
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1399 تابستان، چهلم، شماره دهمدوره 

 1۷/۰9/1399تأييد نهايي:  1۶/۰3/1399دريافت مقاله: 

 ۵3-۷۴صص 

 مناطق روستایی توسعه پایدارگردشگری تجاری بر  تأثیرتحلیل فضایی 

 سیگار در شهرستان المرد( -تجاری دهشیخ یمحدودهی: مورد یمطالعه)

 دانشگاه فردوسی مشهد-ریزی روستاییدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهمهدی معصومي، 

  مشهد یدانشگاه فردوس-ریزی روستاییاستاد جغرافیا و برنامه، *اکبر عنابستانييعل

 دانشگاه زابل-ریزی روستاییجغرافیا و برنامه دانشیار ،نياغريب فاضل

  دانشگاه فردوسی مشهد-شهریریزی استادیار جغرافیا و برنامه ،اميدعلي خوارزمي

 چکيده

-اقتصادی یتوسعه و بازسازی برای کارآمد کاتالیزوری عنوانبه های اخیر از گردشگریاقتصاددانان در دهه

 حل برای ابزاری عنوانبه گردشگریهای اخیر از سال طی کهطوریبه کنند؛می یاد روستایی نواحی اجتماعی

 کشاورزی هایفعالیت کاهش با که روستاهایی یا و ایحاشیه روستایی نواحی اجتماعی در -اقتصادی هایچالش

توسعه های ارزیابی فضایی شاخصدر پی در این راستا تحقیق حاضر، کنند. استفاده می هستند، روروبه سنتی

. استاستان فارس  واقع در سیگار، شهرستان المرد-یختجاری دهش یمنطقههای روستایی در هسکونتگا پایدار

نفر  7281خانوار روستایی با  1968شامل تمامی  آنآماری  یجامعهاست و  تحلیلی -توصیفیتحقیق، روش 

که با استفاده از است سیگار در شهرستان المرد -تجاری دهشیخ  یمنطقهروستای  13در  ساکنجمعیت 

تصادفی و به روش  برآورد ینمونهخانوارهای  عنوانبهخانوار  235، تعداد 06/0فرمول کوکران با سطح خطای 

 MABAC ،ArcGIS، آنتروپی شانون، افزارهاینرمها، از داده وتحلیلتجزیه. برای مورد پرسشگری قرار گرفتند

های پژوهش مؤید آن یافتهاستفاده گردیده است.  SPSSافزار مدر نر و رگرسیون خطی اینمونهتک  T و آزمون

های سکونتگاه توسعه پایدارمیزان اثرگذاری گردشگری تجاری بر  یقتحقدر تمامی متغیرهای  که است

 جینتا است. (3) ی نظریسیگار، شهرستان المرد باالتر از میانه-تجاری دهشیخ یمنطقهروستایی در 

 یبا استفاده از مدل ماباک در روستاها یتجار یمورد مطالعه متأثر از گردشگر یروستاها یداریپا یبندسطح

( دارای 959/0) Rگردشگری تجاری با مقدار . دهدیسطح را نشان م نیباالتر یمچو کره خیدهش گار،یس

 لیدر تحل. استموردمطالعه بوده  یمنطقههای روستایی در کونتگاهس توسعه پایدارر ب تأثیرمیزان  ترینبیش

، حسن کمالی، آباددولتروستاهای  موردمطالعه، یروستاها داریبر توسعه پا یتجار یگردشگر یاثرگذار ییفضا

در روستاهای و  تأثیر ترینبیشدارای ( 983/0و  992/0 ،988/0 ،986/0) R2با مقدار  فیروزآباد، کاکلی

 .استعملکرد ضعیفی برخوردار از  (925/0و  865/0) R2دهشیخ و سیگار با ضریب 

سیگار،  -تجاری دهشیخ منطقههای روستایی، پایدار، گردشگری تجاری، سکونتگاه توسعه: واژگان کليدی

 شهرستان المرد.

                                                            

 * Email: anabestani@um.ac.ir                                                                             ی مسئول:نویسنده
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 ۵۴                                     و همکاران              معصومي/  ...داريپا یبر توسعه یتجار یگردشگر ريتأث ييفضا ليتحل

 

 مقدمه -1

 ازجملهنیافتگی مناطق روستایی کشورهای جهان سوم و توسعهبخشی از علل  دهد کههای متعدد نشان میبررسی

ریزی جهت به علت عدم برنامه ،درواقع. استاین مناطق  یتوسعههای کاربردی برای کشور ما، ناشی از ضعف برنامه

بر  توسعهنظران برخی صاحب ،روینازاشده است؛ این مناطق  یرگدامنمناطق روستایی، مشکالت متعددی  یتوسعه

 هاآن یتوسعهتوان با پرداختن به گردشگری و فعال کردن این صنعت در روستا، گامی در جهت که می این اعتقادند

تواند در کنار اقتصاد کشاورزی سنتی روستاها قرار گیرد و یک فرصت استثنایی برای گردشگری می چراکه برداشت؛

 چند فعالیت یک عنوانبهگردشگری  ،درواقع(. 1: 1390، و همکاران باشد)مشیری هاآنوستاها و اقتصاد احیای ر

 فراغت، اوقات کشاورزی، قبیل از مناطق روستایی در موجود متعدد هایفعالیت بین ارتباطات و هاشبکه کارکردی،

 سازیمتنوع به تواندمی این ارتباطات که کندمی تقویت را آن نظایر و فرهنگی هاینوآوری محلی، و دستیصنایع

گردشگری در  گسترش (.Figueiredo and Raschi, 2013:1کند) کمک محلی جوامع یتوسعه درنهایت و اقتصادی

 که شوددر این مناطق می فقر کاهش و اقتصادی رونق و سازنده هایفعالیت به مردم روی آوردن باعث روستایی مناطق

ادورخانی و همکاران، داشت)د خواهد پی در روستایی مناطق در را گذاریرشد سرمایه و اجتماعی خدمات گسترش

1390 :171.) 

 با خصوص روستاهای به مختلف نواحی در که استصنعت گردشگری  مهم هایتجاری یکی از بخش گردشگری

 یابدمی مختلف بروز اشکال به روستاهاشهرها و  بر آن تأثیر و تجاری گیرد. گردشگریمی رونق تجاری مناسب موقعیت

 ترینقدیمی یکی از تجاری . گردشگریشودمی گردشگرپذیر دیگر و نواحی شهرها در مختلف اقتصادی تغییرات باعث و

، در ارتباط است کارشان مربوط به که اهدافی برای مردم سفر با نوع گردشگری این است. جهان در گردشگری اشکال

 (.Davidson, 1999: 1کردند)ی خیلی دور اقدام به سفر میهاها برای اهداف تجاری خود از زمانانسان است؛ چراکه

 هایمکان یا بازارها قبیل این از اجناس و کاالها خرید مکاره و بازارهای ها،نمایشگاه در شرکت برای سفرها گونهینا

 (. 8: 1389نژاد و احمدی، )حاجیگیردمی صورت شود،می برپا مختلف نواحی در که دیگر فروش

 شهری مناطق برخی در که است تجاری گردشگری ایران کشور در گردشگری نوظهور اشکال از یکی راستادر این 

 نوع اینی عمده .است گسترش حال در منطقه یک خاص موقعیت و جغرافیایی شرایط تأثیر تحت کشور و روستایی

 و وارداتی کاالهای غیررسمی و رسمی رشد ورود اثر بر که کشور مرزی نواحی در توانمی حاضر حال در را گردشگری

به  تجارت رونق دالیل از نمود. اند، مشاهدهشده تبدیل خاص تجاری مناطق به قاچاق و غیررسمی مبادی طریق از

 افزایش و تولید به منظور اساسی هایزیرساخت و امکانات کمبود و باال بیکاری نرخ باید غیررسمیصورت رسمی و 

 داخلی کاالهای تولید نامطلوب کیفیت مرزی، مناطق در عمومی فقر و اجتماعی نابرابری و مردم نپایی درآمد اشتغال،

با توجه به در این راستا (. 27: 1384)آقازاده، برشمرد مصرف فرهنگ حاکمیت و وارداتی قاچاق کاالهای با مقایسه در

ای کشورهای عربی به بازاره هاآنالمللی جنوب و دسترسی به مرز بین موقعیت روستاهای مناطق جنوبی کشور نسبت

از واردات قانونی کاال از این مرز، قاچاق کاال به صورت وسیعی در این  ممانعتدبی و نیز  ازجملهلیج فارس خ یضهحو

ای صنعتی نیز هکشاورزی و دامداری سنتی ضعیفی دارند و فعالیت ،منطقهگیرد. روستاهای این بخش انجام می

در حال  منطقهتنها راه کسب درآمد مطمئن در  عنوانبهبنابراین گرایش به قاچاق کاال ؛ ندارد منطقهجایگاهی در 

با توجه به نتایج مثبت اقتصادی قاچاق کاال بر روستاهای مناطق مرزی، (. 215: 1396)عنابستانی و نامدار، فزایش استا

های گذاری در سایر فعالیتمنبعی پردرآمد برای گذران زندگی و افزایش سطح رفاه خانواده و نیز سرمایه عنوانبه

ای در افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و اقتصاد سهم عمده ،توان گفت که این پدیدهاقتصادی نظیر خدمات و مسکن می

پوشی و جاللیان، گذارد )کهنهروستایی این مناطق می یتوسعهمثبتی بر روند  تأثیرخانوارهای روستایی داشته است و 

 آن توابع روستاهای و المرد کشور به خصوص شهرستان جنوب نواحی در تجاری مبادالت گونهینا رواج(. 71: 1392

 و گذاریسرمایه رفتن باال و با افزایش ارتباطات زمانهم، 1340ی دهه به سیگار و یخروستاهای دهش ازجمله
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  ۵۵                                                           1399 تابستان، چهلممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره دهم، شماره 

 عمان و قطر عربی، کویت،ی متحده امارات ازجمله خلیج فارس یضهحو کشورهای در خصوصهب نفتی درآمدهای

 این وجوه ارسالی و درآمدهای از بسیاری و بوده مبدأ مراکز با دائم ارتباط در تجاری مراودات از نوع این گردد.بازمی

این  از یکی .شودمی گذاریسرمایه گوناگون اشکال به آنجا در و بازگشته سابقشان زندگی هایمحل به هاخانواده

-به ست،ا مالیاتی هایکانال از فرار برای غیررسمی صورت به آن یهعرض و گوناگون کاالهای واردکردن و خرید اشکال،

 است مطرح کشور جنوب در مجوز بدون کاالهای باراندازهای ینتربزرگ از یکی عنوانبه امروزه منطقه که این ایگونه

 فعالیت نوع هر ورود که است بدیهی .(114: 1395)عنابستانی و نامدار، است منطقه در باالیی و شهرت نام دارای و

مدیریتی  -کالبدی، نهادی -فضایی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد اقتصادی، بر اتیتأثیر روستایی، مناطق در جدید اقتصادی

 و ساختار نهایتاً و و اجتماعی اقتصادی ساختار دگرگونی در مختلف اشکال به و داشت خواهد جامعه محیطییستزو 

