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چکیده
یکی از رویکردها و ،هاي کویريهاي گردشگري مکانفیتمندي از کویر و ظربهره
این مقاله .هاي سکونتی و اقتصادهاي محلی حاشیه کویر استپایداري مکانهايرهیافت

هاي را بر اساس ظرفیتآبادحسنها و راهبردهاي پایداري نظام سکونتگاهی کویرکوشد بنیانمی
هاي نظري با روش اسنادي و حلیلی است؛ دادهت- روش مقاله توصیفی.مطالعه نمایدگردشگري

341ساکنان و از نفر 382در دو حجم نمونه از میان )پرسشنامه(هاي تجربی با روش میدانی داده
.استگردشگران تهیه و با استفاده از مدل تحلیل عاملی و کاي اسکوایر پردازش شدهازنفر

ي جاذبه هدف و عامل توسعه یکپارچه هاي گردشگري کویردهد مکانها نشان مییافته
هاي هاي گردشگري با مکانسان نقش اصلی در پیوند و همگرایی مکانگردشگري است و بدین

ید همبستگی نزدیک میان راهبرد ؤم،مشارکت جامعه محلیمیزان و الگويارزیابی. سکونتی دارد
گردشگري کویري به ویژه در نتیجه .سازي گردشگري با پایداري نظام سکونتگاهی استبومی
هاي همگرایی میان سلسله مراتب مکان،)کویر خارا و تاالب گاوخونی(هدفو مقاصدهامکان

و مشارکت محور،گردشگري جامعههاي گردشگريمرکزي با سلسله مراتب مکانی کانون
زيساهاي گردشگري پایدار براي پایدارسیاستو کلیديهاي درونی، خطوط کلیدهندهتوسعه

.نظام سکونتگاهی است

پایداري نظام سکونتگاهی، سازي گردشگري،گردشگري کویري، بومی: کلیديواژگان 
آبادحسن
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مقدمه
با پیامدهاي همراه از زمانی که گردشگري و فراغت به عنوان بزرگترین تحرك اجتماعی 

هاي سنتی توسعه یافتهاي فضایی گسترده سربرآورده، رویکردها و رهاقتصادي و بازتاب- فرهنگی
اي، بسیاري نواحی دور افتاده و حاشیه،از این پس. ه استهاي اساسی شدنیز دچار دگرگونی

اقتصادي و تولیدي توانهاي غیرمسکون یا کمتر مسکون که به ظاهر فاقد فضاهاي متروك و عرصه
دینسان، گردشگري ب. تهاي گردشگري مورد توجه قرار گرف، از وجهی نو با اهداف و انگیزهاست

هاي جدید، تحرك نواحی کمتر توسعه یافته و پیدایی از آن نه تنها در توسعههاي برخاستهو جریان
میان نابرابريو و کاهش ناپایداري ناحیه اي بلکه در تعادل بخشی ،اقتصادهاي محلی و کوچک

. بر عهده گرفتینقش،اي و محلیی در مقیاس ملی، منطقهواحن
ها مندي از تواناکنون بهرهاست،این تحرك اجتماعی سهیم شدهدرتر گرچه دیرتر و کمایران ا

امري یافته، اي به ویژه در نواحی کمتر توسعههاي گردشگري کشور براي اهداف توسعهو مکان
مناطق کویري و بیابانی که در ادبیات توسعه به دلیل آنکه فاقد بار اقتصادي و .استناپذیر اجتناب

علی (، ذهنیت مثبتی از آنها وجود ندارداستاستفاده معمول از طریق کشاورزي و صنعت 
کویر و ،واضح است. دارددر پیکره جغرافیایی کشوریتوجهگستردگی قابل،)53، 1391اکبري،

هاي گذاري زراعی و صنعتی در نظامهاي طبیعی توجیه چندانی براي سرمایهبیابان به دلیل محدودیت
هاي محیط اما این محدودیت به معناي نفی سایر توان. روستایی واقع در حاشیه کویر نداردشهري و 

، کننده و سلیقه گردشگري ماجراجویانهها از نگاه مصرفهمین کمبودها و محدودیت. کویر نیست
.گردشگري داردبا اهدافهاي باالیی براي سفرجذابیت

هاي اخیر از در سال، اگرچهر ایران مرکزيهاي واقع در حاشیه کویجوامع و سکونتگاه
هاي گردشگري کویري برخاسته از عالئق ماجراجویانه در قالب سفرهاي گردشگري جریان

یافته به صورت محدود، موردي و موضعی متأثر و یا تورهاي سازمان) سفرهاي شخصی(خودجوش 
هاي یی خود آثار اجتماعی و بازتابکرانه فضانتوانسته در پستاکنونها، اما این جریاناستشده

صرف نظر از . هاي سکونتگاهی در این نواحی برجاي بگذارداقتصادي چندانی براي پایداري نظام
سیاست (گردشگري حاکم بر بخش آنکه گردشگري به دالیل فرهنگی و سیاست خاص 

، باید به فقدان یا استهتبدیل نشددر فضاي ملی 1هنوز به جریان اصلی و پدیده انبوه) کارانهمحافظه
فعالیتریزي و مدیریت گردشگري اشاره کرد که امکان چندانی براي توسعه ناکارآمدي نظام برنامه

ها هم چنانچه در سایر بخش،عالوه، مجزا نگري به بخش گردشگريهب. کندنمیگردشگري فراهم
میان ساختارها و عناصر سازنده ها اي به پیوندها و همپیونديشود و فقدان رویکرد شبکهدیده می

1. Mass phenomenon
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در ساختار اجتماعی و پایداري هايهاي گردشگري نیز بازتابجریاناندك سبب شده،نظام فضایی
. هاي سکونتگاهی بر جاي نگذارداقتصادي نظام

هاي هاي سنتی نظامیکی از نمونه،آباد در جنوب اصفهانمجموعه سکونتگاهی محور حسن
هاي اخیر هاي گردشگري ویژه، در سالها و ظرفیتاست که به رغم توانزیست و معیشت کویري 

به 4در کوهپایه از (گریزي و کاهش نرخ رشد جمعیت جمعیت. متعدد مواجه شده استیبا مسائل
، )1385- 1355درصد در دوره - 8/0به 2/3آباد از و در حسن5/1به 4/3درصد، در ورزنه از 1/2

، 1385ر، اشآرمان(ها ، نارسایی زیرساخت)بیکاري(یل عمدتاً اقتصادي گسترده به دالمهاجرت
، )38: 1386مرکز آمار ایران، (درصد نقاط روستایی 6/39روستا یا 110تخلیه جمعیتی، )42

رود و اثرات آن در بیکاري و هاي پیاپی و کمبود آب به ویژه با خشک شدن زایندهخشکسالی
هاي برخی ابعاد و جنبه،)درصد تولید پنبه50کاهش (هاي زراعیکاهش باروري زمین

محدوده که از دیرباز این ساکنان .استآباد شناسی ناپایداري نظام سکونتگاهی محور حسنعارضه
با استفاده از دانش براي مقابله با این مسائل اندپی برده، کوشیدهگردشگري محیط ظرفیتبه 

هاي احیاء برخی سنت(هاي گردشگري هرچند کوچک ایجاد و احیاء جاذبهومدیریت بومی
بادي و برگزاري تورهاي یک هاي ماسهقدیمی مانند گاوچاه، شترسواري و موتورسواري روي تپه

از این امکان نهفته در طبیعت محیط کویر ،هاي قدیمیضمن حفاظت از آثار و احیاء سنت) روزه
. ه جویندخویش بهربراي بقاء خود و پایداري سکونتگاه

هاي شهري و ها در پایداري نظاممندي کارآمد و اثربخش از این توانبهره،واضح است
هاي هاي گردشگري و سکونتگاهی و پیوندمکانروستایی، از یک سو مستلزم شناخت شالوده

