ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ )ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان(
ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرة  ،64ﺑﻬﺎر 1399

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد -زرﯾﻦ ﮔﻞ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ آﺑﺎدﮐﺘﻮل(
ﻫﺎﺟﺮﻣﺰﯾﺪي  1،رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻣﻨﺸﯽ زاده ، 2ﻓﺮﻫﺎدﻋﺰﯾﺰﭘﻮر 3،ﺑﯿﮋن رﺣﻤﺎﻧﯽ
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ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ،1398/10/01 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﯾﯿﺪ1399/01/29 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از اﯾـﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﯾﺪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ) .(Holland at all,. 2003دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺿـﺮورت
ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاردرﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾـﺎﺑﯽ ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﮔﺮدآوريِ اﻃﻼﻋـﺎت

ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ي اﺳﻨﺎدي و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ  20ﻣﻘﺼﺪﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳـﺘﺎﯾﯽ درﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﺤﻤـﺪآﺑﺎد-
زرﯾﻦ ﮔﻞ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ آﺑﺎدﮐﺘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاي وزن دﻫﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎازروش) ،(AHPﺑـﺮاي اﻣﺘﯿـﺎز ﻧﻬـﺎﯾﯽ و رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي
ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ از روش ﭘﺮوﻣﺘﯽ و ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻣﻘﺼﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻘﺼﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ ازﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺴﺖ درﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار) (GISاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺼﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ درﻣﺤﺪودﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﭼﺎرﭼﻮب ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﺳـﺒﺐ ﺑﺮوزﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي وﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻘﺼـﺪﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺼﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد -زرﯾﻦ ﮔﻞ.

 . 1داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻣﺎﯾﺶ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ
 .2داﻧﺸﯿﺎرﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻣﺎﯾﺶ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل،
اﯾﻤﯿﻞ.(R-monshIzadeh@gmail.com :
 . 3داﻧﺸﯿﺎرﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ
 . 4داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻣﺎﯾﺶ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
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سازمان فضايی مقصدهای گردشگری در نواحی روستايی

مقدمه و بیان مساله
امروزه صنعت گردشگری در دنیا ییی از منابع مهم درآمد و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه
ای دارد(یوسفی وشریفی تهرانی .)1395 ،به طوری که گردشگری به عنوان ییی از مسائل مهم و مؤثر در حیوزه هیای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ارتباطی در سطح جهان است .گسترش زیرساخت هیای اقتصیادی ،بهداشیتی،
امنیتی وارتباطی در قرن بیست و یییم ،گردشیگری را بیه واقعیتیی اجتنیاب ناپیذیر در زنیدگی انسیانها تبیدیل کیرده
است(سقایی وعلیزاده.)1392 ،
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان گردشگری روستایی مورد توجه بسیاری از دولتها بوده و گردشگران را به خیود
جلب کرده است وبه عنوان ییی از مردمی ترین اشیال گردشگری به شمار میی رود .توسیعه گردشیگری در نیواحی
روستایی می تواند برخی از اشیاالتی را که در نواحی روستایی وجود دارد رفع کند و زمینه ساز رشد اقتصادی ،متنیوع
سازی اقتصاد روستایی ،ایجاد اشتغال و درآمد ،کاهش مهاجرتهای روستاییان به شهرها وامیان جمعیت پیذیری ،بهبیود
زیرساختها و غیره در مناطق روستایی شود(فرجی سبیباروهمیاران.)2 :1391 ،
گردشگری در مناطق روستایی درحال حاضر اهمیت زیادی یافته است و ابزاری برای رفاه جوامع محلی محسوب میی
شود(نجارزاده ونعمت اللهی .)225 :1395 ،گردشگری روستایی در برگیرنیده جرییانی از سیرمایه ،انسیان ،فرهنیگ و
سرزمین با ظرفیت های گردشگری و فراغت و کنش متقابل میان آنهاسیت کیه در فضیاهای جغرافییایی آثیار مختلفیی
برجای می نهد(بریدنهان.)7 :2004 ،
در این میان ،برای توسعه صنعت گردشگری عالوه بر وجود جاذبه ها ،وجود تسهیال وخدما

امری ضروری است.

زیرا با توجه به اینیه گردشگری ییی از گسترده ترین فعالیت های خدماتی است ،بایید مسیائل مربیوط بیه بهبیود و
دسترسی بهینه به خدما در همة عرصه ها و ارکان تشییل دهندة آن ،ایجاد و از این طریق ،گام هایی اساسی درجهت
جلب رضایت برداشته شود؛ چراکه گردشگر راضی ،منبع سود در منطقه است و در مناطقی که گردشگران راضی نگاه
داشته نشوند ،سوددردرازمد

از دست می رود؛بنابراین ،ایجاد رضایت گردشگران ،نیازمنید تحلییل دقییق خیدما و

ادارة مناسب آن است(بهنام مرشدی.)278 :1395 ،
نارسایی های موجود در نظم فضایی سیونتگاه های روستایی ناحیه محمدآباد -زرین گل ازجمله:عدم توازن و ضیعف
وجودرابطه تعاملی میان نواحی ومقاصدگردشگری ،توزیع نامتعادل زیرساخت های توسعه گردشگری ،نبودیک سازمان
فضایی مناسب جهت توسعه گردشگری ،ناکافی بودن منابع تولیدی درجهت اشتغال ،وبه طورکلی کم توجهی ونادییده
گرفتن ظرفیت ها وتوانایی های موجود درنواحی روستایی باع