 عهده بر ملی یتوسعهیند فرآ در روستاها که متعددی هاینقش به توجه با لذا بود. خواهد مؤثر هامکان فضایی کارکرد

 تثبیت رسمی، مبادالت افزایش برای خوبی محرک تواندمی مرزی مبادالت یتوسعه و رشد دیگر طرفی از و دارند

این  یتوسعه و رشد بر تأکید و توجه لزوم بنابراین باشد؛ مناطق این ساکنین رفاه و درآمد اشتغال، افزایش ها،قیمت

بر  مؤثرهای بررسی فضایی اثرگذاری شاخصدارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف  زیادی ضرورت و اهمیت مناطق

سیگار،  -تجاری دهشیخ یمنطقهدر  های روستاییگردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه یتوسعهگیری و شکل

 :ستهاسؤالگویی به این شهرستان المرد در صدد پاسخ

در وضع سیگار  -تجاری دهشیخ یمنطقهدر های روستایی سکونتگاه توسعه پایدارهای فضایی شاخص توزیع .1

 ؟استچگونه  موجود

مناطق روستایی  توسعه پایدارگردشگری تجاری به چه میزان توانسته است در  یتوسعهگیری و شکل .2

 برخوردار از این نوع گردشگری اثرگذار باشد؟

 مباني نظری -۲

که به دنبال جایگزینی وضع مطلوب به وضع موجود از  استمند مبتنی بر اندیشه فرآیند و یک جریان نظام ؛توسعه

توان تکامل سطح زندگی را می توسعه ،درواقع(. 1: 1390های بالقوه است)مصطفوی، رفیتپذیری ظتأثیرطریق احیاء و 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست که تحقق مفاهیم آزادی، عدالت، پویایی  یو رسیدن به شرایط آرمانی در حوزه

های را کشف روش توسعهن همچنیعی و فرهنگی را به همراه دارد. انسانی و رشد اقتصادی، اجتما یتوسعهاجتماعی، 

سازد های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متعادل و متوازن میآورند که پدیدهمی به شماردستیابی به حرکتی تکاملی 

: به نقل از 1381)زاهدی اصل، کندتحقق عدالت اجتماعی فراهم میشرایط نوین را برای پویایی اجتماعی، اقتصادی و  و

 (.68: 1391پورجعفر و همکاران، 

 بر(. 1: 1390)مصطفوی،  استگردشگری ها، ی این زمینهازجمله دهد؛های مختلفی رخ میدر زمینه توسعهفرآیند 

قرار گرفته؛  تأیید مورد توسعه پارادایم در قدرتمند اهرمی عنوانبه گردشگری جهانی، بانک تحقیقات دهه چهار اساس

 نشان توسعه تأثیرگذار بر عاملی عنوانبه را صنعت این نقش گردشگری،صنعت  نظری مبانی بر مروری کهیطوربه

 در که است تجاری صنعت، گردشگری این مهم هایبخش ازجمله (.Donald & Hawkins, 2006: 350دهد)یم

گردشگری تجاری در مناطق گیرد. می رونق تجاری مناسب موقعیت با خصوص شهرها و روستاهای به مختلف نواحی

های گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده است. از گردشگری است که در دهه یفردمنحصربهمرزی کشورها، نوع 

های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در یک طرف مرز باعث ایجاد انگیزه برای بسیاری از گردشگران است. این نوع تفاوت

تر، نرخ ارز مطلوب، تفاوت در های رقابتی، در دسترس بودن محصول، مالیات کمگردشگری به دالیلی نظیر قیمت

-می گردشگری تجاری (.Timothy &Tosun, 2005: 13گیرد)و فراغت صورت می وگذارگشتساعات خرید و هیجان 

ر، توزیع اقتصاد نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فق یتوسعهتواند نقش اساسی در ترقی و 

بین نواحی مرزی، داشته  تربیشهای و تسریع همکاری تربیشمناسب درآمد، ایجاد روابط دوستی و آشنایی 
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 ۵۶                                     و همکاران              معصومي/  ...داريپا یبر توسعه یتجار یگردشگر ريتأث ييفضا ليتحل

 

 رغمبه را سریع و پیوسته رشدی اخیر هایسال در تجاری گردشگری ،درواقع .(Chandoevwit, 2004: 145)باشد

 شده موجب تجاری گردشگریی هتوسع است. سرعت کرده تجربه رو بوده،روبه آن با که متوالی اقتصادی هایبحران

 تجاری گردشگری بازار نتیجه، باشد. در داشته بهتری عملکرد و خدمات کاال تولید هایبخش سایر به نسبت است

 بین در را سازش و صلح اجتماعی عامل یک عنوانبه نیز و های جدیدشغل و هافرصت اقتصادی، عامل یک عنوانبه

 Ouariti and)است کرده ایجاد فرهنگی و قومی مذهبی، وابستگی سیاسی، حتی و المللیبین و ملی محلی، جوامع

Hamri, 2014: 8.) 

کیلومتر خط مرزی آبی، کوهستانی و بیابانی از کشورهای با مرزهای طوالنی در جهان است و  8000کشور ایران با 

های بسیاری به این امر تنش که است فردمنحصربهاز نظر تنوع مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه، در جهان 

این مشکالت را مضاعف نموده  ،ییایی، اقلیمی، اجتماعی و قومعالوه، تنوع جغرافهمناطق مرزی ایران وارد کرده است، ب

بین مناطق مرزی و سایر مناطق کشور و  تربیشبنابراین، برای ایجاد تعادل ؛ (97: 1395صفرآبادی و همکاران، )است

ی های مرزی از راهکارهانیز کاهش معضالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مرزی، ایجاد و گسترش بازارچه

 و مرزی و گسترش مناطق پویایی و تحول در اساسی راهکاری عنوانبه مرزی هایبازارچه ،درواقعاست.  موردنظر

 در بنیادین تحولی توانندمی مرزی هایبا توجه به اینکه بازارچه (.4: 1390، روند)یگانهمی به شمار تجارت پایداری

 ایههزینه تأمین امنیت، یتوسعه ( و68: 1392پوشی و جاللیان، )کهنه درآمد افزایش جمعیت، تثبیت و اشتغال تولید،

ی عمده هایپتانسیل از یکی عنوانبه نمایند، ایجاد محلی ساکنین آسایش و اجتماعی و های اقتصادیزیرساخت ایجاد

 ،درواقع(. 16: 1391، زادهیمابراه)هستند مطرح مرزی محروم مناطق اجتماعی و اقتصادی یتوسعه و رفع تبعیض

 بر عالوه ،امر این ییجهدرنت که بود خواهد زادرون و افقی پایین، از ایتوسعه ساززمینه مرزی هایبازارچه تأسیس

 نیز ملی پایدار یروستا، زمینه در هاآن انحطاط از جلوگیری و منابع و جمعیت داشتنگه ،توسعه امر در مردم مشارکت

 هایفعالیت گسترش و یکدیگر به روی همسایه کشورهای مرزهای شدن باز که باورند این بر هااقتصاددان گردد.می مهیا

 سوی به را هاملت اقتصادی منابع دوستی، و افزایش تفاهم به توجه با مرزی، هایبازارچه در تجارت طریق از اقتصادی

 را بیکاری و فقر و بخشیده سرعت را هاآن یتوسعه و رشد نموده، روند هدایت دارند، باالتری وریبهره که هاییفعالیت

 مرزی هایبازارچه. (Chandoevwit, 2004: 145ماید)نمیرنگ روستایی کم یتوسعه تحقق اصلی موانع عنوانبه

 و ملی و ایمنطقه یتوسعه در ترجدی حضور منظور به نواحی روستایی واداشتن تحرک به برای هستند هاییکانون

 و اقتصادی انزوای از المللیبین و ملی هایهمکاری افزایش یواسطه به مناطق این خروج برای راهبردی

راهبردی که موجب پویایی و تنوع  عنوانبههای مرزی بازارچه تأسیس ،درواقع .(Szalontai, 2011: 59جغرافیایی)

 مسیر در هاآن حرکت و مرزی روستاهای کنونی معضالت از بسیاری حل گردد، تواناییبخشی اقتصاد روستایی می

 (.153: 1395نیا و منوچهری، )طیبدارد را توسعه

اما در رابطه با گردشگری تجاری  ،ی انجام شده استتربیشپیرامون گردشگری تجاری در مناطق شهری تحقیقات 

داخل و  در این بخش به تعدادی از این تحقیقات در به سرانجام رسیده است. تریکم مطالعاتدر مناطق روستایی 

 از: اندعبارتشود که خارج از کشور اشاره می

: شهر نمونهای منطقه یتوسعهبررسی نقش گردشگری تجاری در »عنوان تحت در پژوهشی  (1390) زادهدشتی

ای منطقه یتوسعه)اقتصادی، اجتماعی( مربوط به  هایمؤلفهتک به ارزیابی رابطه گردشگری تجاری با تک «گناوه

معناداری وجود ندارد و  یرابطه ،ایمنطقه یتوسعهبین گردشگری تجاری و  نتایج این پژوهش نشان داد پرداخت.

ارزیابی »در پژوهشی به  (1390) . محمدی یگانه و همکاراناستمبستگی بین این دو متغیر ضعیف همچنین میزان ه

پرداختند.  «آبادمحسنی؛ دهستان مورد یالعهمط نواحی روستایی یتوسعهمرزی مهران بر  یاثرات اقتصادی بازارچه

افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش  ازجملهبین ایجاد بازارچه و اثرات اقتصادی آن  کهنتایج این پژوهش نشان داد 

 همکارانو  بازپاکمعناداری وجود دارد.  یدرآمد و کاهش تمایل مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به جاهای دیگر رابطه
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گردشگری تجاری و ایجاد امنیت مرزی  یتوسعههای مرزی در بررسی نقش بازارچه»در پژوهشی به  (1391)

های مرزی استان بوشهر در بازارچه پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد «های مرزی استان بوشهر(: بازارچهموردمطالعه)

گردشگری، افزایش  یتوسعهاشتغال، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان،  یتوسعهرونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

نقش  منطقهبا کشورهای همسایه همچون امارات، قطر و بحرین در بازرگانی  -رفاه عمومی، ایجاد امنیت و روابط تجاری

دشگری تبیین پیامدهای گسترش گر»( در پژوهشی تحت عنوان 1395) غالمی و همکارانکند. مهمی را ایفا می

 یبه تبیین اثرات اقتصادی گردشگری بر جامعه «شهرستان المرد( -تجاری در مناطق روستایی )مورد: دهستان سیگار

 یتوسعه و رشد اصلی عوامل از ، یکیموردمطالعه روستاهای ساکنان رداختند. نتایج پژوهش نشان دادمیزبان پ

 مورد را این مسئله و دانسته استانی خارج و داخل تجاری گرانگردش انبوه ورود را منطقه این روستایی هایسکونتگاه

 گردشگران از کارآمدتر و بهتر میزبانی ضمن توانندمی محلی مسئوالن تربیش هایحمایت با که اندداده قرار تأیید

 بهبود محلی یتوسعه نیز و مشارکت سطح افزایش جهت در را خود جغرافیایی موقعیت از ناشی هایتجاری، توانمندی

بررسی پیامدهای فعالیت غیررسمی )کاالهای وارداتی( روستائیان »ی به پژوهشدر  (1395) عنابستانی و نامداربخشند. 