بر اساس فهم مبانی همزیستی داي است که بایاین دو در نظام شبکه منطقهفضایی و کالبدي
راهبرد پایداري مناسب و ؛ از دیگرسوي اما،استوار باشدهاي فضایی نشینی نظامهممکانی و
سازي گردشگري متکی و مبتنی بر مشارکت ریزي راهبردي براي بومیبه برنامه،بلندمدت

جامعه هاي ساختاري ها و شالودهبر اساس همان بنیاندمحلی نیازمند است که چارچوب آن بای
.  تدوین و ارائه شود
هاي ها و مکانشناسی گردشگري و ارزیابی توانکوشد بر اساس ظرفیتاین مقاله می

راهبردهاي پایداري نظام سکونتگاهی را در این محور کویري آباد،گردشگري محور حسن
سازيها و راهبردهاي پایدارتحلیل بنیاناین مطالعه)کالن(هدف اصلی بنابراین، . مطالعه نماید
اهداف سایر.استگردشگريمکانهايهايآباد بر اساس ظرفیتاهی محور حسننظام سکونتگ
تحلیل نقش گردشگري کویري در توسعه تشخیص جاذبه هدف گردشگري،اند از فرعی عبارت
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هاي گردشگري و کانونسلسله مراتب مکانیبنديتعیین و اولویتگردشگري،نظام یکپارچه 
براساس سنجش میزان مشارکت محلی در توسعه سازي گردشگريارزیابی راهبرد بومی

ریزي توسعه پایدار نتایج این مقاله نه تنها در برنامه. محیطیکالبدي و زیستاقتصادي،اجتماعی،
سنتی زیست و معیشت الگويآباد، بلکه در بازشناسی و بازبینی نظام سکونتگاهی محور حسن

.اهمیت استکویري از وجهی نو بر مبناي نیازهاي جدید حائز 

مبانی نظري
مفهوم پایداري و توسعه پایدار یکی از مفاهیم کلیدي ادبیات توسعه در تبیین توسعه متوازن و 

اصول و مفاهیم این .استي سکونتگاهی هانظامو برون رفت از ناپایداري در فضاهاي جغرافیایی 
هاي خود مفاهیم و گرایشگردشگري وارد شده و با حیطه مختلف از جمله هايبه حیطهرویکرد 

آن دسته ،برآمده از مفهوم توسعه پایدار،گردشگري پایدار.استکردهجدیدي از پایداري مطرح 
مین أکند بدون آنکه امکان تمین میأهاي گردشگري است که نیاز گردشگران امروز را تاز فعالیت

سازمان جهانی گردشگري . 1)2000،28،ویور و آپرمن(نیاز گردشگران آینده را به مخاطره اندازد
آن را نوعی گردشگري در راستاي مدیریت منابع تجدید شونده انسانی و طبیعی تعریف کرده که 

و هم یکپارچگی فرهنگی،کندمینأاجتماعی و زیباشناختی گردشگران را تهم نیازهاي اقتصادي،
سازمان جهانی (حفظ نمایدهاي طبیعی تنوع اکولوژیکی و سامانهشناختی ضروري،فرایندهاي بوم

حمایتی وجود دارد که بیانگر مفهوم و - در این تعاریف چند جنبه حفاظتی .)8، 1379، گردشگري
حفاظت محیط زیست )1است؛سکونتگاهیهاي اهداف پایداري در فضاهاي جغرافیایی و نظام

.حمایت و حراست جوامع انسانی)3حفاظت منابع میراث فرهنگی)2طبیعی
توسعه و سکونتگاهی-هاي زیستیپایداري نظامبه منظورریزي گردشگري پایدار نامهبر

:ها عبارتند ازاین دیدگاه.متکی استهایی ها و سیاستدیدگاهبه،یکپارچه فضاهاي جغرافیایی
معناي تجارت بلندمدت و پرهیز از اتالف بهاستفاده پایدار از منابع :استفاده پایدار از منابع

و ) 378، 1380لومسدن،(هاي درازمدتهاي بازسازي و زیانبع به منظور کاهش هزینهمنا
همچنین استفاده از منابع بدون تغییر در ماهیت، تغییر در مواد اولیه و یا انتقال منابع به دیگر 

.است2)25- 1993،24گریف، (مناطق
داري درازمدت اجتماعی و فرهنگی براي پایحفظ و ارتقاء تنوع طبیعی،:حفظ تنوع

).378، 1380لومسدن،(

1. Weaver & Oppermann
2. Greff
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هاي ارزشهاي اقتصاد محلی،نظام اقتصاد محلی شامل فعالیت:حمایت از نظام اقتصاد محلی
.شودحمایت دکه بای) همانجا(اقتصاد محلی و محیط زیست اقتصاد محلی است

ط گردشگري با محیط زیست و محیمیان یا تطابق 1گردشگري بومی:سازي گردشگريبومی
در مقابل گردشگري انبوه مطرح را اي از گردشگري گونه)63، 1380کوال،(فرهنگی هر مکان

استوار هاي محدودخانوادگی و گروههاي انفرادي،که بر مسافرت2)1997،72تریب،(ساخته
براي سفر به مقصدها و گردشگري کوچک مقیاسازايگونهبومی در واقعگردشگري.است

ي است که داراي هر دو جاذبه طبیعی و فرهنگی است و با ترکیب این دو ویژگی اهاي ویژهموقعیت
طبیعیهايزیستگاهازحفاظت يبالقوه براياستراتژیکعنوان به) محیط زیست و فرهنگ بومی(

پذیري و تطبیقدر این نوع گردشگري. 3)2014،1کیجی، (رودمیکاربهاقتصاديپایداريباهمراه
بومی کردن گردشگري و در نتیجه گردشگر براي استمرار روند گردشگري،- بانپذیري میزکنش

نوع جاذبه و محصول گردشگري قابل عرضه به بازار،.دستیابی به اهداف پایداري بسیار اهمیت دارد
هاي هاي جامعه میزبان و شناخت کنشآگاهی از حساسیتگرایش بازار و گونه گردشگران،

گردشگر - پذیري میزبانگري و کنشدر کاهش مشکالت کنشهر یک به سهم خود،ممکن
هاي بندي گردشگري به منظور اتخاذ سیاستبر منطقه، سازي گردشگريدر بومی.استاثرگذار 

از همین روست که ).16، 1379سازمان جهانی گردشگري،(شودتوسعه گردشگري بومی تاکید می
ه بهبود وضعیت جوامع محلی کمک گردشگري بومی نه تنها به اقتصاد محلی بلکه ب

هاي یک سازي گردشگري نباید میان مناطق و یا مکانبا این حال بومی؛4)1997،368فلیشر،(کندمی
.کندمنطقه عدم توازن ایجاد 

مشارکت .مشارکت محلی الزمه بومی کردن گردشگري است:مشارکت جوامع محلی
نخست مشارکت کلی جوامع گیرد؛ر میمحلی در گردشگري پایدار چند جنبه اساسی را در ب

ریزي در مشارکت در برنامهبعالوه،مندي از منافع بخش گردشگري است؛محلی به منظور بهره
مردم بومی،هاي موثر با ذینفعان،ریزي راهبردي محلی به صورت مشاورهچارچوب برنامه

مندي رکت محلی در بهرهگذاران و نهادهاي محلی و در نهایت مشامدیران و سرمایهوالن،ئمس
گردشگري مشارکت جوامع محلی و سازماندهی مردم نهاد،.هاي استخدام و اشتغالاز فرصت
عالوه پایداري درازمدت گردشگري و بر همین اساس نظام زیستی هب؛کندپذیر میرا انعطاف

.هددمبتنی بر گردشگري را افزایش می

1. Eco-cultural tourism
2. Tribe
3. Cajee
4. Fleischer



1395زمستان، 36شماره ل یازدهم،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، سا6

راهاي گردشگرياز منابع گردشگري محیط و مکاناطالعات گردشگري ، بازاریابی:بازاریابی
بازتاب ) جامعه مهمان(بنابراین ضمن ایجاد رضایت در مشتريدهد؛در اختیار گردشگران قرار می