شده مسائل پاییداری وتوسیعه اجتمیاعی-اقتصیادی

نواحی روستایی در منطقه مورد مطالعه واقع شده اندرابا مشیل مواجیه کننید .بنیابراین وجیود برنامیه رییزی فضیایی
درقالب سازمان یابی فضایی مقصدهای گردشگری با توجه به امیانا

و خدما گردشگری از وضیعیت موجیودییی

از ارکان مهم درزمینه توسعه می باشد ،توسعه ی گردشگری روسیتاهای شهرسیتان علیی آبیادکتول ازسیازمان فضیایی
مطلوب برخوردارنمی باشد ،که این گویای کم توجهی به ظرفیت هیای پراکنیده در قلمیرو شهرسیتان ،عیدم تعیادل و
نابسامانی در عملیردهای فضایی و عدم انتشار فعالیت های گردشگری و منافع ناشیی از آن درمقصیدهای گردشیگری
است .بدینسان ،با وجود نابرابری میانی-فضایی میان مقصدهای برتر و گستره ی نسبتاً وسیع دارای ظرفیت ،و به دنبال
هدف پژوهش سازمان فضایی مقصدهای گردشگری درنواحی روستایی ناحییه محمیدآباد -زریین گیل اسیت تیابتوان
متناسب با ظرفیت هر مقصد ،نخسیت آنییه گردشیگران و نیازهایشیان بهتیر میدیریت کیردودوم آنییه بیا شناسیایی
مقصدهایی که از نظر خدما

گردشگری ،موانع و محدودیت هایی دارند ،برای رفع آنها تالش کرد .با ایین تفاسییر و

باتوجه به بیان مساله و هدف پژوهش ،سوال زیرمطرح شده است:
« سازمان فضایی ناحیه محمدآباد -زرین گل ازچه الگوی فضایی تبعیت می نماید؟»
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جغرافيا ( فصلنامه علمی – پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران)

پیشینه تحقیق
کرمی وهمیاران( ،)1397درمقاله خودبا عنوان برنامه ریزی توسعه گردشگری درایران بیا تاکیدبرتوسیعه جزاییر خلییج
فارس؛ جزیره قشم ،استفاده از برنامه ریزی توسعه گردشگری درایران به عنیوان ییک نظیام میرتبط بیا عوامیل عرضیه
وتقاضا مورد بررسی وارزیابی قرارگرفته است .نتایج این پژوهش نشان دادکه با توجه بیه پتانسییل هیای موجیوددر دو
طرف عرضه و تقاضای گردشگری جزایرخلیج فارس و به ویژه جزیره قشم این مناطق بایستی بیه صیور

جیدی در

برنامه ریزی های گردشگری موردتوجه قرارگیرد.
ضیایی وهمیاران( ،)1393درمقاله ای باعنوان ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقییاس
ناحیه ای مورد :شهرستان طرقبه شاندیزدستیابی به توسعه پایدارومتوازن روستایی را به عنیوان یییی ازاهیداف کلییدی
توسعه مقصدهای گردشگری می دانند .نتیایج نهیایی ،گوییای وجودنظیام چهارسیطحی نابسیامان درسیازمان فضیایی
شهرستان با تفوق دو مقصدبرتر(طرقبه وشاندیز)نسبت به سایرمقصدها می باشد.
کالنتری و همیار( ،)1393در پژوهشی که با عنوان تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه های گردشیگری و زیرسیاخت
ارتباطی و شبیه ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی :شهرستان خور و بیابانیک) انجیام دادنید ،ایین تحقییق
ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری در شهرستان خور و بیابانک و سطح بندی جاذبه های گردشگری در
این شهرستان را مورد بررسی قرارداد ،نتایج نشان دادکه توزیع جاذبه های گردشگری با توجه به پهنای متعادل بیضی و
استقرار نقطه مرکز متوسط درنزدییی مرکز جغرافیایی شهرستان خور و بیابانک ،تا حدی متعادل است .بررسی الگیوی
استقرار زیرساختهای ارتباطی و توزیع فضایی جاذبه های گردشگری نشان می دهد با کم شدن مساحت پهنه های رتبه
بندی زیرساخت های ارتباطی از میزان جاذبه های گردشگری کاسیته میی شیود .توزییع جاذبیه هیای گردشیگری در
شهرستان خور و بیابانک با الگوی فضایی پراکنش زیرساخت های ارتباطی و شبیه ی راه تناسب ندارد و این موضیوع
نیازمند توجه ویژه است.
پرچگانی( ،)1393درمقاله ای با عنوان مدیریت توسعه پایدار گردشگری و برنامه ریزی فضایی ،به ارزیابی جنبیه هیای
میانی -فضایی گردشگری و برنامه ریزی منابع محیطی همراه با در نظر گرفتن ابعاد بوم شناختی گردشگری و نیازهای
ناشی از آن و همچین مباح