اختند. نتایج این پژوهش پرد «دهشیخ و سیگار، شهرستان المرد( یمنطقههای روستایی )مورد: سکونتگاه یتوسعهبر 

سیگار،  -دهشیخ یمنطقه روستاهای کالبدی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در اتیوارد کاالهای غیررسمی فعالیت نشان داد

مرزی در  یبررسی نقش بازارچه»( در پژوهشی به 1395) قنبری و همکارانداشته است.  معناداری اثر شهرستان المرد

ی: بازارچه مورد یمطالعههای اجتماعی و اقتصادی روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان )ارتقاء شاخص

مرزی در  یدرصد در رابطه با اثرات بازارچه 99معناداری تا سطح  یپرداختند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه «میلک(

شناسایی و تحلیل »( در پژوهشی به 1396) شهریاری تحقق پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

 یجنتاپرداخت. « های مرزی سیستان(ی: بازارچهمورد یمطالعه) ناطق مرزیگردشگری در م یتوسعهبر  مؤثرعوامل 

 یتوسعهرا بر  تأثیر ترینبیشمدیریتی، اجتماعی فرهنگی و اقلیم  -ریزیاین پژوهش نشان داد عوامل خرید، برنامه

گردشگری در  تحلیل نقش»در پژوهشی به ( 1397) نیا و آمارلطفی اند.گردشگری خرید در مناطق مرزی داشته

پژوهش نشان داد  پرداختند. نتایج «اخیر یتحوالت اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیالن در دهه

-های شغلی، افزایش سطح درآمد ساکنان روستا و سرمایهگردشگری اثرات و پیامدهای مثبتی همچون افزایش فرصت

 است. داشتهگذاری در این روستاها 

متفاوت  طوربهها مناطق بیابانی )مرزی( و مناطق تفریحی را پرتغالی که( نشان داد 2002) 1نیونزنتایج پژوهش 

گردشگری تجاری در مناطق بیابانی  یتوسعهی به پرداخت هزینه برای تربیشتمایل  هاآن کهطوریبه کنند؛ارزیابی می

یک فعالیت تجاری و اقتصادی به  عنوانبهدشگری ( در پژوهشی با عنوان گر2008) 2)مرزی( دارند. ادگل و همکاران

در سطح  تنهانه، گردشگری یک استراتژی اقتصادی مهم این عالوه بربررسی اثرات اقتصادی گردشگری پرداختند. 

د بدون خطرات و منافع تواناقتصاد ملی است. همچنین گردشگری می یتوسعهدر  اعتمادقابلبلکه یک ابزار  ،محلی

یک کاتالیزور برای احیای اقتصادی، اقتصادهای بزرگ و کوچک در سراسر جهان خدمت کند.  عنوانبه خارجی منفی

محلی  یگردشگری برای جامعه ییکپارچه یتوسعهبسیاری از منافع  کهیدرحال معتقدند( 2010) 3ایلبری و ساکسانا

( 2017) 4وجود ندارد. مارکوس و سانتوس ی هنوز به صورت کاملهای گردشگرفعالیت یتوسعهاما اشتیاق برای  ،است

برای پرتغال، به بررسی تحول گردشگری تجاری،  اندازچشمگردشگری تجاری: یک  یتوسعهدر پژوهشی تحت عنوان 

آن در پرتغال پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که گردشگری تجاری نقش مهمی در اقتصاد  یاهمیت و زمینه

های مدیریت مقصد و . در این راستا سازماناستبرخوردار  توسعهبرای  یتوجهقابلو از پتانسیل ای دارد منطقهمحلی و 

                                                            
1-Nunes 
2- Edgell & et al. 

3- Ilbery & Saxenaa 

4- Marques & Santos 
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 ۵8                                     و همکاران              معصومي/  ...داريپا یبر توسعه یتجار یگردشگر ريتأث ييفضا ليتحل

 

 5مقصد دارند. پینهو و مارکوس یتوسعهریزی برای دفاتر کنوانسیون و بازدیدکنندگان نقش اساسی در مدیریت و برنامه

پرداختند.  «گردشگری تجاری در پورتو یتوسعههای ها و چالشبررسی تجربی پتانسیل»(، در پژوهشی به 2019)

های شهر برای تبدیل شدن به یک مقصد مهم در بخش گردشگری تجاری پتانسیل کهنتایج این پژوهش نشان داد 

برای بهبود عملکرد بخش گردشگری تجاری استراتژی بازاریابی با  های آن است. در این راستااز محدودیت تربیشبسیار 

 کنند.لیغات خارجی برای تبدیل شدن به یک مقصد عالی گردشگری را معرفی میتوجه به افزایش تب

-پژوهش تربیششود که استنباط می گونهیناادبیات سابق موضوع پژوهش  یدرباره ذکرشدهبندی مطالب در جمع

 تربیشاند. نتایج مناطق روستایی پرداخته یتوسعهبه تحلیل نقش گردشگری در اند، ی که در این رابطه انجام شدههای

اشتغال،  یتوسعهاند که گردشگری موجب رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گرفته بیان کردههای صورتپژوهش

بازرگانی در  -گردشگری، افزایش رفاه عمومی، ایجاد امنیت و روابط تجاری یتوسعهجلوگیری از مهاجرت مرزنشینان، 

مناطق  توسعه پایدارعالوه بر بررسی آثار و پیامدهای گردشگری تجاری در این مناطق شده است. پژوهش حاضر نیز 

توسعه سیگار شهرستان المرد، به تحلیل فضایی اثرات این نوع گردشگری در  -تجاری دهشیخ یمنطقهروستایی در 

 پردازد.می موردمطالعه یمنطقههای روستایی در سکونتگاه پایدار

 تحقيق يشناسروش -3

. این با دو استان هرمزگان و بوشهر واقع شده است جوارهماستان فارس و  یترین نقطهیمرد در جنوبشهرستان ال

خنج از جنوب و شرق با استان هرمزگان، از جنوب غرب با شهرستان  های الرستان وشمال با شهرستان شهرستان از

کیلومتری از مـرکز  446 در فاصلهرمربع کیلومت 3932با مساحت شهرستان المرد  .استمهر و استان بوشهر همسایه 

. است نفر 91782 شهرستاناین جمعیت  1395نفوس و مسکن طبق سرشماری قرار گرفته است.  استان)شیراز(

 .عالمرودشـت تشکیل شده استو  اناشکن ،چاه ورز مرکزی، یهانامبخش به  4از همچنین این شهرستان 
 

 
 موردمطالعه یمنطقه: موقعیت 1شکل 

 

است.  تحلیلی-توصیفی بررسی، روش بنا بر و است تجربی تحقیقات نوع از و کاربردی ،هدف نظر از حاضر پژوهش

های آن مانند چارچوب بخشی از داده عمده جهت انجام بوده است؛دارای دو بخش  ،این پژوهش همانند سایر تحقیقات

امه به ار پرسشناز مطالعات میدانی و با ابز یازموردنهای دادهای و بخشی دیگر از نظری تحقیق از روش اسنادی، کتابخانه

                                                            
5- Pinho & Marques 
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تجاری  یمنطقه) سیگار دهستانروستا(  13) هاییروستا ضر شامل تمامیآماری پژوهش حا یدست آمده است. جامعه

جه به رواج دارد. در این راستا با تو هاآنکه فعالیت گردشگری تجاری در  استسیگار( در شهرستان المرد -دهشیخ 

که با  باشندخانوار می 1968نفر جمعیت و  7281روستا دارای  13، این 1395آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

در نظر  6/0)به دلیل گسترده بودن موضوع پژوهش سطح خطای  درصد 6/0استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 

بر این اساس ابتدا تعداد خانوارهای (. 1جدول ) انتخاب گردید نمونه یجامعه عنوانبهخانوار  235تعداد  گرفته شده(

پایه برای  عنوانبه نمونه 10با احتساب  نمونهها را بین هر یک از روستاهای نمونههر روستا را مشخص و سپس تعداد 

شد.  انتخابروستا روستا )به منظور انجام تحلیل فضایی در سطح روستاها( و مابقی با توجه به تعداد خانوار هر هر 

 ( ارائه شده است.1 یشمارهمحاسبه شده برای هر روستا در جدول ) یهانمونهتعداد 
 

 نمونه: مشخصات روستاهای 1جدول 
 نمونهحجم  جمعیت تعداد خانوار تعداد واحد تجاری دهستان بخش شهرستان نام روستا ردیف

 16 446 111 24 سیگار مرکزی المرد چاه شیخ 1

 32 1467 404 36 سیگار مرکزی المرد سیگار 2

 15 391 99 17 سیگار مرکزی المرد جری 3

 25 956 274 18 سیگار مرکزی المرد چاه نوده شیخ 4

 26 1144 295 91 سیگار مرکزی المرد ده شیخ 5

 12 133 42 3 سیگار مرکزی المرد آباددولت 6

 12 144 43 7 سیگار مرکزی المرد کاکلی 7

 22 838 227 14 سیگار مرکزی المرد مچی کره 8

 12 112 34 3 سیگار مرکزی المرد فیروزآباد 9

 14 307 79 6 سیگار مرکزی المرد حسن کمالی 10

 16 380 116 4 سیگار مرکزی المرد خالو محمدعلی 11

 19 716 174 7 سیگار مرکزی المرد خره 12

 14 247 70 5 سیگار مرکزی المرد رئیس یحیی 13

 235 7281 1968 235 جمع

 1395منبع: مرکز آمار ایران، 

 

گردشگری  یتوسعهگیری و بر شکل مؤثر هایاثرگذاری شاخص فضایی سپس با توجه به هدف پژوهش که بررسی

ای طیف گسترده ،استسیگار شهرستان المرد(  -ی: دهشیخمورد یمطالعههای روستایی )تجاری بر پایداری سکونتگاه

سرپرستان  یروستایی در قالب پرسشنامه توسعه پایدارگردشگری تجاری و  یتوسعهگیری و شکلها در ابعاد از شاخص

، از هاآن وتحلیلتجزیهها، جهت آوری دادهقرار گرفته است. پس از جمع یموردبررسخانوارها و مشاهدات میدانی 

همچنین برای بررسی  (.2و  3)جداول  استفاده شده است GIS و SPSS، MABAC آنتروپی شانون، ،افزارهاینرم

در تحقیق حاضر پایایی  ی صفر تا یک استفاده شده،آلفای کرونباخ با دامنه یهای تحقیق از آمارهمیزان پایایی گویه

 (.3و  2)جداول  استبرآورد شده  912/0روستایی برابر  توسعه پایدارو  921/0گردشگری تجاری برابر  یتوسعهمتغیر 
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 گردشگری تجاری یتوسعهگیری و های شکلشاخص :2جدول 

آلفای  شاخص مؤلفه

 کرونباخ

، نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی، نزدیکی به و هوایی مناسب، پوشش گیاهی مناسبشرایط آب  محیطی

 منطقههای گردشگری طبیعی در بازارهای تجاری در کشورهای جنوب خلیج فارس، وجود جاذبه

932/0 

 -ریزیبرنامه

 مدیریتی

های تشویقی، وجود امنیت، های کالن دولت، مدیریت تخصصی، نیروی انسانی ماهر، سیاستسیاست