آوري و بازاریابی با جمع.دارد) جامعه میزبان(هاي گردشگريموثري در توسعه مقصد و مکان
.پایدار همراه استپردازش اطالعات و بدینسان با تحقیق مستمر و

گردشگري بومی به عنوان دیدگاه و رهیافت کلیدي گردشگري پایدار براساس سه رویکرد 
:جدید شکل گرفته است

وارد 2پذیري در دانش اجتماعی است و توسط جان اريخاستگاه تحرك:1پذیريتحرك
ه در حال تغییرها پیوستموضوعات انسانی و مکانبر اساس این رویکرد انسان،.گردشگري شد

به عنوان موضوعی متحرك و در حال تغییر و مکانها دمردم و زندگی اجتماعی بای،در نتیجه.است
به عنوان فضاهاي در حال تغییر زندگی مردم مطالعه شوند و به این نکته توجه شود که زندگی مردم 

در درون گردشگري،درنتیجه.)171- 169، 2000اري، (دقرار دار3"جریان"همواره در روند یک 
شکل آنانکارها و زندگی روزمره در رفتارها،افتد وجریان روزمره زندگی ساکنان بومی اتفاق می

هايها و موضوعدهند به جاي استفاده از جاذبهگردشگران ترجیح میبه همین دلیل، . گیردمی
چون همگذاران توسط سرمایههاي گردشگريو تولیدات سریالی مکانگردشگري تولید شده

. باشندو ساکنان بومی در تعامل با فرهنگ و زندگی روزمره مردم ها،هاي لوکس و موزههتل
بر همین .پیوسته در حال تغییر استانتوقع و تقاضاي گردشگر،هاسلیقه، عالئق:4خالقیت

لگوي دیدگاه خالقیت ا.گردشگري ناچار از خالقیت براي همسویی با این تغییرات است،اساس
) ساکنان مقاصد گردشگري(است که بر نقش جامعه میزبان"5گردشگري بدون توسعه"اي از ساده

اندریوتیس و (کید داردأت)خارج از مکان گردشگري(دهندگان بیرونیبیش از توسعه
سازيهاي ساکنان بومی به جاي هتل و تأکید بر بومیاستفاده از خانه.6)579، 2013اگیومیرگیاناکیس، 

این در . ریزي در این زمینه استهاي برنامهگذاري خارجی رهیافتتوسعه در مقابل سرمایهسازيبومی
هدف گردشگري از مکان و موضوع به بازیگران و فعاالن اصلی حیطه گردشگري یعنی ،دیدگاه

تعامل و هاي رویارویی،مقاصد گردشگري عرصه.کندساکنان بومی مقاصد گردشگري تغییر می
خالق به گردشگري.است) میزبان(به چهره براي ورود گردشگر به زندگی روزمره مردمارتباط چهره 

نگرد و گردشگري بومی به عنوان عرصه تعامل و تبادل فرهنگی در مقاصد گردشگري میگردشگري
).580همان، (کندهاي گردشگر و میزبان معنا میبومی را در تبادل فرهنگی میان فرهنگ

1. Mobility
2. John Urry
3. Flux
4. Creativity
5. Tourism without development
6. Andriotis & Agiomirgianakis
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پایداري نظام سکونتگاهی به ویژهمیان گردشگري پایدار و، نبدینسا:1منديکنش
گردشگري .پیوند تنگاتنگ و کنش متقابل وجود دارد، هاي کوچک و اقتصادهاي محلیسکونتگاه

هاي اي از فعالیتزنجیره،کاربرهاي درآمدزایی و تحریک فعالیت،زاییپایدار عالوه بر اشتغال
هاي رد که به عنوان نیروي محرکه تعداد زیادي از فعالیتآوتولیدي و خدماتی به وجود می

اي منزوي کنش مندي،گردشگري را جزیره).25- 1993،24گریف، (کنداقتصادي عمل می
بیند بلکه در جستجوي کشف روابط  میان گردشگر، زندگی روزمره و موضوعات با اهمیت نمی

ا از مفاهیم و مباحث نمادین به و به این ترتیب توجه ر2)2011،194اري و الرسن، (است 
هال دراپ و (هاي عینی و مشارکتی، قوانین و اقدامات فناورانه گردشگري تغییر داده استبازتاب
هاي مفهومی مختلفی دارد، اما پنج تفسیر اصلی مرتبط با کاربرد مندي، جنبهکنش. 3)2009الرسن

ي، خلق کردن، مشارکت و آن، هریک بر مفهومی خاص تاکید دارد؛ دگرگونی، قانونمند
.4)2012،1هردود و منستلی، (وريبهره

بدینسان،گردشگري جامعه محور یا گردشگري بومی، نوعی از گردشگري است که به 
پایداري فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارد، به وسیله جامعه مدیریت و مالکیت می 

دانش و آگاهی در باره جامعه و شود و هدف آن قادر ساختن بازدیدکنندگان به افزایش
نه فقط (مشارکت تمامی اعضاء جامعه .5)2003،14سان سري، (هاي زندگی در آن استروش

مندي همگانی از منافع و تعامل ، مالکیت کامل بر منابع، نقش مدیریتی جامعه، بهره)نخبگان محلی
دستیابی به توسعه پایدار به منظور ) محورجامعه(هاي گردشگري بومیبیشتر جامعه، از ویژگی

) .2005،336تاسن،(گردشگري است
در پایداري نظام سکونتگاهی به ویژه زمانی که عملکرد بومیکارآمدي و اثربخشی گردشگري

هاي رهیافت جایگزین مناسبی براي ارائه فرصتهاي اقتصادي در حال کاهش است،سایر بخش
ها به و توسط دولت6)85، 1996آپرمن، (ستاشغلی جدید و تحوالت اجتماعی در جامعه محلی 

، به عالوهبه.7)2003،320لنزا،(شودو مقابله با بیکاري تشویق میدرآمدعنوان ابزاري براي کسب
هاي آینده به ویژه در کشورهاي در حال توسعه مؤثر عنوان فعالیتی پاك، در حفظ طبیعت براي نسل

سازمان جهانی . کاهدی منابع طبیعی میاز تخریب تدریجو 8)2003،2هال جواك، (است
مهم ) اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی(گردشگري نیز سهم آن را در سه بخش توسعه پایدار 

1. Performative
2. Urry & Larsen
3. Haldrup & Larsen
4. Haldrup & Larsen
5. Suansri
6. Opperman
7. Lanza
8. Holjevac
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.1)223، 2012و رین هانین و همکاران2013،201دل مارآلنسو،(ارزیابی کرده است
اري نظام سکونتگاهی به منظور پایدپایدار ریزي گردشگري اصول و مبانی برنامه،بر این اساس

هاي مردم نهاد جوامع محلی بر پایه بومی کردن گردشگري براي مشارکت مردم و سازماندبای
سکونتگاهی - هاي زیستیاین بدان معناست که در اقتصادهاي محلی و نظام. استوار باشد

از طریق مشارکت محلی در فرایند دکوچک، خصلت و فطرت طبیعی جوامع بومی بای
ریزي و توسعه گردشگري پایدار جریان یابد تا پیوند میان گردشگري بومی با گردشگري برنامه

نسبی بودن مفهوم پایداري ،واضح است.پایدار و در نتیجه پایداري نظام سکونتگاهی برقرار شود
حصار و یاري(افزایدزمانی که بر تنوع و پیچیدگی تحلیل پایداري می- در شرایط متفاوت مکانی

بر اساس فهم پیچیدهنیازمند مطالعه گردشگري به عنوان موضوعی،)127، 1392ران،همکا
پایداري نظام ها و راهبردهايرهیافت. استجوامع بومیهاي هاي اصلی و واقعیتویژگی

هاي مکانهاي بومیبر مبنا و شالوده این مطالعات و در همسویی با واقعیتدسکونتگاهی بای
.   ئه گرددگردشگري تدوین و ارا

پیشینه پژوهش
ظرفیت جامعه محلی منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد را از نظر ) 1392(ضیایی و همکاران 