ظرفیت تحمل فیزییی و آستانه های زیست محیطی شالوده اصلی مباح

برنامیه رییزی

فضایی گردشگری را تشییل می دهندپرداخته است .نتایج این تحقیق نشان دادکه برنامه ریزی فضایی درروند مدیریت
توسعه پایدار گردشگری به مثابه بدنه اصلی عمل می کند.
تقوایی و غفاری ()1389درپژوهشی تحت عنوان برنامه ریزی فضایی در توسعه صنعت گردشیگری ،مطالعیه میوردی:
استان چهارمحال وبختیاری ،محور بازفت پرداخت .آنان دراین پژوهش براصل توسعه پایدارگردشگری درقالب برنامیه
ریزی فضایی گردشگری تاکید کرده اند .نتایج تحقیق نشان دادکه الیه بندی فضا ،تعییین اوزان عملییردی و میانییابی
کانون های گردشگری برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی به عنوان روییردهایی ضروری در فرآیند نییل
به توسعه پایدار و متوازن؛ مقصدهای گردشگری ضروری است.
ضیایی وهمیار( ،)1389درمقاله ای باعنوان سطح بندی مقصدهای گردشگری :واکاوی مفهیومی نیو در برنامیه رییزی
فضایی گردشگری به ارزیابی جایگاه سطح بندی مقصدها در برنامیه رییزی گردشیگری وشیرح و توصییف برخیی از
مفاهیم مشابه با مفهوم سطح بندی پرداخته اندتا قابلیت تمایز آنان از هم افزایش یابد و جایگاه بیه کیارگیری هیر ییک
مشخص گردد .نتایج نشان داد که برنامه ریزی فضایی کمک به توسعه متوازن وپایدارمقصدهادرمناطق گردشگری میی
کند.
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مباني نظري
در گردشییگری اییین فضییا  -منطقییه  -از مجموعییه ای از مقصییدهای گردشییگری تشییییل شییده کییه هریییک از
ویژگیهاوتوانمندی های گوناگونی برخوردارند ،از این رو متناسب با توانمندی ها می بایست برنامه رییزی گردشیگری
تدوین گرددکه هم پیوند با برنامه های فرادستی و با روییرد توسعه متوازن و نه توسعه بخشیی همیراه باشید .فرمیییا
معتقد است" :گردشگری پدیدهای جغرافیایی است و برنامه ریزی منطقه ای گردشگری در سالهای اخیر بسییار میورد
توجه پژوهشگران دانشگاهی بوده است .برنامه ریزی و تحلیل منطقیه ای ابیزار مهیم مطالعیاتی اسیت کیه میی توانید
دردیدگاه جغرافیایی برای درک شیل و عملیرد منابع گردشگری همراه با ویژگیهای تقاضای گردشگری موردارزییابی
واستفاده قرارگیرد .عالوه بر این ،تحلیل منطقه ای می تواند به شناسایی متغیرهای مهیم و اثرگیذار بیر قابلییت جیذب
گردشگر درمنطقه کمک کند(فرمییا .)33 :2000 1،برنامه ریزی منطقه ای گردشگری می توانید بیه سیاماندهی فضیایی
منطقه کمک نماید و با لحاظ کردن ویژگیهای عرضه و تقاضای گردشگری در یک منطقیه حصیول بیه توسیعه پاییدار
گردشگری را موجب شود.
این بدان معناست که تبیین سازمانیابی فضایی و عملیرد نظام سیونتگاهی و تیوین نظامهیای سلسیله مراتبیی بییانگر
وجود وابستگی در فرایند تیاملی این موضوع است .در همین راستا ییی از اساسیترین تئوریهای میانی جهت تبیین
ساختار و کارکرد فضایی فعالیتهای اقتصادی ،پژوهش با ارزش فنتون ( )1783 – 1850با عنوان ایالت منفیرد بیر میی
گردد .کوشش وی در جهت تبیین ارتباط الگوهای کاربری اراضی با روابیط فضیایی ییک شیهر و پیرامیون آن اسیتوار
است(هگت .)261 :1972 2،در کنار وی ،الفرد وبر در کنار فاصله ،هزینه حمل و نقل را به عنوان شاخصی بیرای مییان
گزینی صنایع وارد ادبیا

سازمانیابی فضایی کرد(پاپلی ییزدی و سیناجردی .)178 :1389 ،در همیین راسیتا ،یییی از

تئوریهای اساسی که مبنای علمی بسیاری از تحلیلهای فضایی ،میانی و روابط بین سیسیتم سییونتگاهی قیرار گرفیت،
نظریه میانهای مرکزی کریستالر است .نقطه نظرا

او که به نظریه میان مرکزی شهر یافته ،اساسیا بیر مبنیای نظیم

سلسله مراتبی استقرار فضایی سیونتگاهها استوار است؛ در این ارتباط میانهای مرکزی در نظم دهی به محدودههیای
فضایی شبیه سیونتگاهها نقشی تعیین کننده بر عهده دارد( .سعیدی.)34 :1388 ،
براین اساس درپژوهش حاضر ،جهت پی بردن به الگوی فضایی ورتبه بندی توسعه گردشگری ناحیه محمدآباد -زرین
گل از تینیک پرومتی یا روش ساختاریافته ی رتبه بندی ترجیحی برای غنی سازی ارزیابی ها و رتبه بندی گزینیه هیا
(آلترناتیوها) استفاده شده است .تفاو

این تینیک نسبتا به سایر تینیک های به کاربرده شده دراین پیژوهش سیهولت

استفاده از این تینیک در تصمیم گیری های چندمعیاره در نیزمی باشد.