-ها، سازمانسازمان سازیهماهنگمشارکت شهروندان، تورهای تفریحی و سیاحتی، حمایت دولت، 

سیاسی، تقویت و افزایش روابط تجاری های ترانزیتی، بهبود روابط های خصوصی، کاهش محدودیت

 در سطوح مختلف

939/0 

 -زیرساختی

 رفاهی

زیر بنایی )آب، برق، تلفن، گاز و غیره(، امکانات بهداشتی و  تأسیساتای و دریایی، جاده ونقلحمل

-درمانی، خدمات رفاهی، مراکز خرید، پارکینگ، تخفیف )احتمال مذاکره برای تخفیف در فروشگاه

 ات به مشتریان، وجود امکانات و تسهیالت اضافی خریدها(، خدم

935/0 

تبلیغات، 

بازاریابی و 

 ارتباطات

های نوین بازاریابی، های ارتباطی مجازی و پهنای باند اینترنت مناسب، روشدسترسی به شبکه

ها، وجود تورهای گردشگری، وجود دفاتر گردشگری، برخورداری از بانک بخشی در فعالیتتنوع

 هاالعات گردشگری، رسانهاط

953/0 

 -اجتماعی

 فرهنگی

 یجامعه ورسومآداب)پذیرش فرهنگی گردشگری از سوی جامعه میزبان(،  فرهنگ پذیرش گردشگر

جمعی بین گردشگران، پذیرایی با  یمیزبان، برخورداری از حس اعتماد گردشگر، پیدایش خاطره

 ها و سمینارهاها، کنفرانسنمایشگاهها، غذاهای محلی، معماری محل، جشنواره

933/0 

های گردشگری تجاری، وجود بخش خصوصی وجود مراکز خرید مناسب، متناسب بودن هزینه اقتصادی

پذیری، نرخ ارز مطلوب، مالیات کمتر، ، شرایط رقابتالمللیبینقدرتمند، وجوه ارسالی مهاجران 

 المللی برجستهبرندهای محلی و بینمزیت قیمتی، تنوع باالی کاال، تعداد و تنوع 

929/0 

 921/0 کل )گردشگری تجاری(

 خواه؛ تقوایی و حسینی 1395؛ نجارزاده و نعمت الهی، 1393؛ سادات سعیده زرآبادی و عبداهلل، 1392منبع: )بورقانی فراهانی، 

 (.1396؛ شهریاری، 1396

 

 در مناطق روستایی توسعه پایدارهای شاخص :3جدول 

 شاخص مؤلفه بعد
تعداد 

 هاگویه

 اقتصادی

(938/0) 

 8 ...و یررسمیغرضایت شغلی، رضایت از وضعیت درآمدی، اشتغال در مشاغل  اشتغال و درآمد

میزان 

 گذارییهسرما

مالی و  مؤسساتبخشی از درآمد، ایجاد و تقویت نهادها و  اندازپسامکان 

 ...تفریحی و -خدمات رفاهی یدر زمینه گذارییهسرما یشافزا اعتباری خرد،
6 

درآمد و رشد 

 اقتصادی

و جدید  افزایش قیمت زمین و مسکن در روستا، استفاده از وسایل مکانیزه

 ...جدید در روستا و یوسازهاساختکشاورزی، 

11 

 اجتماعی

(921/0) 

امنیت اجتماعی و 

 روانی

روستایی، روابط بیرونی  یهامهاجرتزندگی در روستا، کاهش  یتمایل به ادامه

 ...و جوارهمروستا با نواحی 

10 

میزان آگاهی و 

احساس تعلق 

 جامعه

محلی نسبت به حقوق اجتماعی خود،  یآگاهی و دانش جامعه سطح افزایش

ری، افزایش سطح سواد و احساس تعلق مکانی به محیط زندگی و اجتماع ماد

 ...تحصیالت و

11 

 انسجام اجتماعی
ها به شیوه سنتی و محلی، استفاده از پوشش و لباس محلی، برگزاری مراسم

 ...و یربومیغتعامل روستاییان با گردشگران و افراد 

7 
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میزان 

 رضایتمندی

تخصیص  یمندی از نحوهمندی از شغل و درآمد، میزان رضایتمیزان رضایت

 ...کالبدی ومندی از مسکن و فضای سرمایه ارسالی مهاجران، میزان رضایت
8 

 کالبدی

(930/0) 

و  هایتقابل

 هایدسترس

ای، دسترسی به  یمنطقهارتباطی مناسب درون و برون  یهاراهدسترسی به 

 ...درمانی و -اسب به فضاهای بهداشتیمناسب، دسترسی من ونقلحملوسایل 
11 

معماری و  سبک

 یوسازهاساخت

 روستایی

گسترش بافت روستا منطبق با شیب زمین، هماهنگی بین مساکن نوساز با 

های کشاورزی و طبیعت سبز زیبا بافت قدیمی روستا، نزدیکی روستا به زمین

 ...و

10 

امکانات  یتوسعه

و خدمات 

 زیربنایی و رفاهی

استقرار امکانات خدماتی  روستا،های ارتباطی، سطح بهسازی داخلی کیفیت راه

 ...روستا و

10 

 -نهادی

 مدیریتی

(931/0) 

 آگاهی مدیریتی
گذاری در جهت سرمایه هاییهسرمانگاه مدیران محلی مبنی بر فرصت دانستن 

 ...یران محلی از نحوه تخصیص منابع و، آگاهی مدمنطقه یتوسعه

7 

رویکردهای 

 مدیریتی–نهادی

ها، و تدابیر الزم جهت تخصیص صحیح و مناسب سرمایه هایرساختزایجاد 

 ...ی ترویجی مناسب در سطح روستاها وهاو روش ینیکارآفر یتوسعه

3 

 محیطییستز

(947/0) 

 بهداشت محیط
مردم،  محیطییستزهای مدیریت صحیح پسماند و دفع زباله، تقویت آگاهی

 شیوه صحیح کشاورزی و عدم تخریب محیط زیست و ...
6 

 تغییرات محیطی
، حفظ بافت منطقهحفظ باغات و درختزارها، یکپارچگی در بافت روستاهای 

 ...باارزش روستا و

8 

آگاهی 

محیطییستز  

ی، استفاده بهینه از منابع بهینه از زمین، استفاده از کودهای طبیع یاستفاده

 ...آبی و
7 

 123 های روستایی(کل )پایداری سکونتگاه

؛ بهرامی، 1393؛ فالح وسطی کال، 1392؛ گل زاده و همکاران، 1391؛ محمدی یگانه و همکاران، 1390گودرزی سروش، ) منبع:

 (Bebbington & et al, 2007: Singh, 2009، 1395؛ امینی، 1395

 

در  هاینهگز یبندرتبهچند معیاره است که جهت  گیرییمتصم هاییکتکناز جدیدترین  (MABAC) روش ماباک

ارائه    Pacumar & Cirovic (2015) این روش اولین بار توسط .شودیممعیاره استفاده چند گیرییمتصم یهامدل

 :استگام به شرح زیر  6روش ماباک شامل  .شد

 یگام اوّل: تشکيل ماتريس اوليه ( تصميمX) 

ه ها بـه شـکل برداری و بهیـک از گزین هـر ت.معیار موجود اس nه و گزین mداد شود تعیدر این گام فرض م

نماید. بر ام را مشخص می jام در معیار  iوضعیت گزینه  xijشوند که ( نمایش داده میxin,...,xi2,xi1) Aiصـورت =

 شود.مشخص می Xماتریس تصمیم اولیه به صورت زیر و با حرف  ،اساساین 
 

 
  هایيهدراگام دوم: نرمال کردن ( ماتريس تصميم اوليهN) 

ماتریس تصمیم نرمال شده تا اثر عیارها متفاوت باشند، در گام دوم، آنکه ممکن است جنس هر یک از م یلبه دل

-( برای نرمال1) یانجام این کار و با توجه به جنس هر معیار، از رابطه منظوربهمقیاس متفاوت معیارها خنثی شود. 
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 Nشود. ماتریس تصمیم نرمال با سـازی معیارهای منفی استفاده می( برای نرمال2) یسازی معیارهای مثبت و از رابطه

 شود.نشان داده می

 
 شود.با استفاده از روابط زیر محاسبه می Nهای ماتریس نرمال شده درایه
 معیارهای مثبت  1ی رابطه

 

 منفی یارهایمع  2ی رابطه

 

 شوند. به شکل زیر تعریف می xiو+ xi-( بوده و Xهای ماتریس اولیه تصمیم )درایه xij(،  2( و )1در روابط )

ترین مقداری است که در یک معیار مشخص، در بیش یدهندهنشان :

 است. شده مشاهدهها میان گزینه

ترین مقداری است که در یک معیار مشخص، در میان کم یدهندهنشان: 

 ها مشاهده شده است. گزینه

 ( گام سوم: تشکيل ماتريس تصميم نرمال موزونV ) 

ماتریس نرمال های بایست درایهیند ارزیابی هستند؛ در این گام میمعیارها دارای وزن متفاوتی در فرآ ازآنجاکه

 ( محاسبه شوند. 3) یموزون بر اساس رابطه

                     3ی رابطه

های ماتریس موزون درایه ʋij. همچنین استام  iوزن معیار  wi( و Nهای ماتریس نرمال )درایه nijدر این رابطه 

V شود. دهد. این ماریس به شکل زیر تعریف میرا تشکیل می 

 
 

  :گام چهارم( مشخص کردن ماتريس مرز تخمين ناحيهG ) 

برای هر معیار،  gi یبعد از محاسبهشود. ( محاسبه می4) یمرز تخمین ناحیه برای هر معیار به شکل رابطه

 گردد. شود، تشکیل مینشان داده می Gماتریس مرز تخمین ناحیه که با 
G=[g1g2…gn]  

 
                    4 یرابطه

 

  :فاصله گزينه یمحاسبهگام پنجم( ها از مرز تخمين ناحيهQ ) 

( و مقدار Vدار )های ماتریس وزن( برابر اختالف میان درایه5) یها از مرز تخمین ناحیه مطابق رابطهفاصله گزینه

 شود. ( تعیین میGمرز تخمین ناحیه )

             5 یرابطه
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( و G(، حد باالیی مساحت )+Gتعریف بردار تخمین مساحت )توان با ، میQپس از مشخص شدن مقدار ماتریس 

 یمتعلق به اجتماع مجموعه Ai( وضعیت هر گزینه را مشخص نمود. بر این اساس، گزینه G-حد پایین مساحت )

 ایمنطقه(، G. در این تعریف، حد باالی تخمین مساحت )+اندشدهنشان داده  1. نواحی مذکور در شکل استمذکور 

است که  ایمنطقه( G-ایین تخمین مساحت )حضور داشـته و حد پ یمنطقه( در آن Aآل )+ی ایدهگزینهاست که 

 به دست( 6) یبه اجتماع مذکور، بـر اسـاس رابطه Aiگزینه  تعلق( در آنجا وجود دارد. میزان A-آل )ی ضد ایدهگزینه

 آید. می

 

              6 یرابطه
 

الزم است تا نسبت ها باشد، بهترین گزینه در مجموعه گزینه Ai یبر  مبنای منطق روش ماباک برای اینکه گزینه 

باشد، بنابراین  qij>0، اگر مقدار یگردعبارتبهتر باشد. ( نزدیکG)+ ایمنطقهد باالی تخمین ها به حبه دیگر گزینه

نیز  qij<0به صورت معکوس و برای شرایط  مسئلهل خواهد بود. همین آی ایـدهنزدیک یا برابـر گزینـه Ai یگزینه

 . استآل ی  ضد ایدهنزدیک یا برابر گزینه Aiباشد، بنـابراین گزینـه  qij<0که اگر  یاگونهبهوجود دارد؛ 

 
 نواحی تقسیمی در روش ماباک  :2شکل 

 ها بندی گزينهگام ششم: رتبه 

( qiها از بردار تخمین مساحت )گام از روش ماباک، مقدار توابع معیارها بر اساس مجموع فواصل گزینه ینآخردر 

به صورت سطری، مقدار  Qهای ماتریس شود. با محاسبه مجموع درایه( محاسبه می7) یرابطه طبقبرای هر کدام، 

 ,cirovic & Pamucarد)گیرها قرار مینهبندی گزینهایی توابع معیار برای هر گزینه مشخص شده و مبنای رتبه

2015: 3020.) 
 