حس تعلق، تعهد،توانایی تعیین و دستیابی به اهداف و توانایی شناسایی و دسترسی به منابع براي 
ی دستیابی به اهداف را آنان وضعیت تعهد و توانای. توسعه پایدار گردشگري ارزیابی کرده است

و حس تعلق به جامعه و توانایی شناسایی و دسترسی به منابع را ) باالتر از حد متوسط(مطلوب 
و در ) 80و 78-76: 1392ضیایی و همکاران،(ارزیابی کرده ) کمتر از حد متوسط(نامطلوب 

نامطلوب و مجموع ظرفیت جامعه مورد مطالعه را براي توسعه پایدار گردشگري، در وضعیت 
). 75: همان(اند بیان کرده) ها کمتر از سه در طیف لیکرتمتوسط پاسخ(کمتر از حد متوسط

در تبیین رابطه میان تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با ) 1393(امین بیدختی و همکاران 
علق توسعه گردشگري پایدار با نقش میانجی اثرات ادراك شده در جامعه محلی کاشان، میانگین ت

و مشارکت اجتماعی را در سطح متوسط و میانگین اثرات ادراك شده در بعد منافع را بیشتر از 
بر اساس این مطالعه، از نظر ). 13، 1393امین بیدختی و همکاران، (ها ارزیابی کرده است هزینه

جامعه محلی کاشان، مشارکت اجتماعی به طور مستقیم، تعلق اجتماعی به طور غیرمستقیم با
هاي ادراك شده به طور مستقیم و منفی بر توسعه گردشگري میانجی منافع ادراك شده و هزینه

).18- 17: همان(پایدار تأثیر دارد 

1. Del Mar Alenso& Reinhanian
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تأثیر گردشگري بر معیشت پایدار روستایی در روستاي مرکز ) 1390(پور و همکار جمعه
ها و د در خدمات، فعالیترا از نظر افزایش اشتغال و درآم) شهرستان ساوجبالغ(دهستان برغان 

هاي معیشتی مربوط به مرتبط با گردشگري و نیز رشد برخی فعالیت) هاي دومخانه(سازهايوساخت
زمین چون باغداري، کشاورزي و فروش محصوالت باغی، عمدتاً به صورت تأثیرگذاري مکمل، 

وارها و جامعه محلی تأیید کرده است اما فراگیري منافع اجتماعی آن را به بخش کوچکی از خان
عالوه،گردشگري به). 53- 52: 1390پور و همکار،جمعه(داند محدود می) هاها و واسطهفروشنده(

در پایداري ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و نهادي روستا تأثیرات مثبت چندانی به همراه نداشته 
ین ابعاد پایدار نیست، رغم آنکه گردشگري در شکل فعلی در هیچیک از ااست، با این حال و به

).57- 56: همان(نگرش کلی مردم محلی موافق توسعه بیشتر گردشگري است 
- در مورد استان خراسان رضوي، بر اساس روش داده) 1393(مطالعه رفیعی دارانی و همکار

ستانده، نشان داده است که یک درصد افزایش ستانده فعالیت هتل و رستوران، به ترتیب افزایش 
: 1393رفیعی دارانی و همکار، (داشت درصدي اشتغال را به دنبال خواهد002/0و 003/0ضریب 

گذاري در صنعت گردشگري ؛این بدان معنا است که افزایش یک درصد سرمایه)124- 123
534کند که هزار فرصت شغلی در اقتصاد استان ایجاد می3/15،بیش از )هتل و رستوران(استان

آنان در ). 126: همان(آن  مستقیماً مربوط به صنعت گردشگري  است ) درصد5/3(نفر اشتغال 
تحلیل نهایی اثرات اقتصادي صنعت گردشگري، این نتایج را بیانگر رتبه باالي اشتغالزایی صنعت 

: همان(دانند هاي اقتصادي استان میگذاري در فعالیتگردشگري به ازاي میزان یکسانی از سرمایه
اند گردشگري با در مطالعه جزیره قشم نشان داده) 1393(فنی و همکاران که، درحالی). 126

گذاري، توسعه مشاغل خدماتی و وجود منافع اقتصادي از نظر اشتغالزایی، افزایش درآمد و سرمایه
بهبود آموزش، بهداشت، امنیت، (بهبود کمی و کیفی صنایع دستی، پایداري نسبی اجتماعی 

فضاي سبز، معابر و (هاي شهري و همین طور گسترش زیرساخت)مشارکت و تعامل اجتماعی
و ) تغییر کاربري زمین، تخریب بافت با ارزش(، سبب ناپایداري ساختار کالبدي)شبکه توزیع آب

بدینسان، ). 58- 57: 1393فنی و همکاران،(شده است ) آلودگی و ترافیک(تخریب محیط زیست
ات گردشگري را بر توسعه پایدار ساختار اجتماعی و نتایج این مطالعه از دیدگاه ساکنان، اثر

اقتصادي شهرهاي جزیره قشم مثبت ولی بر ساختار کالبدي و زیست محیطی آن منفی و زیانبار 
. ارزیابی کرده است
هاي گردشگري پایدار، در حوزه گردشگري کویري و با مورد پژوهشی مناطق برخی پژوهش

طراحی و توسعه زیرساخت مناسب و بومی ) 1393(همکارخلعتبري و.   کویري انجام شده است
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.داندکردن گردشگري را عامل درآمدزایی و توسعه پایدار گردشگري در مناطق کویري می
) مشارکت محلی(به نتایج مشابهی با تاکید بر بومی کردن گردشگري ) 1394(مختاري و همکاران

گردشگري کارآفرین را به عنوان ) 1393(ان میرساردو و همکار.استدر مورد نایین دست یافته
کردهیراهکار گردشگري پایدار براي پایداري نظام سکونتگاه شهداد در حاشیه کویر شهداد معرف

هاي حساس و با تاکید بر مناطق کویري به عنوان اکوسیستم)1389(د و همکارانوپورمحم.است
فرحزاد، تعیین ظرفیت پذیرش - گ و مصربندری- مرنجابشکننده و بر اساس مورد پژوهی شهداد،

گردشگر در این مناطق را الزمه مدیریت بر تقاضاي گردشگري فزاینده براي استفاده گردشگري 
در ) 1394(در مورد بیرجند و برقی و همکار) 1394(علیزاده و همکار. دانندپایدار از این مناطق می

هاي گردشگري را الزمه ها و چالششناخت و تحلیل دقیق ظرفیت،مورد منطقه کویري بیاضه
افتخاري . اندریزي راهبردي براي توسعه پایدار گردشگري کویري در این مناطق معرفی کردهبرنامه

پارادایم گردشگري پایدار به ویژه پایداري ابعاد محیطی را عامل اصلی ) 1390(و همکاران 
غازي و همکار . داندرهنگی ایران میپایدارسازي سکونتگاههاي روستایی در روستاهاي تاریخی و ف

هاي ژئوتوریستی پارك ملی کویر را عامل رونق مدیریت مقتدرانه و حفاظتی از توان) 1390(
هاي گردشگري مناطق کویري ایران را استفاده از توان) 2010(هاي حاشیه کویر و اشراقی سکونتگاه

نقش ) 1390(استعالجی و همکار .ه استکردبه عنوان راهبرد توسعه پایدار در این نواحی معرفی
.کرده استاقتصادي گردشگري را مهمترین راهبرد پایدارسازي روستاهاي پیرامون سرعین معرفی 

ریزي براي حمایت مالی و تکنیکی را مهمترین عامل برنامه) 2001(1ریچارد شارپلیهمطالع
3و لی جولیف2ما روبرتا مک دونالدا. داندرونق گردشگري مناطق کمتر توسعه یافته در قبرس می

گردشگري بر مبناي ،در شرق کانادا4اي و کمتر توسعه یافته اونگالینبا بررسی منطقه حاشیه) 2013(
نیز ) 2012(5سوتاوا.استمشارکت مردمی را از راهکارهاي موثر در درآمدزایی و اشتغالزایی دانسته