1 . Formica
2 . Hegg
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کارکردها

ظرفیت ها

کمیت منابع و
دارایی های
گردشگری

کمیت منابع و
دارایی های
گردشگری

وضعیت
طبیعی

کارکردها (خدمات) پشتیبان
گردشگری

ابعاد
فضایی

دسترسی ها

کیفیت
دسترسی

قابلیت
دسترسی

الگوی سازمان فضایی مقصدهای گردشگری
شکل  :1مدل مفهومي پژوهش(منبع:ضیايي وهمکاران)91 :1393 ،

با توجه به گستردگی محدوده مورد مطالعه و ضرور

بررسی تمام روستاها از شاخص های عینی استفاده شده است،

انتخاب این شاخص ها طبق فرآیند زیرانجام گرفت :مرحله اول :در این مرحله ،با بررسی مطالعا

داخلی که در حیطه

برنامه ریزی فضایی مقصدهای گردشگری روستایی به منظورتبیین سازمان فضایی مقصدهای گردشگری صور
گرفته بود؛ پرداخته شد .سپس نحوه سازمان دهی شاخص ها در این بخش پژوهش مبتنی بر شناخت تحلیل سازمان
فضایی براساس نظریه میان مرکزی والترکریستالر( تئوری میان -مبنا) انجام گرفت ،به طورییه با توجه به مشابهت و
کیفیت شناخت و تحلیل سازمان فضایی مبتنی بر نظریه های کالسیک( تئوری میان مرکزی) والتر کریستالر در
پژوهش ضیایی وهمیاران( )1393چارچوب آن( معیارها و شاخص ها)مورد استفاده قرارگرفت.
جدول  :1شاخصهاي پژوهش
رديف

شاخص هاي اصلي

شاخص هاي فرعي

1

کمیت منابع و جاذبه های گردشگری مقصد

(تنوع جاذبه ها)( ،برخورداری ازجاذبه های واحدارزش)

2

کیفیت منابع و دارایی های گردشگری مقصد

(امنیت)( ،پاکیزگی)( ،چشم انداز)( ،شهر )( ،منحصربه فردی)،

3

وضعیت طبیعی مقصدگردشگری

4

ابعاد فضایی مقصد

(مهیابودن)( ،اصالت)( ،قدمت)
(دسترسی به منابع آب)( ،شیب عمومی)( ،مخاطرا طبیعی)،
(موقعیت استقرار)( ،اراضی قابل توسعه)( ،امیان کاربری تفرجی)
(متوسط فاصله تادیگرمقصدها)( ،فاصله تامرکزجمعیت اصلی)
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(فاصله تاتاسیسا اقامتی رسمی)( ،پیوندهای عملیردی میان
مقصدها)( ،بردفضایی مقصد)
5

کارکردها /خدما پشتیبان گردشگری

6

قابلیت دسترسی مقصد

7

کیفیت دسترسی مقصد

(خدما اقامتی)( ،خدما

پذیرایی)( ،خدما

توزیع واطالع

رسانی)
(خدما مدیریتی ونهادی)
(فاصله تامسیراصلی)( ،سهولت دسترسی)( ،تنوع ناوگان حمل
ونقل عمومی)
(نوع راه ارتباطی)( ،کیفیت راه ارتباطی)( ،ایمنی راه ارتباطی)
(کارایی ناوگان حمل ونقل عمومی)
(منبع :ضیایی وهمیاران)95 :1393 ،

محدودة مورد مطالعه
ناحیه محمدآبادکتول(به عنوان بخشی از شهرستان علی آبادکتول) در 54درجه و  46دقیقه و  20ثانیه طول شرقی تا 36
درجه و  52دقیقه و  32ثانیه عرض شمالی قراردارد ،ارتفاع این ناحیه تقریبی بین  300تا 1900متراز سطح دریا است.
ناحیه محمدآباد ازشمال به دهستان شیرنگ ،ازجنوب به استان سمنان ،ازشرق به شهرعلی آباد و از غرب به شهرستان
گرگان محدودشده است .این ناحیه شامل دهستان استرآباد از بخش کماالن شهرستان علی آبادکتول می باشد ،بخش
کماالن شهرستان علی آبادکتول  19روستا در دشت و  13روستای کوهستانی دارد ،که  13روستای مقصدگردشگری
روستایی موردمطالعه ازروستاهای کوهستانی هستندکه همگی درناحیه سرسبزو توریستی محمدآبادکتول واقع شده
است .ناحیه زرین گل(به عنوان بخشی از شهرستان علی آبادکتول) در  54درجه و  57دقیقه و  02ثانیه طول شرقی تا
 36درجه و  52دقیقه و  08ثانیه عرض شمالی قرار دارد ،و ارتفاع این ناحیه تقریبی بین  700تا  1300متر از سطح
دریا است .ناحیه زرین گل از شمال به دهستان کتول ،از جنوب به استان سمنان ،از شرق به شهرستان را میان ،و از
غرب به شهر فاضل آباد محدود شده است .این ناحیه در دهستان کتول ،بخش مرکزی شهرستان علی آبادکتول قرار
دارد از  7روستای کوهستانی تشییل شده است که همگی به عنوان مقصدهای گردشگری روستایی شناخته شده اند.
(مرکز آمار و اطالعا فرمانداری شهرستان علی آبادکتول.)1396 ،