               7 یرابطه

 تحقيق هایيافته -۴

 روستاييگويان های عمومي پاسخويژگي -1-۴

( نشان 3طور که در جدول )همان .بندی شده استگروه سنی طبقه 6گویان در در این پژوهش ترکیب سنی پاسخ

 235سال قرار دارند. از بین  65سنی بیش از  یدرصد در رده 1/2سال و  36-45درصد بین  6/28داده شده است، 

درصد را زنان  8/23نفر معادل  56درصد را مردان و  2/76نفر معادل  179اند نفری که مورد پرسشگری قرار گرفته

درصد افراد  3/57(، 4جدول ) بر اساساند. گروه تقسیم شده 2به  تأهلافراد به لحاظ وضعیت همچنین اند. تشکیل داده
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گویان بر حسب سواد )تحصیالت( همچنین پاسخ. هستندگو مجرد درصد افراد پاسخ 7/24و  متأهلاند که اظهار نموده

 اند. بندی شدهدر پنج گروه طبقه
 گویانهای عمومی پاسخویژگی ترینمهمبرخی از  :4جدول 

 درصد فراوانی دودهمح متغیر درصد فراوانی محدوده متغیر

 جنس
 8/23 56 زن 

 تحصیالت

 6/36 86 دیپلمفوقدیپلم و 

 4/3 8 لیسانس 2/76 179 مرد

وضعیت 

 تأهل

 4/0 1 و باالتر لیسانسفوق 3/75 177 متأهل

 7/24 58 مجرد

 وضعیت اشتغال

 8/9 23 کشاورز

 سن

 3/4 10 دامدار 7/23 53 15 -25

 6/13 32 محصل 3/28 66 26 -35

 8/12 30 و بازنشسته کارمند 6/28 67 36 -45

 8/16 39  کاال خریدوفروش 8/13 32 46 -55

 6/10 25 دارخانه 1/5 12 56 -65

 5/5 13 بیکار 1/2 5 سال 65از  تربیش

 

 4/6 15 کارگری 8/9 23 خواندن و نوشتن

 1/5 12 راننده 8/49 117 زیر دیپلم

 1/15 36 های شغلیگروه )آزاد( سایر

 

 8/49 زیر دیپلمفراوانی در گروه  ترینبیش کهدهد نشان می گویاننتایج حاصل از بررسی سطح تحصیالت پاسخ

 10. در این پژوهش افراد به لحاظ شغلی در استدرصد  4/0و باالتر  لیسانسفوقترین فراوانی در گروه درصد و کم

درصد مربوط به  8/16فراوانی با  ترینبیشگو، پاسخ 235از مجموع در این راستا اند. هشدبندی گروه تقسیم

 . است دامداریدرصد مربوط به  3/4ترین فراوانی با و کم کاال خریدوفروش

اسمینیروف استفاده شده است. نتایج حاصل از  -ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی فرض نرمال بودن توزیع داده

روستایی و گردشگری تجاری به  توسعه پایدارهای شاخص دهد که متغیرهای( نشان می5جدول ) آزمون فوق  در

به  05/0از  تربزرگ هاآنباشند و معناداری از سطح معناداری الزم برخوردار می 101/0و  Sig 292/0ترتیب با مقدار 

 های پارامتریک استفاده نمود.از آزمون توانهای پژوهش نرمال بوده و میدست آمده است، بنابراین توزیع داده
 

 وفناسمیر -ها با استفاده از آزمون کولموگروفآزمون نرمال بودن توزیع داده :5جدول 

 Sigسطح معناداری  وفناسمیر –مقدار کولموگروف  متغیر

 292/0 980/0 توسعه پایدار

 101/0 223/1 گردشگری تجاری

 موردمطالعه یمنطقهگردشگری تجاری در  توسعهگيری و شکلبر  مؤثرارزيابي ميزان عوامل  -۲-۴

گردشگری تجاری در هر یک از ابعاد  یتوسعهگیری و بر شکل مؤثربرای به دست آوردن میزان اثرگذاری عوامل 

-بر شکل مؤثری نظری ارزیابی اثرگذاری عوامل میانه عنوانبه، 3استفاده شد. عدد  اینمونهتک  T، از آزمون موردنظر

گردشگری تجاری روی ابعاد انتخاب شد. نتایج آزمون حاکی از این است که در تمامی متغیرهای  یتوسعهگیری و 

رفاهی،  -، زیرساختی25/3فرهنگی،  -، اجتماعی33/3مدیریتی،  -ریزی، برنامه36/3، محیطی، 46/3تحقیق )اقتصادی، 

گردشگری  یتوسعهگیری و بر شکل مؤثرمیزان اثرگذاری عوامل   (11/3رسانی، و تبلیغات، بازاریابی و اطالع 19/3
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همچنین نتایج  (.6ی نظری است )جدول سیگار، شهرستان المرد باالتر از میانه -تجاری دهشیخ یمنطقهتجاری در 

(، 000/0و سطح معناداری  13/11) Tنشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی با مقدار  اینمونهتک  Tحاصل از آزمون 

و سطح  T (65/7ریزی مدیریتی با مقدار (، عوامل برنامه000/0و سطح معناداری  06/8) Tعوامل محیطی با مقدار 

گذاری تأثیر ترینبیش( دارای 000/0و سطح معناداری  80/5) T( و عوامل اجتماعی فرهنگی با مقدار 000/0معناداری 

باشند. سایر سیگار در شهرستان المرد می -تجاری دهشیخ یمنطقهگردشگری تجاری در  یتوسعهگیری و در شکل

 ( ارائه شده است.  6) یشمارهنتایج در جدول 
  موردمطالعهگردشگری تجاری در روستاهای  یتوسعهگیری و در شکل مؤثرضریب اهمیت عوامل  :6جدول 

 شرح

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 یدرجه Tمقدار  میانگین

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از 

 حد مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان 

 باال پایین

 457/0 277/0 367/0 000/0 234 06/8 36/3 محیطی

 419/0 247/0 333/0 000/0 234 65/7 33/3 مدیریتی -ریزیبرنامه

 268/0 111/0 190/0 000/0 234 79/4 19/3 رفاهی -زیرساختی

-تبلیغات، بازاریابی و اطالع

 رسانی

11/3 47/2 234 014/0 110/0 022/0 197/0 

 341/0 168/0 254/0 000/0 234 80/5 25/3 فرهنگی -اجتماعی

 547/0 382/0 465/0 000/0 234 13/11 46/3 اقتصادی

 358/0 214/0 286/0 000/0 234 84/7 28/3 کل

 موردمطالعه یمنطقهروستايي در  پايدار مناطق توسعهبررسي وضعيت  -3-۴

در هر یک از  موردمطالعهروستایی  مناطق توسعه پایداربرای به دست آوردن میزان اثرگذاری گردشگری تجاری بر  

ی نظری ارزیابی اثرگذاری میانه عنوانبه، 3استفاده شد. عدد  اینمونهتک  T، از آزمون موردنظر هایمؤلفهو ابعاد 

نتایج آزمون حاکی از این است که ابعاد انتخاب شد. و  هامؤلفهروستایی روی  مناطق توسعه پایدارگردشگری تجاری بر 

بعد اقتصادی )اشتغال و  هایمؤلفهدر تمامی  محیطییستز، در بعد 68/2بهداشت محیط با میانگین  مؤلفه جزبه

، آگاهی 70/3روانی،  -(، اجتماعی )امنیت اجتماعی64/3شد اقتصادی، و درآمد و ر 61/3گذاری، ، سرمایه41/3درآمد، 

،  52/3(، کالبدی )قابلیت و دسترسی، 35/3مندی، و میزان رضایت 53/3، انسجام اجتماعی، 41/3و احساس تعلق، 

مدیریتی )آگاهی  -( بعد نهادی45/3امکانات و خدمات زیربنایی، رفاهی،  یتوسعه، 04/3، وسازساختسبک معماری و 

 محیطییستزو آگاهی  46/3)تغییرات محیطی،  محیطییستز( و 14/3یریتی مد -و رویکرد نهادی 15/3مدیریتی، 

سیگار،  -تجاری دهشیخ یمنطقهروستایی در  مناطق توسعه پایدار( میزان اثرگذاری گردشگری تجاری بر 26/3

غیرهای نتایج آزمون حاکی از این است که در تمامی مت( است. همچنین 3ی نظری )شهرستان المرد باالتر از میانه

(  میزان 13/3، محیطییستزو  14/3مدیریتی،  -، نهادی34/3، کالبدی، 50/3، اجتماعی، 57/3تحقیق )اقتصادی، 

سیگار، شهرستان  -تجاری دهشیخ یمنطقههای روستایی در سکونتگاه توسعه پایداراثرگذاری گردشگری تجاری بر 

نشان داد که به ترتیب  اینمونهتک  Tیج حاصل از آزمون ی نظری است )جدول(. همچنین نتاالمرد باالتر از میانه

و سطح معناداری  T (65/16اجتماعی با مقدار  یتوسعه(، 000/0و سطح معناداری  69/22) Tاقتصادی با مقدار  یتوسعه

اثرپذیری از گردشگری تجاری بر  ترینبیش( دارای 000/0و سطح معناداری  83/12) Tکالبدی با مقدار  یتوسعه( و 000/0

( ارائه شده 7) یشمارهباشند. سایر نتایج در جدول سیگار در شهرستان المرد می-تجاری دهشیخ یمنطقهدر  توسعه پایدار

( و 91/12) Tروستایی با مقدار  مناطق توسعه پایداراست. همچنین نتایج نشان داد که میزان اثرگذاری گردشگری تجاری بر 

   .(6)جدول است های روستایی سکونتگاه یتوسعهمثبت در  تأثیردارای  000/0ناداری سطح مع
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 ۶۶                                     و همکاران              معصومي/  ...داريپا یبر توسعه یتجار یگردشگر ريتأث ييفضا ليتحل

 