تأکید کرده است؛ وي ) اندونزي(مردمی  در بالیبه توسعه گردشگري بر اساس  راهکار مشارکت 
مشارکت محلی در گردشگري را موجب توانمندسازي ساکنان بومی و تالش بیشتر آنان براي 

درباره 6همچنین مطالعات کوئنس. حفاظت از محیط زیست و فرهنگ بومی معرفی کرده است
. تماعی و محیطی اشاره داردبه آثار مثبت گردشگري در توسعه اقتصادي، اج) 2009(کاستاریکا 

را ) به ویژه غذاهاي سنتی(، با بررسی ونیز به عنوان شهر میراثی، منابع فرهنگی )2002(7پائولو روسو
1. Richard Sharpley
2. Roberta MacDonald
3. Lee Jolliffe
4. Evangeline
5. Sutawa
6. Koens
7. Paolo Russo
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1بایواامنتایج مطالعه.توسعه و پایدارسازي گردشگري در این شهر معرفی کرده استکارراه

ثیرات مثبت أبه تنیز)غربی بوتسوانایکی از دلتاهاي شمال(2دلتاي اوکاوانگومورد در ) 2002(
تأکیدناحیهاقتصادي و زیست محیطی گردشگري و در مقابل به آثار منفی صنعتی شدن در این 

.دارد

هاو فرضیههاالؤس
نظام تقاضا و توسعه یکپارچه کششآباد براي گردشگري محور حسنهايها و جاذبهمکان

؟استگردشگري کدام
پایداري نظام سکونتگاهیموجبتواندشگري بومی مبتنی بر مشارکت محلی میآیا راهبرد گرد

؟آباد شوددر محور حسن
ها و توسعه بازدید از سایر جاذبهعامل اصلی کشش تقاضا برايهاي گردشگري کویري ظرفیت

.استآباد یکپارچه گردشگري در محور حسن
سبب گردشگري ) سازي گردشگريبومی(توسعه گردشگري بومی مبتنی بر مشارکت محلی

.شودآباد میپایدار و پایداري نظام سکونتگاهی در محور حسن

روش تحقیق
هاي تجربی هاي نظري با روش اسنادي و دادهداده. تحلیلی است- روش این مقاله توصیفی

و نمونه مطالعاتی با توجه به جمیعت قلمرو پژوهش.استتهیه شده) پرسشنامه(با روش میدانی 
.براساس جدول مورگان در دو حجم نمونه انتخاب شده است

نفر به 382) جامعه آماري(نفر ساکنان محدوده مطالعاتی62765از :ساکنان قلمرو پژوهش
درصد را مردم بومی 80و 3درصد این افراد کارشناسان20عنوان حجم نمونه انتخاب شد؛ 

سازي ر سنجش میزان مشارکت محلی در بومیپرسشنامه ساکنان، به منظو.استتشکیل داده
. گردشگري طراحی شده است

1. Mbaiwa
2. Okavango Delta

و همچنین از میان متخصصان بخش گردشگري و مدیریت شهري شاغل در شهرداري منطقه مورد مطالعه کارشناسان.3
. خاب شده استاستادان دانشگاه متخصص در این زمینه و آشنا به منطقه انت
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)کارشناسان و مردم بومی(شوندگاناطالعات عمومی پرسش: 1جدول 
میزان تحصیالتشغلجنسسن

و 4040- 18
دیپلم و آزادکارمندمردزنباالتر

فوق لیسانس و لیسانسزیردیپلم
باالتر

%54%46- 1000%87%13%32%68کارشناسان
%42%41%17%52%48%47%53%11%89مردم بومی

ساالنه به ) پاییز، زمستان و نیمه بهار(باتوجه به فصلی بودن گردشگري محدوده : گردشگران
بر این . کندهاي گردشگري محور دیدن میهزار نفر از منابع و جاذبه3طور میانگین و تقریبی 

پرسشنامه گردشگران . استاین جامعه به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهنفر از341اساس تعداد
.در جذب گردشگر است) هاجاذبه(هاي گردشگري بندي مکانبراي ارزیابی و اولویت

)گردشگران(شوندگاناطالعات عمومی پرسش: 2جدول 
میزان تحصیالتشغلجنسسن

دیپلم وآزادکارمندمردزنو باالتر18-4040
فوق لیسانس و لیسانسزیردیپلم

باالتر
87%13%48%52%53%47%10%75%15%

متغیرها و هاشاخص
هاي مکانی  و وابسته به آنها یا شاخص.در این مطالعه به طور کلی دو دسته اندهاشاخص

متغیرهاي مطالعاتی. هاي مشارکت و مربوط به ساختار اجتماعی استماهیت مکان و یا شاخص
:اند ازعبارت

تمایل (، ضریب بازدید از جاذبه گردشگري)مکان(میزان آشنایی با جاذبه: متغیرهاي مستقل
، درجه عالقمندي به بازدید از جاذبه گردشگري، میزان جذابیت مکان گردشگري، )به اقامت

هاي مکان فصل بازدید از مکان گردشگري، فاصله مکان گردشگري تا مراکز ویژه، کیفیت راه
گردشگري، میزان مشارکت اجتماعی، میزان مشارکت اقتصادي، میزان مشارکت کالبدي، 

.میزان مشارکت زیست محیطی
گردشگري،اولویت)یکپارچه(توسعهگردشگري کویري،جاذبه هدف،:متغیرهاي وابسته

.سازي گردشگري، پایداري نظام سکونتگاهیهاي گردشگري، بومیکانون
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هاروش تجزیه و تحلیل داده
فرضیه هر ها ابتدا براي نامهمنظور بررسی روایی پرسشبه:هانامهبررسی پایایی و روایی پرسش

شوندگان میان جامعه هاي پرسشپرسشنامه با نظر کارشناسان و استادان تکمیل و به منظور رفع ابهام30
.گان تکثیر و توزیع شدندبر اساس جدول مورها پس از اصالح و رفع ابهامنامهپرسش.نمونه توزیع شد

30ضریب آلفا در . بررسی پایایی پرسشنامه بر اساس روش ضریب آلفاي کرونباخ انجام شده است
دهنده پایایی برآورد شد که نشان967/0فرضیه دوم و پرسشنامه987/0پرسشنامه فرضیه اول معادل 

.دهدها را نشان میهنتایج حاصل از آزمون پایایی پرسشنامجدول زیر. قابل قبول است

ها بر اساس آزمون ضریب آلفاي کرونباخبررسی پایایی پرسشنامه: 2جدول 
تعداد پرسشنامهآلفاي کرونباخفرضیه

987/030فرضیه اول
967/030فرضیه دوم

هاي پژوهشیافته: خذأم

. استشده آزمونبررسی دو موضوع فرضیه اول با:روش تجزیه و تحلیل فرضیه اول
و عامل موثر در جذب ) جاذبه هدف(عنوان جاذبه اصلینخست بررسی گردشگري کویري به

تحریک تقاضا براي بازدید از سایر منابع در گردشگر؛ سپس ارزیابی نقش گردشگري کویري 
فرضیه اول به وسیله دو مدل تحلیل عاملی ،بر این اساس. و در نتیجه توسعه یکپارچه گردشگري

مرحله اول ارزیابی نقش گردشگري کویري به. مرحله آزمون شده است3یر در و کاي اسکوا
1تقاضا و جذب گردشگر؛ در این مرحله با استفاده از مدل تحلیل عاملیاصلی کششعنوان عامل

عامل 10بر این مبنا . ثرترین عوامل جذب گردشگر از دیدگاه گردشگران سنجش شده استؤم
مندي بر اساس میزان آشنایی، میزان بازدید و میزان عالقهوانتخابيگردشگر)هجاذبیا مکان(

دریاچه ، تاالب گاوخونی، خارااند از کویراین عوامل عبارت. ه استشدارزیابیگردشگران، 
روستاي قهی، بازارهاي محلی نمک، منطقه جبل، چشمه آبگرم زفره، قلعه قورتان، آثار تاریخی، 