شکل  :2موقعیت محمد آباد کتول
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بحث و بررسي
به منظور بررسی وضع موجود مقصدهای گردشگری شهرستان علی آبادکتول هفت معیار اصلی به همراه زیرمعیارهیای
فرعی درزمینه ساماندهی فضایی تعیین شد و سپس موردارزیابی قرارگرفت.
نتایج به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی( )AHPحاکی از این است که معیارهای«کمیت منابع و جاذبه های
گردشگری مقصد با زیرمعیار تنوع جاذبه ها»دارای بیشترین اهمیت و پس از آن عامل «کارکردها(خدما ) پشتیبان
گردشگری با زیرمعیار خدما

توزیع و اطالع رسانی» نیز در رتبه دوم قرار دارد .و پس از آن به ترتیب معیارهای

اصلی قابلیت دسترسی با زیرمعیار(سهولت دسترسی) ،کارکردها(خدما ) پشتیبان گردشگری) با زیرمعیار (خدما
پذیرایی) ،کمیت منابع و دارایی های گردشگری مقصد با زیرمعیار(برخورداری از جاذبه های واحد ارزش)،
کارکردها(خدما ) پشتیبان گردشگری با زیرمعیار (خدما

مدیریتی و نهادی) ،قابلیت دسترسی با زیرمعیار (تنوع

ناوگان حمل ونقل عمومی) ،ابعاد فضایی مقصد با زیرمعیار(برد فضایی مقصد) ،کیفیت دسترسی با زیرمعیار(ایمنی راه
ارتباطی) ،وضعیت طبیعی مقصد گردشگری با زیرمعیارهای (شیب عمومی) و دسترسی به منابع آب ،کیفیت منابع و
دارایی های گردشگری مقصد با زیرمعیار(مهیابودن) ،ابعاد فضایی مقصد با زیرمعیار (متوسط فاصله تا دیگر مقصدها)،
معیارهای قابلیت دسترسی با زیرمعیار (فاصله تا مسیر اصلی) ،کیفیت دسترسی با زیرمعیار (کارایی ناوگان حمل و نقل
عمومی) و کارکردها(خدما ) پشتیبان گردشگری با زیرمعیار (خدما

اقامتی) در یک سطح قرار دارند.

جدول  :2وزن معیارهاي اثرگذار بر سازمان فضايي مقصدهاي گردشگري ناحیه
نام معیارها

وزن معیارها

نام معیارها

وزن معیارها

کمیت منابع و جاذبه های گردشگری مقصد

160 .0

کارکردها /خدما پشتیبان گردشگری

217 .0

کیفیت منابع و دارایی های گردشگری مقصد

137 .0

قابلیت دسترسی مقصد

148 .0

وضعیت طبیعی مقصد

107 .0

کیفیت دسترسی مقصد

090 .0

ابعاد فضایی مقصد

141 .0

نرخ سازگاری

00/00

منبع:يافته هاي تحقیق

معیارهای کیفیت منابع و دارایی های گردشگری مقصد با زیرمعیار (قدمت) ،ابعاد فضایی مقصد با زیرمعیار (فاصیله تیا
تاسیسا

اقامتی رسمی) ،کیفیت دسترسی با زیرمعیار(کیفییت راه ارتبیاطی) ،وضیعیت طبیعیی مقصید گردشیگری بیا

زیرمعیار (مخاطرا

طبیعی) ،معیارهای (کیفیت منابع و دارایی های گردشگری مقصد با زیرمعیار(منحصر بیه فیردی)و

