
-231.

ضرایب
-23498
-1311142
139881
135241
-132815

میزان معنی داری
131497
1311
131145
13115.
131215
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در بخش  WTPجهت ارزش حفاظتی پارک جنگلی ایران  425،نفر( 57درصد ) اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای
پرداخت مبلغ  45111ریال از درآمد ماهانه خود جهت حفاظت از پارک ایران را نداشتند و 81نفر ( 12درصد) آنرا پذیرفتند و 1نفر
( 2درصد) جواب منفی دادند .زمانی که پیشنهاد پایین تر ( 41111ریال درماه) ارایه شد 8. ،نفر (  12درصد) پیشنهاد دوم را پذیرفته
و  .2نفر ( 41درصد ) پیشنهاد دوم را نپذیرفته و تقاضای مبلغ پایین تری کردند  .به گروهی که پیشنهاد اول را پذیرفتند پیشنهاد
باالتر ( 21111ریال) ارایه گردید که  78نفر( .4درصد) این پیشنهاد را نپذیرفته و  25نفر( 44درصد) آن را پذیرفتند.
از 8.نفری که پیشنهاد  41111ریالی را پذیرفتند  82نفر ( .2درصد) حداکثر  WTPخود را  42111ریال اعالم نمودند .از 78
نفری که پیشنهاد اول را پذیرفتند ولی پیشنهاد  21111ریال را نپذیرفتند  51نفر ( 21درصد) حداکثر  WTPخود را  47511ریال
اعالم نموده و 44نفر(5درصد) حداکثر  WTPخود را  49111ریال اعالم نمودند .سه نفر نیز اعالم نمودند که هزینه حفاظت پارک
جنگلی ایران  ،باید توسط دولت تامین شود و یک نفر نیز اعالم نمود که درآمدش جوابگوی پرداخت هزینه حفاظتی نیست.
در بخش  WTPباردید کنندگان جهت ارزش تفریحی پارک ایران  ،از مجموع  229نفر  82نفر ( 11درصد ) پیشنهاد اول
( 8111ریال ورودی بازای هر عضو خانواده) را نپذیرفتند  442 .نفر (18درصد) آن را پذیرفته و  21پاسخگو ( 4135درصد) جوابی
ندادند .هنگامی که پیشنهاد پایین تر ارایه شد( 5111ریال)  18پاسخگو ( 24درصد) آن را نپذیرفته و تقاضای مبلغ پایین تری نموده
و  15نفر( 21درصد) آن را پذیرفتند.گروهی که اولین پیشنهاد را پذیرفتند سوال شد که آیا حاضرند مبلغ باالتری برای استفاده از
پارک جنگلی ایران بپردازند که  14نفر (49درصد) پذیرفته و  84نفر (.4درصد) آن را نپذیرفتند.
از  15پاسخگویی که مبلغ  5111ریال را پذیرفتند  22نفر حداکثر مبلغ  7111ریال را پذیرفته و  2.نفر همان مبلغ  5111ریال
را برای هر عضو خانواده (  )WTPپذیرفتند .از  442نفری که مبلغ  8111ریال را پذیرفته بودند  48نفر حداکثر  WTPخود را
 9511ریال اعالم نمودند و  8.نفر همان مبلغ  8111ریال را پذیرفتند.
تجزیه و تحلیل اظهارات تمایل به پرداخت پاسخگویان  ،میزان اعتبار پرسشنامه را ایجاد میکند که آیا سواالت دقیق و صجیح
طراحی شده اند یا نه؟ نتایج حاصل از مدل  Logitبرای ارزش حفاظتی و ارزش تفریحی به ترتیب در جدول های  1و  5ارایه
شده است.

Log Likelihood :- 458
Percent of right prediction :83.7
Mc Fadden 𝑅2 = 0.43
جدول شماره  5نتایج مدل  Logitبرای ارزش تفریحی پارک بزرگ ایران یاسوج

پارامتر
ضریب ثابت
پیشنهاد
درآمد
آموزش

ضرایب
-135242
-131118
139452
131844

مقدار t
-4315
-5342
238
234.