گردشگري هايبندي کانونو اولویتسلسله مراتب مکانیتعیینمرحله دوم . و فرهنگ بومی
کانون 6هاي مختلف تعداد ها در مکاندر این مرحله باتوجه به موقعیت قرارگیري جاذبه. است

میزان جذابیت، (موجود در محور شناسایی و بر اساس معیارهاي مختلف ) مکان گردشگري(
سنجش ) و کیفیت راههاي دسترسیتا مراکز ویژهدهی تلفن همراه، فاصلهفصل بازدید، آنتن

1. Factor Analysis
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مرحله سوم در . در این مرحله نیز آزمون فرضیه توسط مدل تحلیل عاملی انجام شده است. شدند
بانظام گردشگريبه منظور آزمون نهایی فرضیه تاثیر توسعه گردشگري کویري بر توسعه یکپارچه

. تاستفاده از مدل کاي اسکوایر تحلیل شده اس
مشارکت و میزان هدف اصلی از فرضیه دوم سنجش نقش:روش تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

، باتوجه به متغیرهاي اصلی فرضیه. نظام سکونتگاهی استپایدار گردشگري در توسعه محلی
در (محیطی تهیه و میزان مشارکت در چهار بخش اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیستپرسشنامه

در همان بخش ) در زمینه گردشگري(طور میزان توسعه در هر بخش و همین) يزمینه گردشگر
. ارزیابی شده تا بدین وسیله بتوان تاثیر مشارکت را بر توسعه آزمود

محدوده پژوهش
مههاي بهاي است از سکونتگاهمجموعه،محدوده مطالعاتی در جنوب شهرستان اصفهان

15ورزنه با میانگین فاصله - کوهپایه- اد محور اصفهانپیوسته شهري و روستایی که در امتد
چون ستون فقرات همکیلومتر و 157طول این محور . استکیلومتر از محور ارتباطی توزیع شده

پیوندي و همنظام سکونتگاهی، از شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده و عامل اصلی 
از نظر تقسیمات سیاسی میان سه بخش محدوده پژوهش . استهمگرایی مراکز شهري و روستایی 

آباد، تودشک و کوهپایه، ورزنه، حسن(که مجموعاً پنچ نقطه شهري استدهستان توزیع شده8و 
درصد روستاها خالی از سکنه6/39روستا یا 110. روستا را در حوزه خود دارد278و ) سگزي

يشهرمراکز .شودکاسته میآنها و از شمال به جنوب از تعداد نقاط و جمعیت روستایی است
که به جزء ورزنه به عنوان مرکز استکم جمعیتیوکوچکجوامع محلی عموماً روستا شهرها و 

تنها از نظر اندازه هزار نفر جمعیت دارند و بدینسان نه5کمتر از ) هزارنفر جمعیت5/11(منظومه 
. اندو تطور شهري را تجربه نکردهجمعیت بلکه از نظر تحوالت ساخت اقتصاد هنوز مراحل تحول

به خوبی نمایان ) درصد37میانگین (این خصلت در سهم باالي شاغاالن بخش کشاورزي شهرها 
هاي اقتصادي جامعه روستایی نیز به فعالیت زراعی و دامداري وابسته است که به دلیل بنیان. است

نفر بوده 63475معادل 1390ل کل جمیعت محدوده در سا.خشکسالی و کم آبی رو به زوال است
با ضریب کل محدودهبدین ترتیب. استدرصد در روستاها ساکن 53درصد در شهرها و 47که 

. خود را در بستر اراضی حاشیه کویر حفظ کرده استییشهرنشینی پایین، هنوز خصلت روستا
شهري اصفهان، در این خصلت به ویژه به دلیل همجواري نزدیک با حوزه شدیداً شهرنشین منطقه 

.پاسخ به نیازهاي گردشگري شهري در مقیاس منطقه اي بسیار اهمیت دارد
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دفتر آمار و (درصد 5/85و در استان اصفهان 1/90ضریب شهرنشینی در شهرستان اصفهان 
حوزه نسبتاً روستایی در زیربدینسان، محدوده پژوهش یک . است) 122- 121، 1391اطالعات، 

افزون بر آن،تمام محدوده در بستر اراضی حاشیه دشت . استاً شهرنشین درون یک حوزه شدید
هاي تاریخی اي از جاذبههاي گردشگري کویري، مجموعهکویر واقع شده که در کنار منابع و جاذبه

ها در مکانیابی و توسعه مقتضیات محیطی و الگوي توزیع زیرساخت. و فرهنگی را در خود دارد
وستایی به صورت الگوي نسبتاً مجتمع اثرگذار بوده و همگرایی و سکونتگاههاي شهري و ر

1هاي گردشگري به مثابه یک خوشه گردشگريهاي سکونتی با مکاناي میان مکانهمزیستی ویژه

.به وجود آورده است

محدوده پژوهشموقعیت و : 1شکل

ها و بحثیافته
هاي گردشگري و سکونتیساختار فضایی مجموعه مکان

م پیوسته از هاي متنوع اما یکپارچه و بهآباد مجموعههاي گردشگري محور حسنظرفیت
.استاي توزیع شدهفرهنگی است که در الگوي نظم مکانی ویژه- ها و منابع طبیعی و تاریخیجاذبه

الگوي توزیع فضایی این آثار در حوزه محور همبستگی و یکپارچگی نسبی شایان توجهی میان 
از یک سوي و مراکز سکونتگاهی از دیگر سوي به وجود ) ها و منابعجاذبه(ي گردشگري هامکان

1. Tourism cluster
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این همپیوندي فضایی بارزترین ویژگی سازمان فضایی محدوده مطالعاتی است که با . آورده است
. پیوندي عملکردي، از نظر گردشگري پایدار نظام سکونتگاهی بسیار اهمیت داردنمود ویژه در هم

کیلومتر تا  مراکز سکونتی واقع در 4کیلومتر و نزدیکترین مکان فقط 30ورترین مکان ه دکچنان
هاي ها و محدودیتسختی. کیلومتر از آن فاصله دارد15پسکرانه محور و بنابراین به طور میانگین 

نقش اصلی در پدیده ها طبیعی محیط کویر نیز به عنوان مانعی براي واگرایی و پراکندگی فضایی 
لگوي مکانیابی و نظم فضایی مراکز سکونتگاهی به صورت همگرایی و تجمع نسبی در بستر محیط ا

ورزنه در مسیر خود از شمال غرب به جنوب - کوهپایه- محور ارتباطی اصفهان.به وجود آورده است
.پیکره نظام سکونتگاهی را به هم متصل ساخته و پیوند داده است،شرق

هاي ترین مکانی با تقاضاي گردشگري در بعد و برد ملی، مهمکویر خارا و تاالب گاوخون
هاي گردشگري مکان- هاي گردشگري محوردر حال حاضر ظرفیت. استگردشگري محور 

المللی گاوخونی یا به صورت بالقوه است و یا داراي برد محلی آباد جز در مورد تاالب بینحسن
وجود دارد؛ نخست ناشناخته ماندن علتد در این زمینه چن. است) کانون گردشگري ورزنه(

هاي الزم و در نهایت فقدان برنامه هاي گردشگري محور، سپس فراهم نبودن زیرساختظرفیت
از . مشخص براي سازماندهی بسته سفر به عنوان یک محصول قابل عرضه به بازار گردشگري است

بالقوه اما با ظرفیت قابل توجه همین رو آثار گردشگري عموما به صورت منابع و تقاضا به صورت
هزار نفر به عنوان گردشگر یا 3دهد ساالنه به طور تقریبی فقط برآوردها نشان می. استباقی مانده

افزون بر آن، این حجم اندك تقاضاي بالفعل به صورت . کنندبازدیدکننده به این ناحیه سفر می
و عموماً) باطالق گاوخونی و کویر خارا(ي اصلی هافصلی از زمستان تا اوایل بهار، محدود به مکان

ریزي شخصی است که اثر چندانی در نیافته با برنامههاي خودجوش و سازمانبه صورت حرکت
از همین رو تبدیل و تغییر بازدیدهاي یکروزه به سفرهاي گردشگري . نداردتوسعه نظام سکونتگاهی 