ابعاد فضایی مقصد با زیرمعیار (فاصله تا مرکز جمعیت اصلی) در یک سطح قرار میگیرند ،معیارهای کیفییت منیابع و
دارایی های گردشگری مقصد با زیرمعیار (اصالت) ،کیفیت دسترسی بیا زیرمعییار(نوع راه ارتبیاطی) در ییک سیطح و
(کیفیت منابع و دارایی های گردشگری مقصد با زیرمعیارهای (چشم انداز) و (شهر ) هم در ییک سیطح قیرار میی-
گیرند .معیارهای وضعیت طبیعی مقصد گردشیگری بیا زیرمعیار(موقعییت اسیتقرار) و کیفییت منیابع و داراییی هیای
گردشگری مقصد با زیرمعیار(پاکیزگی) هم در یک سطح قرار می گیرند .معیارهای وضعیت طبیعی مقصد گردشیگری
با زیرمعیار(اراضی قابل توسعه) ،کیفیت منابع و دارایی های گردشگری مقصید بیا زیرمعیار(امنییت) ،وضیعیت طبیعیی
مقصد گردشگری با زیرمعیار(امیان کاربری تفرجی) قرار دارد(جدول شماره  3و  .)2همچنین نتایج بدسیت آمیده از
روش پرومتی حاکی از آن است که روستاهای چینو و گنو بیا کسیب امتییاز بیشیتر از  80واحید رتبیه هیای (1و )2و
مقصدهای وسیع سر و زرین گل با کسب امتیاز کمتر از  6واحد در رتبه های آخر( 19و)20واقع شده اند؛ همچنین ،در
مجموع میتوان گفت تنها حدود  40درصد از مقصدهای گردشگری شهرستان امتیاز بیش از  50واحد را اخیذ نمیوده-
اند(جدول .)4این امر بیانگر آنست که با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های گردشگری در محدوده مورد مطالعیه و بیه
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ویژه جاذبه های طبیعی(چشمه ،کوه ،آبشار و ) . . . .این روستاها در زمینه توسعه گردشگری نیازمند یک برنامه رییزی
گردشگری مدون ،ایجاد زیرساخت های مناسب می باشند ،بنابراین باید تالش شود که در روستاهایی که ایین معیارهیا
رسیانی و ایجیاد زیرسیاخت هیا در زمینیه توسیعه

به همراه زیرمعیارها دارای ارزش کمتری هستند در زمینه خیدما

گردشگری دچار ضعف می باشند و با موانع و محدودیتهایی روبرو هستند بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا این روسیتاها
بتوانند در زمینه توسعه گردشگری در ردیف روستاها با امیانا

برتر قرار گیرند.

جدول  :4توزيع امتیاز نهايي و رتبه مقصدهاي گردشگري روستايي در سطح شهرستان با استفاده از تکنیک پرومتي
عالمت

جريان رتبه بندي

جريان رتبه بندي

جريان خالص

امتیاز نهايي نرمال

اختصاري

مثبت()Ø+

منفي ()Ø-

رتبه بندي()Ø

شده

چینو

A15

0،0723

0،0065

0،0658

100

1

گنو

A10

0،0590

0،0139

0،0452

85022 .81

2

افراتخته

A16

0،0553

0،0142

0،0411

23789 .78

3

سیامرزکوه

A13

0،0581

0،0220

0،0361

8326 .73

4

ترسو

A8

0،0568

0،0244

0،0324

57269 .70

5

چلی سفلی

A4

0،0455

0،0168

0،0287

31278 .67

6

الستان

A9

0،0353

0،0197

0،0156

77093 .55

7

غریب آباد

A11

0،0346

0،0203

0،0143

62555 .54

8

چه جا

A12

0،0334

0،0434

-0،0100

21586 .33

9

خاک پیرزن

A17

0،0354

0،0477

-0،0123

18943 .31

10

طاویر

A3

0،0207

0،0335

-0،0128

7489 .30

11

سیاه رودبار

A19

0،0200

0،0358

-0،0158

10573 .28

12

شیرین آباد

A18

0،0178

0،0337

-0،0159

01762 .28

13

میان رستاق

A20

0،0206

0،0379

-0،0173

78414 .26

14

ریگ چشمه

A2

0،0146

0،0378

-0،0232

5859 .21

15

ماهیان

A6

0،0134

0،0388

-0،0255

55947 .19

16

خلیندره

A7

0،0102

0،0396

-0،0294

12335 .16

17

چلی علیا

A5

0،0087

0،0420

-0،0333

68722 .12

18

وسیع سر

A1

0،0067

0،0427

-0،0359

39648 .10

19

زرین گل

A14

0،0073

0،0550

-0،0477

0

20

نام روستا

رتبه

منبع :يافته هاي تحقیق

به منظور سطح بندی مقصدهای گردشگری درسطح ناحیه مورد مطالعه از روش تجزیه و تحلیل خوشه ای سلسله
مراتبی استفاده شده است؛ یافته ها به لحاظ توزیع و مرتبه سطوح ،گویای آن است که از مجموع  20مقصد 30 ،درصد
در سطح  10 ،1درصد در سطح  30 ، 2درصد در سطح  3و  30درصد نیز در سطح  4واقع شده اند(جدول )5؛ باتوجه
به تحلیل فضایی انجام گرفته ،الگوی فعلی مقصدهای گردشگری ناحیه محمدآباد -زرین گل از الگوی فضایی قطبی و
نامتوازن تبعیت می کند .و این بیانگرآنست که عدم تناسب در توزیع سطوح مقصدهای گردشگری روستایی شهرستان،
ییی از چالش های مهم سازمان فضایی توسعه گردشگری این ناحیه به شمار می آید.