  موردمطالعه یمنطقهروستایی در  مناطق توسعه پایداردر  مؤثرضریب اهمیت عوامل  :7جدول 

 شرح

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

درجه  Tمقدار  میانگین

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از 

 حد مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان 

 باال پایین

 531/0 397/0 464/0 000/0 234 67/13 41/3 اشتغال و درآمد

 672/0 557/0 614/0 000/0 234 03/21 61/3 گذاریسرمایه

 698/0 595/0 646/0 000/0 234 81/24 64/3 درآمد و رشد اقتصادی

 625/0 525/0 575/0 000/0 234 69/22 57/3 بعد اقتصادی

 769/0 645/0 707/0 000/0 234 51/22 70/3 روانی -امنیت اجتماعی

 476/0 347/0 411/0 000/0 234 57/12 41/3 آگاهی و احساس تعلق

 595/0 465/0 530/0 000/0 234 07/16 53/3 انسجام اجتماعی

 430/0 272/0 351/0 000/0 234 78/8 35/3 مندیمیزان رضایت

 559/0 441/0 500/0 000/0 234 65/16 50/3 فرهنگی -بعد اجتماعی

 584/0 466/0 525/0 000/0 234 55/17 52/3 هادسترسیو  هاقابلیت

 107/0 -011/0 047/0 116/0 234 57/1 04/3 وسازساختسبک معماری و 

امکانات و خدمات  یتوسعه

 زیربنایی، رفاهی

45/3 38/13 234 000/0 450/0 383/0 516/0 

 393/0 288/0 341/0 000/0 234 83/12 34/3 کالبدیبعد 

 229/0 063/0 146/0 001/0 234 47/3 15/3 آگاهی مدیریتی

 236/0 047/0 141/0 003/0 234 96/2 14/3 مدیریتی -رویکرد نهادی

 225/0 063/0 144/0 001/0 234 50/3 14/3 مدیریتی -بعد نهادی

 -261/0 -374/0 -317/0 000/0 234 -09/11 68/2 بهداشت محیط

 529/0 405/0 467/0 000/0 234 87/14 46/3 تغییرات محیطی

 335/0 185/0 260/0 000/0 234 83/6 26/3 محیطیزیستآگاهی 

 190/0 083/0 136/0 000/0 234 03/5 13/3 محیطیزیستبعد 

 391/0 287/0 339/0 000/0 234 91/12 34/3 پایداری )کل(

 منطقهدر  گردشگری تجاری تأثيرروستايي تحت  هایسکونتگاهپايدار  توسعهتحليل فضايي  -۴-۴

-سکونتگاه توسعه پایدار محیطیزیستمدیریتی و  -ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، نهادی تأثیرپذیری یمطالعه

گویای این ، سیگار، شهرستان المرد -تجاری دهشیخ یمنطقهدر  از گردشگری تجاری موردمطالعههای روستایی 

به  توسعه پایدار محیطیزیستمدیریتی و  -اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، نهادی یتوسعهواقعیت است که در ابعاد 

و  71/3، 86/3در بعد اقتصادی(، ) 73/3و  80/3، 91/3های )با میانگینمچی و کره سیگار، دهشیخ ترتیب روستاهای

مدیریتی( و  -در بعد نهادی 62/3و  60/3، 77/3در بعد کالبدی(، ) 48/3و  61/3، 68/3در بعد اجتماعی(، ) 74/3

لی پذیری کتأثیر یباشند. همچنین مطالعهپذیری از گردشگری تجاری میتأثیر ترینبیش( دارای 24/3و  34/3، 33/3)

در بعد کلی گویای این است که  موردمطالعه یمنطقههای روستایی از گردشگری تجاری در سکونتگاه توسعه پایدار

 ترینبیشدارای  56/3و  61/3، 71/3های مچی با میانگینسیگار، دهشیخ و کره به ترتیب روستاهاینیز  توسعه پایدار

 99/2و  98/2، 86/2های دعلی، رئیس یحیی و خره با میانگینپذیری از گردشگری تجاری و روستاهای خالومحمتأثیر

باشند. جدول می موردمطالعه یمنطقهبا توجه به اثرگذاری گردشگری تجاری در  توسعه پایداردارای کمترین سطح 
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مدیریتی و  -اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، نهادی یتوسعه، شیوه اثرگذاری گردشگری تجاری بر (8) یشماره

 دهد. شهرستان المرد را نشان می سیگار، -تجاری دهشیخ یمنطقهسطح  در موردمطالعهروستاهای  محیطیزیست
 

 موردمطالعهی یروستاهای سکونتگاهدر  توسعه پایدارابعاد اثرگذاری گردشگری تجاری بر میانگین  :8جدول 

 -نهادی کالبدی اجتماعی بعد اقتصادی نام روستا 

 مدیریتی

 توسعه پایدار محیطیزیست

 35/3 17/3 24/3 28/3 47/3 59/3 جری

 39/3 11/3 36/3 41/3 51/3 58/3 چاه شیخ

 38/3 13/3 33/3 36/3 51/3 57/3 چاه نوده شیخ

 19/3 16/3 94/2 15/3 36/3 36/3 حسن کمالی

 86/2 62/2 37/2 97/2 09/3 25/3 خالومحمدعلی

 99/2 97/2 56/2 05/3 12/3 26/3 خره

 20/3 18/3 87/2 13/3 41/3 41/3 آباددولت

 61/3 34/3 60/3 61/3 71/3 80/3 دهشیخ

 98/2 84/2 52/2 13/3 09/3 33/3 رئیس یحیی

 71/3 33/3 77/3 68/3 86/3 91/3 سیگار

 33/3 25/3 09/3 18/3 52/3 61/3 فیروزآباد

 22/3 05/3 87/2 26/3 48/3 46/3 کاکلی

 56/3 24/3 62/3 48/3 74/3 73/3 مچیکره

 34/3 13/3 14/3 34/3 50/3 57/3 کل

 

بر  تأکیدهای روستایی با سکونتگاه توسعه پایداردر رابطه با  موردبررسیزوجی ابعاد  ینتایج حاصل از مقایسه

 461/0مدیریتی با وزن  -بعد نهادیدهد که؛ نشان میبا استفاده از مدل آنتروپی شانون  (9)جدول  گردشگری تجاری

 توسعه پایداردر  تأثیرترین دارای کم 104/0فرهنگی با وزن  –و ابعاد اقتصادی و اجتماعی تأثیر ترینبیشدارای 

 باشند. سیگار شهرستان المرد می -تجاری دهشیخ یمنطقهبر گردشگری تجاری در  تأکیدهای روستایی با سکونتگاه
 

 با استفاده از آنتروپی شانون موردمطالعهدر روستاهای  توسعه پایداروزن نهایی مقایسه ابعاد  :جدول

 محیطیزیست مدیریتی -نهادی کالبدی فرهنگی -اجتماعی اقتصادی

104/0 104/0 182/0 461/0 148/0 

 معياره ماباکگيری چندا استفاده از روش تصميمببندی سطح پايداری روستاها رتبه -۵-۴

گیری روش تصمیم، از موردمطالعهبندی روستاهای رتبهدهی به معیارها و نیز وزن در این قسمت به منظور

ها، مقدار وزن معیارها، به منظور ارزیابی گزینه یپس از محاسبهاستفاده شده است؛ بر این اساس،  معیاره ماباکچند

شود که این تابع معیار از مرز تخمین ناحیه تعریف می یها محاسبه و سپس فاصلهتوابع معیار برای هریک از گزینه

در  ها با استفاده از روش ماباکگزینهبندی نتایج نهایی حاصل از رتبه گیرد.ها قرار میبندی گزینهفاصله مبنای رتبه

بر  تأکیدی با های روستایسکونتگاه توسعه پایدارنشان داد که  ماباک حاصل از روش( ارائه شده است. نتایج 10 )جدول

 -01/37و  -93/36، -79/36های نهایی به ترتیب با وزن مچیکرهو  دهشیخ، سیگارگردشگری تجاری در روستاهای 

و  -66/37، -72/37های به ترتیب با وزن خرهو  رئیس یحیی، خالومحمدعلیل مثبت و در روستاهای آباالتر از حد ایده

 .استآل تر از حد ایدهپایین -66/37
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 ۶8                                     و همکاران              معصومي/  ...داريپا یبر توسعه یتجار یگردشگر ريتأث ييفضا ليتحل

 

 گردشگری تجاری تأثیرپایداری روستاهای تحت بندی سطح رتبه :10جدول 

 رتبه وزن نام روستا رتبه وزن نام روستا

 2 -93/36 دهشیخ 6 -33/37 جری

 8 -66/37 رئیس یحیی 4 -11/37 چاه شیخ

 1 -79/36 سیگار 5 -26/37 چاه نوده شیخ

 6 -33/37 فیروزآباد 7 -48/37 حسن کمالی

 7 -48/37 کاکلی 9 -72/37 خالومحمدعلی

 3 -01/37 کره مچی 8 -66/37 خره

 7 -48/37 آباددولت

 

( به 2بر گردشگری تجاری در شکل ) تأکیدیافتگی با  یتوسعهنهایی روستاها بر اساس سطح  یتحلیل فضایی رتبه

بر گردشگری تجاری در  تأکیدبا  موردمطالعهیافتگی روستاهای توسعهترسیم درآمده است. مشخص است که سطح 

 جریو  چاه شیخ، چاه نوده شیخ، فیروزآبادو در روستای  تأثیر ترینبیشدارای  مچیکرهو  دهشیخ، سیگارروستاهای 

 .استدارای عملکرد متوسط و در سایر روستاها از عملکرد ضعیفی برخوردار 
 

 
 منطقهدر  گردشگری تجاری تأثیرتحت روستاهای پایداری سطح  :3شکل 

 پايدار مناطق توسعهگيری گردشگری تجاری در بر شکل مؤثرتحليل فضايي اثرگذاری عوامل  -۴-۶

 روستايي

در  نمونهروستاهای  توسعه پایدارات گردشگری تجاری بر تأثیر یدر این بخش از تحقیق، برای بررسی دامنه

 توسعه پایدارات گردشگری تجاری در تأثیرترین عمدهگویان سعی شد سیگار از دیدگاه پاسخ -تجاری دهشیخ یمنطقه

های از داده محیطیزیستمدیریتی و  -در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، نهادی موردمطالعههای روستایی سکونتگاه

 رتوسعه پایدا یاز پرسشنامه شدهاستخراجهای استخراج شود. در این راستا داده از طریق پرسشنامه شدهیگردآور

گردشگری تجاری  یتوسعهگیری و بر شکل مؤثرهای مستخرج شده از پرسشنامه عوامل متغیر وابسته و داده عنوانبه

قرار گرفت. بررسی مدل برازش رگرسیونی  مورداستفادهمتغیر مستقل در تحلیل رگرسیون چندگانه  عنوانبه
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 است 95/0های روستایی به میزان سکونتگاه دارتوسعه پایگردشگری تجاری بر متغیرهای مثبت  تأثیر دهندهنشان

 (.11)جدول 
 روستایی توسعه پایدارگذار گردشگری تجاری در تأثیرتحلیل واریانس عوامل  :11 جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین  شدهیحتصحضریب تعیین  اشتباه معیار

1156/0 918/0 920/0 959/0 

 