سفرها و سازماندهی تقاضا و سفرهاي گردشگري در و فضایی) فصلی(با اقامت شبانه، توزیع زمانی 
ترین نیازهاي گردشگري کویري با هدف توسعه و پایداري اصلیریزي شده،قالب سفرهاي برنامه

. الگوي زیست کویري است

نقش گردشگري کویري در توسعه یکپارچه نظام گردشگري
درصد گردشگران تمایل 3/43دهدنشان می2گردشگران در شکل پرسشنامهازحاصلنتایج

درصد تمایل به دو شب اقامت در محدوده مطالعاتی دارند؛ با افزایش مدت 7/16شب و به یک
افزون بر . یابددرصد کاهش می10تمایل به اقامت در میان گردشگران تا ) شب4و 3(زمان اقامت 
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. راي این محور ترجیح می دهندرا ب) بدون اقامت شبانه(روزه الگوي بازدید یکآنان درصد 20آن،
درصد گردشگران آمادگی و تمایل به یک تا دو شب اقامت در محدوده مطالعاتی 60بدینسان، 

ها معرف الگوي گردشگري داخلی این یافته. دارند که بیانگر ظرفیت گردشگري قابل توجهی است
واضح است . رودار میگردشگري محور به شمو مکان هاياست که برد تقاضاي اصلی براي منابع

کم براي برخی آثار چون تاالب گاوخونی، کویر خارا و ارگ تاریخی چنانچه ارزیابی تقاضا دست
.می کندگردشگري ویژه خود را نیز تعریف و الزاماتالگوقورتان در سطح فراملی مطالعه شود،

میزان تمایل گردشگران به مدت زمان اقامت در منطقه: 2شکل 

درصد گردشگران 80بررسی نحوه اقامت به صورت مشخص بیانگر ترجیح و تمایل بیش از 
توجه به این نکته نه تنها در . )3شکل (هاي تاریخی استهاي قدیمی و قلعهدر خانهبه اقامت 

مدیریت محیطی و ارزیابی فرهنگی جامعه مهمان یا خصوصیات کیفی تقاضا بلکه از نظر زیست
نشانگر پایداري منابع و محیط کویر و ،حفاظتی محیط کویر و ساختارهاي بومی و کالبدي آن

در امراین . پرهیز از دخل و تصرف از طریق ساخت و سازهاي جدید براي اهداف اقامتی است
.توسعه پایدار گردشگري کویري و پایداري نظام سکونتگاهی وابسته به آن بسیار اهمیت دارد
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و نحوه اقامتبررسی تمایل گردشگران به انتخاب اقامتگاه: 3ل شک

هاي پایداري نظام سکونتگاهی، شناخت عملکرد اصلی یا فعالیت یکی از اصول بنیادین و شالوده
شناخت عامل اصلیدر توسعه گردشگري پایدار نظام سکونتگاهی نیز ،اساسهمینبر . پایه است

ریزي براي پایداري نظام در برنامهاصلینقش ،هدف گردشگريمکانوجاذبه یاتقاضا کشش
هاي هاي فضایی مکاندر شناخت و بازشناسی کانون،از یک سويامر این . سکونتگاهی دارد

سازماندهی تور و بر همین اساس مکانیابی و استقرار ،ریزي سفرگردشگري براي برنامه
از دیگر سوي اما، ؛ساز داردکننده و تصمیمگري در پهنه فضا نقش تعیینهاي گردشزیرساخت

ها و در نتیجه توسعه یکپارچه احیاء سایر منابع  و جاذبهوسازيفعالموجب ،جاذبه هدفمکان یا 
در توسعه را اي گردشگري هاي پسکرانهو از این طریق اثرات فضایی و بازتابمی شودگردشگري 

.دهدی افزایش مینظام سکونتگاه
آباد بر اساس سه شاخص در محور حسنهاي مربوط به گردشگرانحاصل از پرسشنامهنتایج 

ها و منابع جاذبه(ها مندي و ضریب بازدید گردشگران از مکان، درجه عالقه)آشنایی(میزان آگاهی 
- اصفهاندهد گردشگري کویري جاذبه و انگیزه اصلی براي سفر به محورنشان می) گردشگري

100(که کویر خارا انگیزه و هدف سفر در میان تمامی گردشگران به طوري. ورزنه است–کوهپایه 
اند درصد این افراد با کویر خارا آشنا بوده و از آن آگاهی داشته97بوده است؛ افزون بر آن، ) درصد

هاي مستقیم پرسشوسیلهاي بلکه به تنها در پرسش هاي چندگزینهاین نتایج نه ).3جدول شماره (
درصد 47درصد و میزان آگاهی از آن 50ضریب بازدید از تاالب گاوخونی.یید شده استأهم ت
. در مراحل بعدي از نظر اهمیت و کاربرد گردشگري قرار داردزیادها با اختالفسایر مکان. است
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)درصد(آباد حسنشگري محورگرد) ها و منابعجاذبه(هاي نظر گردشگران در مورد مکان: 3جدول 

اي پژوهشهیافته: خذأم

به موازات شناخت جاذبه یا عامل اصلی کشش تقاضاي گردشگري، اهمیت و اولویت 
به منظور تعیین سلسله مراتب مکانی ) شهري، روستایی، طبیعی و فرهنگی(هاي گردشگري مکان

)بر اساس توان بالفعل و بالقوه مکانها(ده شاخص مکانیبا کمککانونهاي گردشگري محور 
هاي مکانی پیوند خورده و هاي موضوعی با یافتهاز این طریق تحلیل.ی شده استسنجش و ارزیاب

بر اساس . هاي سکونتی فراهم آمده استهاي گردشگري بر مبناي مکانامکان تحلیل فضایی مکان
آباد، روستاي جبل،دریاچه نمک حسن،)کویر خارا و تاالب گاوخونی(ورزنه روستاي ،هااین یافته

ه و ورتون، روستاي قورتان و روستاي قهی به ترتیب اهمیت و اولویت شش کانون روستاي زفر
هاي دست آمده از این مکانه نظام سلسله مراتب ب). 4جدول شماره (اصلی گردشگري محور هستند 

) امتیاز32کویر خارا با (هاي کویري ترجیحی بیانگر چند نکته است؛ نخست اولویت و برتري مکان
اس جذابیت و مطلوبیت گردشگري کویري به عنوان کارکرد اصلی محور از دید و بر همین اس

هاي گردشگري کانونمکانی سلسله مراتب بعالوه،. استگردشگري کننده مصرفیاتقاضا
آباد فراهم هاي مرکزي نظام سکونتگاهی در محور حسنراهنماي مناسبی براي سلسله مراتب مکان

آشنایی با ها و منابع گردشگريجاذبه
جاذبه

بازدید از 
جاذبه

سایر مندي به بازدید از عالقه
ها همراه با گردشگري کویريجاذبه

- 7/96100خاراکویر
507/4610تاالب گاوخونی
7/364010بناهاي تاریخی

3/233/2310بازارهاي محلی و صنایع دستی
3/23103/13فرهنگ مردم بومی

20107/6چشمه آبگرم زفره و ورتون
20203/13هاي قورتان وخرگوشیقلعه

203/1310دریاچه نمک
3/137/167/16منطقه گردشگري جبل
3/33/37/16روستاي تاریخی قهی

4/63- - همه موارد
%87- - فقط بازدید از کویر
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معیارهاي (گیري مکان هاي واقعی و قابل اندازهتنها به دلیل ارزشها نه زیرا این کانون. ه استآورد
گذاري و سنجش مکان یعنی حافظه تاریخی، تجربه بلکه بر اساس معیارهاي کیفی ارزش،)کمی

، نقش استقبلی و ذهنیت مکانی فرد که مجموعاً در جذابیت یک مکان به عنوان جاذبه تاثیرگذار
.هاي فضایی گردشگري در محور یاد شده داردگیري کانونر شکلدکنندهمهم و تعیین