جغرافيا ( فصلنامه علمی – پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران)
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جدول  :5سطح بندي مقصدهاي گردشگري
شرح
سطح
1
سطح
2
سطح
3
سطح
4
جمع

مقصد ها

نام مقصد

تعداد

درصد

6

30

چینو( ،)100گنو( ،)81/85افراتخته( ،)78/23سیامرزکوه( ،)73/82نرسو( ،)70/57چلی سفلی()67/31

2

10

الستان( ،)55/77غریب آباد()54/62

6

30

6

30

20

100

چه جا( ،)33/21خاک پیرزن( ،)31/18طاویر( ،)30/74سیاه روبار( ،)28/10شیرین آباد( ،)28/01میان
رستاق()26/78
ریگ چشمه( ،)21/58ماهیان( ،)19/55خلیندره( ،)16/12چلی علیا( ،)12/68وسیع سر( ،)10/39زرین گل()0

منبع:يافتههاي تحقیق

شکل  : 3نقشه سطح بندي فضايي مقصدهاي گردشگري در ناحیه موردمطالعه

براساس چهار سطح که به وسیله آن مقصدهای گردشگری شناسایی شده اند ،میانگین امتیازا

بر پایه معیارهای مورد

استفاده سازمان فضایی گردشگری در پهنه شهرستان ،نمایانگر آن است که بیشترین امتیاز میانگین با (میانگین امتیازا
 69/91واحد) از آن معیار« کیفیت منابع و دارایی های گردشگری مقصد» و بعد از آن معیارهای «وضعیت طبیعی
مقصد» با (میانگین امتیازا

23/74واحد) بیشترین امتیاز را در پهنه مقصدهای گردشگری شهرستان به خود اختصاص

داده اند و در مقابل کمترین میانگین امتیاز از آن «کمیت منابع و جاذبه های گردشگری مقصد» با (میانگین امتیازا
 4/66واحد)« ،کیفیت دسترسی مقصد» با (میانگین امتیازا
4/79واحد) و «کارکردها و خدما

 15/41واحد)« ،قابلیت دسترسی» با (میانگین امتیازا

پشتیبان گردشگری» با (میانگین امتیازا

 6/65واحد) را به خود اختصاص داده-

اند .از سویی ،بر پایه محاسبه ضریب پراکندگی ،توزیع امتیاز معیارهای هفتگانه در قلمرو مقصدهای گردشگری
روستایی شهرستان علی آبادکتول نابرابر بوده است .در این میان ،بیشترین نابرابری در توزیع از آن معیار «ابعادفضایی
مقصد» و کمترین نابرابری نیز مربوط به معیار «کیفیت دسترسی مقصد» است .بیشترین میانگین امتیاز معیارها متعلق به
سطح  1و  4کمترین میانگین امتیازا

مربوط به سطح  3و  2اختصاص داشته است.
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شکل  : 4نمودار توزيع میانگین امتیازات سطوح فضايي مقصدها بر پايه معیارهاي منتخب

در ادامه برای تعیین حوزه ی نفوذ مقصدهای گردشگری ،ارقام مربوط به نقطه شیست  .برای هر مقصد محاسبه و
سپس وارد نرم افزار ArcGISشده است و حوزه ی نفوذ مقصدها به تفییک هر سطح در این نرم افزار محاسبه و
تعیین گردیده است .نتایج به صور

نقشه درشیل ( 5و  )6نشان داده شده است .مقایسه نقطه شیست شهرعلی آباد

با روستاهای مقصد گردشگری نشان می دهد که حوزه نفوذ شهرعلی آباد در روستاهای مقصدهای گردشگری
گسترش یافته که این به نفع شهرعلی آباد بوده و به ضررروستاهای مقصدگردشگری همجواراست .لیین این جریان
در روند زمانی دربعضی از روستاهای مقصدگردشگری نسبتاً کند شده و در بعضی از این روستاها نسبتا زیاد میباشد.
در حوزه درون منطقه ای نیز حوزه نفوذ شهر علی آباد قابل تأمل است.

شکل  :5فاصله مقصدهاي گردشگري محدوده مورد مطالعه از شهر علي آباد کتول

شکل  :6حوزه نفوذ و عملکردي مقصدهاي گردشگري محدوده مورد مطالعه

جغرافيا ( فصلنامه علمی – پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران)
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نتیجه گیري
مقصدهای گردشگری روستایی درمقایسه با فضاهای شهری از شاخص های توسعه مبتنی بر توسعه پایدارفاصله نسیبتا
زیادی دارند .به طورییه بین مقصدهای گردشگری در نواحی روستایی نیز تفاو

های فضایی اساسی وجیود دارد .در

این میان برخی از نواحی روستایی از نظر توسعه (گردشگری ) در سطوح باالتر و برخی از سطح توسیعه پیایین تیری
برخوردار بوده اند .به طورییه این وضعیت زمینه ساز شیل گیری الگوی فضیایی قطبیی و نیامتوازن را در مقصیدهای
گردشگری ناحیه محمدآباد -زرین گل به وجود آورده است .بنابراین به منظور از بین بردن این نابرابری ها و همچنیین
برنامه ریزی و مدیریت بهتر نواحی روستایی ،شناسایی جایگاه هر مقصد گردشگری و رتبه بندی میزان بهیره منیدی از
مواهب توسعه گردشگری ،ضروری می باشد .بر این اساس ،در تحقیق حاضر به شناسایی سازمان فضیایی مقصیدهای
گردشگری از طریق رتبه بندی نواحی روستایی(مقصد گردشگری) ناحیه محمدآباد -زرین گل از نظیر توسیعه پاییدار
گردشگری پرداخته شد .با توجه به جهت گیری نظری تحقیق ،نتایج تحقیق نشان می دهد که:
توسعه مقصدهای گردشگری در نواحی روستایی مورد مطالعه به صور
است .الگوی فضایی وضعیت موجودبه صور
است که در زمینه توسعه گردشگری باع