میزان معنی داری
1345.2
1311
131114
131124
Log Likelihood :- 386
Percent of right prediction :69
Mc Fadden 𝑅2 = 0.51

ضریب تخمین متغیر پیشنهاد( مبلغ اولیه پرداخت) در سطح یک درصد منفی  ،معنی دار گردید که نشان دهنده رابطه معکوس
جواب مثبت (بله) به  WTPباتوجه به بازار (فرضی) است یعنی با افزایش قیمت پیشنهادی  ،تمایل به پرداخت فرد کاهش می
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یابد .در متغیر درآمد در سطح یک درصد مثبت معنی دار شده که نشان می دهد با افزایش درآمد میزان  WTPنیز  ،افزایش می
یابد.
متغیر آموزش در هردو مورد ( ارزش حفاظتی و تفریحی) در سطح یک درصد معنی دار گردیده که به معنی افزایش احتمال
تمایل به پرداخت  WTPدرافراد با مقاطع تحصیلی باالتر است .همچنین متغییر سن فقط برای ارزش حفاظتی پارک جنگلی ایران
 ،در سطح  5درصد منفی  ،معنی دار شده که نشان دهنده کاهش  WTPدر افراد مسن نسبت به جوان تر هاست.
ازطرف دیگر باتوجه به نتایج در ارزش گذاری حفاظتی  8235درصد و در ارزش گذاری تفریحی  89درصد از پاسخگویان  ،با
توجه به میزان تمایل به پرداخت  ،جواب بله یا خیر را ارائه نموده اند .درنهایت  WTPمورد انتظار با کمک رابطه انتگرالی شماره .
و به شرح زیر محاسبه گردید:

dA

= WTP

معادله 1
= WTP
معادله 5
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= WTP
براساس رابطه  1میانگین  WTPجهت ارزش حفاظتی پارک ایران بازای هر خانوار  47152ریال و براساس رابطه  5میانگین
ارزش تفریحی پارک جنگلی ایران برای هر فرد  7148ریال  ،محاسبه شد .با مشخص شدن مبالغ فوق و همچنین تعیین تعداد
خانوار و افراد بازدید کننده از پارک در سال و مساحت پارک  ،می توان ارزش حفاظتی و تفریحی پارک ایران را محاسبه
نمود(.) 9ازآنجا که پرسشنامه در دو شهرستان دنا و بویراحمد برای ارزش حفاظتی تکمیل گردیده و تعداد خانوار این دو شهرستان
 85182خانوار می باشد( ).بنابراین:
مساحت پارک (/تعداد کل خانوارها * میانگین  = )WTPارزش حفاظتی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
ریال  = )47152 * 85182(/995 = 411..9.ارزش حفاظتی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
تعداد کل بازدید کنندگان براساس این پژوهش در سال  4984.5 ، 4.81 – 4.84نفر می باشد که با توجه به  WTPبه
دست آمده از رابطه  ، 5تعداد کل بازدیدکنندگان و مساحت پارک  ،ارزش تفریحی پارک محاسبه می شود:
مساحت پارک  (/تعداد کل بازدیدکنندگان * میانگین  = )WTPارزش تفریحی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
ریال  = )7148 * 4984.5 (/ 995 = 4.84.98ارزش تفریحی هر هکتار پارک جنگلی ایران یاسوج
بنابراین ارزش حفاظتی و تفریحی ساالنه برای هر هکتار پارک جنگلی ایران شهر یاسوج به ترتیب 431و  43.8میلیون ریال
محاسبه می شود.

بحث و نتیجهگیری
برای اندازه گیری ارزش های زیست محیطی از روش های مختلفی استفاده میشود در این پژوهش برحسب رفتار افراد در
تمایل آنها برای پرداخت مبلغی جهت حفاظت و استفاده از پارک جنگلی ایران  ،ارزش حفاظتی و تفریحی پارک مذکور برآورد شده
است .در این بررسی 8738درصد بازدید کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی در راستای استفاده یا حفاظت پارک بودند .میانگینWTP
برای ارزش حفاظتی  47152ریال و برای ارزش تفریحی پارک ایران  7148ریال محاسبه گردید .علیرغم واقع شدن پارک در
جنوب کشور که منطقه ای عموما فقیر از جنگل می باشد اما با توجه به  WTPبه دست آمده ارزش های این پارک برای مردم
منطقه آشکار شده است  ،که نشان دهنده ارزش و اهمیت منابع طبیعی برای مردم منطقه است و در مطالعات دیگر پژوهشگران
کشور این امر نیز به اثبات رسیده است(.)4
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براساس نتایج این پژوهش  ،دو متغیر مهم در  WTPبازدیدکنندگان این پارک جنگلی  ،میزان درآمد فرد و قیمت پیشنهادی
می باشد که بابررسی های داخل کشور مطابقت دارد( .)7همچنین میزان تحصیالت و سن افراد متغیرهای اثر گذار بعدی هستند.
این پژوهش  ،نشان دهنده آگاهی مردم از اهمیت منابع طبیعی منطقه بوده و توجه مسئولین امررا به افزایش حفاظت پارک و
کیفیت خدمات ارائه شده در پارک می طلبد.

پی نوشت
Use value
Non-use value
Willingness to Pay
Contingent valuation
Preservation value
Recreatinal value
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