گذار در میزان اثرات گردشگری تجاری تأثیرهای نقش عوامل و شاخص توأمبا استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه 

نتایج  کهطوریبه ؛(12)جدول  مشخص گردید موردمطالعههای روستایی در روستاهای سکونتگاه توسعه پایداربر 

 . استار معناد کامالًحاصله حکایت از آن دارد که شاخص گردشگری تجاری 
 

 روستایی و اثرات گردشگری تجاری  توسعه پایدارخطی بین  یتحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه :12جدول 

 سطح معناداری Fآزمون  یآماره میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات هامؤلفه

 000/0 005/436 831/5 6 989/34 اثر رگرسیونی

   013/0 228 049/3 ماندهیباق

    234 038/38 کل

 

-برنامه هایمؤلفههای گردشگری تجاری به ترتیب در عیت است که شاخصبیانگر این واق Bدر جدول زیر مقدار 

در  تأثیرمیزان  ترینبیشدارای  (177/0و  392/0، 542/0مقدار ) رفاهی و اقتصادی با-مدیریتی، زیرساختی -ریزی

( -015/0و  -122/0با مقدار )محیطی، تبلیغات، بازاریابی و ارتباطات  هایمؤلفهو های روستایی سکونتگاه توسعه پایدار

سیگار، شهرستان  -تجاری دهشیخ یمنطقهدر  موردمطالعههای روستایی سکونتگاه توسعه پایداربر  تأثیردارای کمترین 

 . (4و شکل 13)جدول  دنباشالمرد می
 

 روستایی توسعه پایدارگردشگری تجاری بر  هایمتغیراثر ضریب شدت روابط میان  :13جدول  

 نام متغیر
 استانداردشدهضرایب  ضرایب غیراستاندارد

T 
سطح 

 Bبتا  Bخطای  B معناداری

 000/0 160/26  047/0 235/1 مجموع

 030/0 -186/2 -122/0 32/0 -071/0 محیطی

 000/0 534/13 542/0 024/0 327/0 مدیریتی -ریزیبرنامه

 000/0 240/9 392/0 028/0 260/0 رفاهی -زیرساختی

 510/0 -659/0 -015/0 014/0 -009/0 تبلیغات، بازاریابی و ارتباطات

 439/0 775/0 033/0 026/0 020/0 فرهنگی -اجتماعی

 010/0 587/2 177/0 043/0 112/0 اقتصادی

 .1399های پژوهش، منبع: یافته
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 روستایی مناطق توسعه پایدارگردشگری تجاری بر  هایمؤلفهضریب شدت اثرگذاری  :4شکل 

 

روستایی به تفکیک های سکونتگاه توسعه پایدارمتغیرهای گردشگری تجاری بر  تأثیردر این راستا برای ارزیابی 

 یدر معادله R2نتایج حاصل از تحلیل ضریب از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است،  موردمطالعهروستاهای 

-سکونتگاه توسعه پایداربر  تجاریگردشگری  یتوسعهگیری و بر شکل مؤثرعوامل  تأثیررگرسیون خطی نشان داد که 

، حسن کمالی، فیروزآباد، کاکلی، آباددولتسیگار به ترتیب در روستاهای  -تجاری دهشیخ یمنطقههای روستایی در 

( و در روستاهای 959/0) R2ضریب  شدهیینتعحد باالتر از  کره مچی، چاه نوده شیخ، خره، رئیس یحیی و چاه شیخ

 (.14)جدول  است R2ضریب  شدهیینتعتر از حد دهشیخ، سیگار، جری و خالومحمدعلی پایین
 

 موردمطالعه یمنطقهدر  های روستاییسکونتگاه توسعه پایدارمتغیرهای گردشگری تجاری بر  تأثیرضریب  :14جدول 

تعداد  جمعیت خانوار نام روستا

 ینمونه

 رتبه Fمقدار  R2مقدار 

 10 940/13 955/0 15 391 99 جری

 9 290/22 968/0 16 446 111 چاه شیخ

 6 426/53 973/0 25 956 274 چاه نوده شیخ

 2 432/49 988/0 14 307 79 حسن کمالی

 10 405/15 955/0 16 380 116 خالومحمدعلی

 7 702/32 971/0 19 716 174 خره 

 1 625/53 992/0 12 133 42 آباددولت

 12 370/9 865/0 26 1144 295 دهشیخ

 8 807/18 970/0 14 247 70 رئیس یحیی

 11 673/24 925/0 32 1467 404 سیگار 

 3 792/29 986/0 12 112 34 فیروزآباد

 4 970/23 983/0 12 144 43 کاکلی

 5 781/55 978/0 22 838 227 مچیکره

 

پايدار  یتوسعه

روستايي مناطق  

 اقتصادی

1۷۷/۰  

 -اجتماعي

۰33/۰ فرهنگي  

 محيطي

1۲۲/۰-  –زيرساختي  

39۲/۰ رفاهي  

 -ريزیبرنامه

 مديريتي

۵۴۲/۰  
تبليغات، بازاريابي و 

 رسانياطالع

۰1۵/۰-  
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  ۷1                                                           1399 تابستان، چهلممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره دهم، شماره 

نتایج حاصل از تحلیل فضایی رتبه نهایی روستاها با استفاده از ضریب رگرسیون خطی بر اساس سطح 

یافتگی روستاهای توسعهدرآمده است. مشخص است که سطح  5شکل بر گردشگری تجاری در  تأکیدیافتگی با توسعه

مچی، چاه نوده اکلی، کرهفیروزآباد، ک ، حسن کمالی،آباددولت بر گردشگری تجاری در روستاهای تأکیدبا  موردمطالعه

گذاری زیاد، در روستاهای سیگار، خالومحمدعلی و جری دارای تأثیرضریب  یداراشیخ، خره، رئیس یحیی و چاه شیخ 

 .استگذاری کم تأثیرو در روستای دهشیخ دارای ضریب  گذاری متوسطتأثیرضریب 
 

 
 های روستاییسکونتگاه پایدارتوسعه گردشگری تجاری بر  تأثیرضریب  :5شکل 

 گيرینتيجه -۵

گردشگری تجاری بر  یتوسعهگیری و بر شکل مؤثرهای هدف ما در تحقیق حاضر، بررسی فضایی اثرگذاری شاخص

، برای استسیگار، شهرستان المرد(  -تجاری دهشیخ یمنطقه :یمورد یمطالعه)های روستایی پایداری سکونتگاه

یافتگی  یتوسعهروستائیان در خصوص سطح  اطالعات حاصل از مشاهدات میدانی و نظراتتحقق این هدف، 

نتایج حاصل از قرار گرفت.  وتحلیلتجزیهبر گردشگری تجاری در ابعاد مختلف مورد  تأکیدهای روستایی با سکونتگاه

در تمامی  کهاز این است  گردشگری تجاری حاکی یتوسعهگیری و بر شکل مؤثر هایمؤلفه اینمونهتک  Tآزمون 

، 25/3فرهنگی، -، اجتماعی33/3مدیریتی، -ریزی، برنامه36/3، محیطی، 46/3متغیرهای تحقیق )اقتصادی، 

گیری و بر شکل مؤثر( میزان اثرگذاری عوامل 11/3رسانی، و تبلیغات، بازاریابی و اطالع 19/3رفاهی، -زیرساختی

 ی نظری است. سیگار، شهرستان المرد باالتر از میانه -تجاری دهشیخ یمنطقهگردشگری تجاری در  یتوسعه

حاکی  موردمطالعهمناطق روستایی  توسعه پایدارمیزان اثرگذاری گردشگری تجاری بر  اینمونهتک  Tنتایج آزمون 

 14/3دیریتی، م -، نهادی34/3، کالبدی، 50/3، اجتماعی، 57/3از این است که در تمامی متغیرهای تحقیق )اقتصادی، 

 یمنطقههای روستایی در سکونتگاه توسعه پایدار(  میزان اثرگذاری گردشگری تجاری بر 13/3، محیطیزیستو 

 های( است. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش3) ی نظریسیگار، شهرستان المرد باالتر از میانه -تجاری دهشیخ

اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و  یتوسعه یدر زمینه (1395) قنبری و همکاران، (1395عنابستانی و نامدار )

 -ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، نهادی تأثیرپذیری ینتایج حاصل از مطالعههمچنین . استهمسو  محیطیزیست

گردشگری تجاری  یتوسعهگیری و شکلاز  موردمطالعههای روستایی سکونتگاه توسعه پایدار محیطیزیستمدیریتی و 

گردشگری  یتوسعهگیری و شکلسیگار، شهرستان المرد، گویای این واقعیت است که  -تجاری دهشیخ یمنطقهدر 

به ترتیب در روستاهای  توسعه پایدار (محیطیزیستمدیریتی و  -اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، نهادی)در ابعاد تجاری 
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ترین دارای کم خالومحمدعلی، رئیس یحیی و خره یروستاهاو در  ثیرتأ ترینبیشمچی دارای سیگار، دهشیخ و کره

  .است تأثیر

بر  تأکیدهای روستایی با سکونتگاه توسعه پایداردر رابطه با  موردبررسیزوجی ابعاد  ینتایج حاصل از مقایسه

 ترینبیشدارای  461/0وزن گردشگری تجاری، با استفاده از مدل آنتروپی شانون نشان داد که؛ بعد نهادی مدیریتی با 

های روستایی سکونتگاه توسعه پایداردر  تأثیردارای کمترین  104/0فرهنگی با وزن -ابعاد اقتصادی و اجتماعی و تأثیر

نتایج حاصل از همچنین  باشند.سیگار شهرستان المرد می -تجاری دهشیخ یمنطقهبر گردشگری تجاری در  تأکیدبا 

بر گردشگری تجاری در  تأکیدهای روستایی با سکونتگاه توسعه پایدارنتایج حاصل از روش ماباک نشان داد که 

و  تأثیر ترینبیشدارای  -01/37و  -93/36، -79/36های نهایی روستاهای سیگار، دهشیخ و کره مچی به ترتیب با وزن

دارای  -66/37و  -66/37، -72/37های ترتیب با وزن عملکرد و در روستاهای خالومحمدعلی، رئیس یحیی و خره به

 . استو عملکرد  تأثیرترین کم

( دارای 959/0) Rشاخص گردشگری تجاری با مقدار  کهنتایج حاصل از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد 

سیگار،  -تجاری دهشیخ یمنطقهدر  موردمطالعههای روستایی سکونتگاه توسعه پایداردر  تأثیرمیزان  ترینبیش

رفاهی و اقتصادی -مدیریتی، زیرساختی-ریزیبرنامه هایمؤلفه کههمچنین نتایج نشان داد . استشهرستان المرد 

های روستایی و سکونتگاه توسعه پایداردر  تأثیرمیزان  ترینبیشگردشگری تجاری دارای  یتوسعهگیری و شکل

های روستایی سکونتگاه توسعه پایداربر  تأثیرترین رسانی دارای کمو اطالعمحیطی، تبلیغات، بازاریابی  هایمؤلفه

 نتایج پژوهش با نتایج پژوهش شهریاری باشند.سیگار، شهرستان المرد می -تجاری دهشیخ یمنطقهدر  موردمطالعه

 .استگری همسو گردش یتوسعهفرهنگی  -مدیریتی و اجتماعی -ریزیبرنامه عوامل اقتصادی، ی( در زمینه1396)

 گردد:در این راستا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای ذیل ارائه می

 گردشگری تجاری در  یتوسعهجهت  منطقههایی در ها و نمایشگاهها، جشنوارهها و کنفرانسبرگزاری همایش

 استان فارس و شهرستان المرد. 