ییپارچیه ،متیوازن و عادالنیه اتفیاق نیفتیاده

قطبی و نامتوازن عینیت یافته است .به طوریییه درایین الگیو ،ممیین

تجمیع امیانا

و خدما

و همچنین ایجیاد زیرسیاخت هیای مناسیب در

برخی روستاها از تراکم باال و در سایر نواحی روستایی از تراکم کم برخوردار باشند .این امرسیبب تجمییع امیانیا و
خدما در نواحی روستایی برتر و تسلط کارکردی -خدماتی آنها نیز شده است.
عینیت یابی این الگوی فضایی قطبی و نامتوازن تا حدود بسیار زیادی نتیجه ی نفوذ و تأثیرگذاری جهت گییری هیای
سیاسی در توجه به مقصدهای برتر و کم توجهی به مقصدهای کوچک تر نیز میی باشید .از آن جیا کیه عمیده تیرین
خدما

پشتیبان گردشگری در روستاهای ناحیه یا وجود دارد و یا اینیه در دست احداث می باشد(مواردی همچیون

تاسیسا

اقامتی ،پذیرایی ،رستوران ها شناخته شده ،مناطق نمونه گردشگری تعریف شده و نظیر آن) کیه ایین امیر بیه

علت عدم توجه به نظام برنامه ریزی فضایی نسبت به پراکنش مقصدهای گردشیگری در چیارچوب سیازمان فضیایی
مناسب ،بوده است که سبب بروز نابرابری و نهایتا تضعیف جایگاه مقصدهای گردشگری ناحیه مورد مطالعه نسبت بیه
سایر مقاصد گردشگری در نواحی دیگر شده است.
نتایج مطالعا

تقوایی و غفاری (  ،)1389برنامه ریزی فضایی در توسعة صنعت گردشیگری (مطالعیه میوردی :اسیتان

چهار محال و بختیاری ،محور بازفیت) ،ضییایی ،جیاودان و کیاظمی ازغیدی( )1393سیاماندهی فضیایی مقصیدهای
گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه ای مورد :شهرسیتان طرقبیه شیاندیز و . . . . .تأیییدی بیه نتیایج ایین
پژوهش می تواند قلمداد شود.
در پایان ،با توجه به مسائل مطرح شده می توان اینگونه بیان کرد که تالش در جهت تعادل و توازن در الگوی پراکنش
مقصدهای گردشگری در چارچوب سازمان فضایی مناسب ،و دیگر شیاخص هیا و اصیالح سیاختار سلسیله مراتبیی
مقصدهای گردشگری در نواحی روستایی یک ضرور

مهم و اساسی در زمان کنونی است و ادامه ایین رونید کنیونی

بدون توجه به برنامه ریزی فضایی به مراتب مشیال

را تشدید خواهد کرد و این امر موجب عدم استفاده صیحیح از

کل امیانا

طبیعی و انسانی مقصدهای گردشگری در نواحی روستایی برای توسعه متیوازن و ایجیاد رفیاه و آسیایش

برای ساکنان نواحی روستایی و همچنین گردشگران را در کل نواحی روستایی کشور فراهم خواهد نمود.
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منابع

 .1بهنام مرشدی ،حسن( " ،)1395برنامه ریزی فضایی خدما گردشگری(مطالعة موردی :اسیتان فیارس)" ،فصیلنامه
پژوهش های جغرافیای انسانی ،دورة  ، 48شمارة  :2صص .277-295
 .2پاپلی یزدی ،محمدحسین ،رجبی سناجردی ،حسین( ،)1389نظریه های شهر و پیرامون ،سیازمان مطالعیه و تیدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،تهران.

 .3پرچیانی ,پروانه(" ،)1393مدیریت توسعه پایدار گردشگری و برنامه ریزی فضایی" ،کنفرانس بین المللی میدیریت
و مهندسی صنایع ،موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 .4تقوایی مسعود ،غفاری سید رامین(  " ،)1389برنامه ریزی فضایی در توسعة صنعت گردشیگری (مطالعیه میوردی:
استان چهار محال و بختیاری ،محور بازفت)" ،فصلنامه تحقیقا

جغرافیایی ،شماره .781

 .5زرافشانی ،کیومرث؛ شرفی ،لیدا؛ گراوندی ،شهپر و قبادی ،پرستو( " ،)1392بررسیی اثیرا توسیعه گردشیگری در
ارتقاء شاخصهای اقتصادی اجتماعی نیواحی روسیتایی نمونیه میورد مطالعیه :منطقیه گردشیگری ریجیاب در اسیتان
کرمانشاه)" ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،شماره ی :3صص .119-134
 .6سعیدی ،عباس ( « ،)1388نظریه میان مرکزی» دانشنامة مدیریت شهری و روستایی ،انتشیارا

موسسیه فرهنگیی،

اطالع رسانی و مطبوعاتی :سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،تهران.

 .7سقایی ،مهدی و علیزاده ،سید دانا( " ،)1392امیانسنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه" ،فصیلنامه
فضای جغرافیایی ،شماره  :4صص .1-20
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