  ادیو، تلویزیون و ها در راز طریق تبلیغات و سخنرانی در کشور منطقهگردشگری تجاری های جاذبهمعرفی

 .های جمعیرسانه

 اقامت، امکانات و  یهای گردشگری تجاری، نحوههای اطالعاتی در اینترنت در مورد فعالیتاندازی سایتراه

 . منطقههای تسهیالت و جاذبه

  خلیج فارس یهضهای عربی حوبه خلیج فارس و بازارهای تجاری در کشور منطقهبا توجه به نزدیکی، 

 هاآنسیگار نه به شکل قاچاق  -تجاری دهشیخ یمنطقهحمایت جدی دولت از واردات هدفمند کاالها به 

 شود. توصیه می

 منابع -۶

 ملی شهرهای همایش مهران(، موردی: بازارچه ینمونه) امنیت یتوسعه در مرزی بازارچه نقش (.1391) ، عیسیزادهیمابراه .1

 بلوچستان. و سیستان دانشگاه ها،رهیافت و هاامنیت؛ چالش و مرزی

بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کاال: مطابق با آخرین اصالحات  (.1384) آقازاده، علیرضا .2

 انتشارات آریان، تهران. ، به انضمام: قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کاال و ارز،1383قانونی 

 امنیت ایجاد و تجاری گردشگری یتوسعه در مرزی هایبازارچه نقش (.1391) بهمن غفاری،، سهیال نوری، هاجر، ،بازپاک .3

 دانشگاه ها،رهیافت و هاچالش امنیت؛ و مرزی شهرهای ملی همایش ،(بوشهر استان مرزی هایبازارچه: موردمطالعه) مرزی

 .بلوچستان و سیستان
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https://www.gisoom.com/book/1314780/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-1383-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2/
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1605-en.html


  ۷3                                                           1399 تابستان، چهلممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره دهم، شماره 

(. فراتحلیلی از ارزیابی رویکردهای 1391) عاقبت خیر، حامد، نژاد، هادی، ایلکا، شاهینپورجعفر، محمدرضا، محمودی .4

 یدورهعلوم و تکنولوژی محیط زیست،  یمجله، (SWOT) بر تحلیل عوامل راهبردی تأکیدگردشگری روستایی با  یتوسعه

 . 61- 79، صص 2 یشمارهچهاردهم، 

، (شهر بانه :یمورد یمطالعهدی گردشگری تجاری بر مناطق شهری )ات اقتصاتأثیر (.1389) احمدی، علی، لینژاد، عحاجی .5

 .5 -25، صص 2 یشماره، 1ای، سال یمنطقهریزی جغرافیا و برنامه یفصلنامه

تحلیل نقش گردشگری در  (.1390) بوذرجمهری، خدیجه، سیاوش قشالق، ایمنی محمدرضا، رضوانی، فضیله، دادورخانی، .6

 و کندوان روستای یمورد یمطالعه روستایی، جوانان بین در کارآفرینی به گرایش و کارآفرینانه هاییژگیو یتوسعه

 .169 -195، تهران، صص. 78 یشماره انسانی، جغرافیای هایپژوهش یفصلنامهاسکندان شهرستان اسکو، 

 ینامهیانپا، (: شهر گناوهینمونه)ای منطقه یتوسعهبررسی نقش گردشگری تجاری در  (.1390) دشتی زاده، حمیده .7

ای، استاد راهنما دکتر علی خاکساری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه منطقه یتوسعهریزی ارشد برنامه کارشناسی

 طباطبایی.

 (. مبانی رفاه اجتماعی، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.1381) زاهدی اصل، محمد .8

ی: مورد یمطالعه) گردشگری در مناطق مرزی یتوسعهبر  مؤثرشناسایی و تحلیل عوامل  (.1396، مهدی )شهریاری .9

 کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. یدوره ینامهیانپاهای مرزی سیستان(، بازارچه

روستایی  نواحی اقتصادی و اجتماعی یتوسعه در مرزی هایبازارچه نقش (.1395) منوچهری، سوران، نیا، سیدهادیطیب .10

، 1  یشماره پنجم، سال روستایی، یتوسعه و فضا اقتصاد یفصلنامهمریوان،  شهرستان میرآباد و خاو خشب روستاهای مورد:

 .147 -172صص 

: موردپژوهی) روستایی نواحی یتوسعه بر کاال قاچاق اثرات تطبیقی یمقایسه (.1396) محبوبهنامدار، ، اکبریعلعنابستانی،  .11

 -227، صص 2 یشماره، 8 یدورههای روستایی، پژوهش یفصلنامههرمزگان(، ) فارس( و گچین) دهشیخ  تجاری مناطق

208. 

 یتوسعهبررسی پیامدهای فعالیت غیررسمی )کاالهای وارداتی( روستائیان بر  (.1395) نامدار، محبوبه، اکبریعلعنابستانی،  .12

، 6ای، سال منطقهریزی برنامه یفصلنامهشهرستان المرد(،  -دهشیخ و سیگار یمنطقهمورد: ) های روستاییسکونتگاه

 . 113 -128، صص 23 یشماره

تبیین پیامدهای گسترش گردشگری تجاری  (.1395) زمانی، صادق، ، رضایآبادملک، مختاری اهللیولغالمی، محمد، نظری،  .13

، صص 22 یشماره، 6ای، سال منطقهریزی برنامه یفصلنامهشهرستان المرد(،  -در مناطق روستایی )مورد: دهستان سیگار

216- 203. 

 و اجتماعی هایشاخص ارتقاء در مرزی بازارچه نقش (.1395) سمیه سوخته، ده شهرکی، سمانه سارانی، سیروس، قنبری، .14

 مرزی، فنون و علوم یفصلنامه ،(میلک بازارچه: یمورد یمطالعه) بلوچستان و سیستان استان مرزی روستاهای اقتصادی

 .23 -43 صص ،2 یشماره ،7 سال

قاچاق کاال بر اقتصاد روستاهای مرزی مورد: بخش خاو و میرآباد  تأثیر (.1392) جاللیان، سیدحمید، پوشی، سیدهادیکهنه .15

 .61 -74، صص 32 یشماره، 11 یدوره، یتوسعهجغرافیا و  یفصلنامهشهرستان مریوان، 

تحلیل نقش گردشگری در تحوالت اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق  (.1397) آمار، تیمور، نیا، محمدتقیلطفی .16

 .79 -90، صص 3 یشماره، 8ای(، سال منطقهریزی جغرافیا )برنامه یفصلنامهاخیر،  یاستان گیالن در دهه

 مرزی بازارچه اقتصادی اثرات ارزیابی (.1390) مهدی چراغی،، عفت ،مهدی زاده عصمت، ،مهدی زاده بهروز، یگانه، محمدی .17

 جغرافیایی، علوم کاربردی تحقیقات ینشریه ،(آبادمحسن دهستان :یمورد یمطالعهروستایی ) نواحی یتوسعه بر مهران

 .79 -96 صص ،25 یشماره ،12 سال

 یتوسعههای گردشگری در ارزیابی کیفی ظرفیت (.1390) سر، زهراجاللی کله، مشیری، سیدرحیم، مهدوی، مسعود .18

 -24صص  ،32 یشمارهجغرافیای سرزمین. سال هشتم.  یفصلنامه. (شهرستان شمیران -ی: آهارمورد یمطالعه)روستایی 

1. 
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 ۷۴                                     و همکاران              معصومي/  ...داريپا یبر توسعه یتجار یگردشگر ريتأث ييفضا ليتحل

 

و دسترسی در نظام گردشگری و ارتباط  ونقلحملخصوص زیرساختی به تأسیسات(. جایگاه 1390) مصطفوی، مهدی .19

ها و گردشگری؛ چالش یتوسعهدشگری، همایش مدیریت و گر یتوسعهارگانیک آن با دیگر عناصر در راستای مدیریت 

 .1 -11راهکارها، تهران، صص 

 دهستان :یمورد یمطالعهروستایی ) نواحی یتوسعه بر مهران مرزی یبازارچه اقتصادی اثرات ارزیابی (.1390) یگانه، بهروز .20

 .79 -96، صص 25 یشماره دوازدهم، سال جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات ینشریه ،(آبادمحسن

21. Chandoevwit, worawan (2004), Thailand’s cross border economy, a case study of sa 
kaeoand chiangrai; Thailand development resources institute. 

22. Davidson, R. (1994) Business Travel. first edition. London: Pitman Publishing.  

23. Donald E. Hawkins, Shaun Mann (2007), The World Bank’s Role in Tourism Development, Annals 

of Tourism Research, Vol. 34, No. 2, pp. 348–363. 

24. Edgell, D.L, Allen, M.D, Smith, G &  Swanson, J.R (2008), Tourism as a commercial and 

economic activity, Journal of Tourism Policy and Planning, yesterday, today and tomorrow, 

97- 139. 

25. Figueiredo, E. and Raschi, A. (2013): Trekking out of the crisis: is there a role for rural 

tourism?, Working group number: 17, XXV ESRS Congress, Florence, Italy, 29 July- 1 

August, 2013. http://www.florenceesrs2013.com 
26. Ilbery, B. and Saxenaa, G (2011), Integrated Rural Tourism in the English–Welsh Cross-

border Region: An Analysis of Strategic, Administrative and Personal Challenges, Regional 

Studies, 45(8):1139-1155. 
27. Marques, J & Santos, N (2017), Business Tourism Development: a Portuguese Perspective, 

Journal of Cuadernos de Turismo, 40, 423- 437.  

28. Nunes, P. A (2002), Measuring the economic benefits of protecting the Parque Natural do 

Sudoeste Alentejanoe Costa Vicentina from commercial tourism development: results from 

a contingent valuation survey. Portuguese Economic Journal, 1(1), 71-87. 

29. Ouariti, O. Z. & Hamri, H. M., 2014, Business tourism towards improving the tourism offer in 

Morocco: Case of seaside town of Agadir, IJBTS International Journal of Business Tourism and 

Applied Sciences, Vol. 2, No. 2, PP. 8-16. 

30. Pamucar, D & Cirovic, G (2015), The selection of transport and handling resources in 

logistics centers using Multi-Attributive Border Approximation area Comparison 

(MABAC), Expert Systems with Applications 42, 3016–3028.  

31. Pinho, M & Marques, J (2019), Business tourism in Porto: an empirical investigation of its 

potentialities and development challenges, International Journal of Tourism Cities. 1 – 11. 

32. Szalontai, Lajos, (2011), Introduction of the eknowbridge project and its results, The 
Department of Social Geography and Regional Development Planning Humanitarian Policy 
Group Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London of the 
University of Debrecen & Institute for Euroregional Studies. 

33. Timothy, D.J. and Tosun, C. (2005). Tourist’s perception of the Canada-USA border as a barrier to 

tourism at the International Peace Garden. Journal of Tourism Management, 24: 411-421. 
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