1آبادهاي گردشگري محور حسنسلسله مراتب مکانی کانون: 4جدول 

3سطح 2سطح 1سطح سلسله مراتب مکانی

کانونهاي گردشگري
کویرخارا و تاالب گاوخونی

روستاي ورزنه
روستاي زفره و 

ورتون
روستاي 

قهی
- روستاي قورتانآبادندریاچه نمک حس

- - روستاي جبل
هاي پژوهشیافته: ماخذ

نخست است؛کلیديها نیز بیانگر چند نکته الگوي نظم فضایی و موقعیت مکانی این کانون
بعالوه، .تمرکز فضایی شش کانون گردشگري در یک حوزه کوچک گردشگري است

آباد اغلب در جنوب محور و به ارا و حسنثر در تحریک تقاضا یعنی کویر خؤهاي اصلی مکانون
این بدان معناست که از . قرار دارد) اصفهان و کوهپایه(هاي شهري دور از مراکز مهم و قطب

بر ارزش مکان براي فعالیت گردشگري هاي متمرکز شهري،مرکز به پیرامون با دور شدن از قطب
هاي بیشتر شهرنشین از یک شدن به حوزهدر واقع از جنوب به شمال محور با نزد. شودافزوده می

.شودها در جذب گردشگر کاسته میاهیمت مکان و تاثیر کانون
با )با فواصل کمتر از یک ساعت(هاي جذب گردشگرهمگرایی و نزدیکی کانونویژگی
مراکز (هاي شهري و روستایی همبستگی و پیوند فضایی این کانونها با مراکز و مکانهمگرایی،

هاي بارز سازمان فضایی محور و الگوي همراه است که یکی از ویژگی) رسانی گردشگريخدمات
توان میان کانون حسن آباد با پیوندي را میاین هم. رودگردشگري کویري به شمار می–زیست 

آباد، کانون ورزنه و تاالب گاوخونی با شهر ورزنه، کانون قورتان با روستاي قورتان، شهر حسن
هی با روستاي قهی، کانون جبل با شهر کوهپایه و روستاي جبل و کانون زفره با روستاي کانون ق

.زفره مشاهده کرد

معیار  سنجش  در  مدل تحلیل 10بر اساس )گردشگرجذبهايکانون(گردشگريهايکانونبندياولویتوبنديسطح. 1
برداري، قابل بهرههاي عاملی  انجام شده است؛ این معیارها عبارت است از میزان جذابیت، میزان آشنایی گردشگران، تعداد ماه

ترین شهر، فاصله تا مرکز دهی تلفن همراه، فاصله تا نزدیکهاي دسترسی، کیفیت آنتنمرکزیت به لحاظ حوزه نفوذ، نوع راه
.بخش، فاصله تا مرکز شهرستان و فاصله تا مرکز استان
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آبادهاي سکونتی محور حسنهاي گردشگري و مکانالگوي توزیع فضایی کانون: 2شکل

بررسی امکان توسعه یکپارچه گردشگري بر پایه گردشگري کویري نیز بیانگر چند واقعیت 
63نخست اینکه بیش از . زمینه اثرات گردشگري کویري بر توسعه متوازن گردشگري استدر 

هاي تمایل به بازدید از سایر منابع و جاذبه،م با گردشگري کویريأدرصد گردشگران تو
جدول (یابد درصد کاهش می32این شاخص بدون گردشگري کویري تا . دنگردشگري دار

و رابطه همبستگی میان گردشگري کویري با گردشگري روستایی عالوه، بیشترین تأثیر ه؛ ب)5
درصد و 7/16به ترتیب (هاي تاریخی ها و قلعهو قنات) درصد7/16روستاهاي تاریخی با (
هاي سکونتی وابستهد و یا به مکاننشود که یا ماهیت سکونتگاهی داردیده می) درصد3/13

که میان کویر با تمایل به بازدید از سایر در حالی.اردو با آنها پیوند فیزیکی و عملکردي داست
رابطه همبستگی ) گرمتاالب گاوخونی، دریاچه نمک و چشمه آب(هاي طبیعی ها و مکانجاذبه

).5جدول شماره (تر است بسیار پایین
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حسن آبادهاي گردشگري محورسایر منابع و جاذبهاگردشگري کویري برابطه: 5جدول 

بازدید از سایر منابع همراه با ها و منابع گردشگريجاذبه
)درصد(گردشگري کویري 

بازدید از سایر منابع بدون 
)درصد(بازدید از کویر

%6%10تاالب گاوخونی
%4%10دریاچه نمک

%6%7/16منطقه گردشگري جبل
%3%7/16روستاي تاریخی قهی

%2/3%3/13هاي قورتان وخرگوشیقلعه
%3/2%10ي تاریخیبناها

%8/2%10بازارهاي محلی و صنایع دستی
%7/1%7/6فرهنگ مردم بومی

%8/5%3/13چشمه آبگرم زفره و ورتون
%4/1%7/16هاي تاریخیقنات

%32%4/63همه موارد
- %87فقط بازدید از کویر

هاي پژوهشیافته: ماخذ

تمایل ،ی موارد با حذف کویر و گردشگري کویريدهد در تمامها همچنین نشان میاین یافته
یابد؛ اما سرعت این کاهش چنانچه در هاي گردشگري کاهش میبه بازدید از منابع و مکان

ها در مورد گردشگري روستایی، بازارهاي محلی و بناها و جاذبه،شودمالحظه می5جدول 
،در واقع.است)هاي طبیعیجاذبه(ها به مراتب بیشتر از سایر جاذبه، هاي سکونتیتاریخی مکان

هاي منابع و جاذبه) بازار هدف(دهد از نگاه تقاضاي گردشگري داخلی ها نشان میاین یافته
مکمل به شمار جاذبه،هاي سکونتیهاي تاریخی وابسته به مکانجاذبه مستقل اما جاذبهطبیعی،

کید کرد؛ نخست پیوند أها تم این یافتهتوان بر دو جنبه و نتیجه مهمی،بر این اساس.رودمی
همین اساس با نظام فعالیت ها و برناپذیر میان کویر و گردشگري کویري با سایر جاذبهجدایی

. هاي سکونتیهاي گردشگري با مکانمیان مکاننزدیکگردشگري و دیگري وابستگی 
پایدار نظام سکونتگاهی پیوندهاي فوق براي توسعه متوازن نظام گردشگري از یک سوي و توسعه

کنونی براي برونرفت از ناپایداري داز سوي دیگر، فرصت و ظرفیت بالقوه مناسبی است که بای
.اصفهان مورد توجه قرار گیرد–کوهپایه –نظام سکونتگاهی محور ورزنه 
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در پایداري )سازي گردشگريبومی(نقش گردشگري بومی مبتنی بر مشارکت محلی 
نظام سکونتگاهی

ثرترین و مطلوب ترین راهبرد ؤیکی از نکات کلیدي توسعه پایدار گردشگري شناخت م
ها و حلاز میان راه) راهبرد ترجیحی(انتخاب راهبرد مطلوب . دستیابی به گردشگري پایدار است

ریزي براي پایداري نظام سکونتگاهی گذاري و برنامهبه ویژه از منظر سیاست،راهبردهاي ممکن
راهبرد بومی کردن گردشگري که از پرسشنامه ساکنان در زمینهنتایج تحلیل . داردمیت اهبسیار

محلی در چهار بخش اصلی توسعه گردشگري - طریق سنجش میزان مشارکت جامعه بومی
شده، بیانگر رابطه همبستگی نزدیک و مستقیم انجام) محیطیاجتماعی، اقتصادي، کالبدي و زیست(

میزان توسعه نیز افزایش ،ها با افزایش مشارکت مردمدر همه بخش. استمیان مشارکت و توسعه 
یافته و با کاهش مشارکت از میزان توسعه کاسته شده و نتایج حاصل از مدل کاي اسکوایر در کلیه 

بیانگر این ارتباط و ) 6جدول (و درجه آزادي باالتر از یک 5/0ها با سیگنال کمتر از بخش
هاي کالبدي گردشگري نظام ن مشارکت محلی در توسعه زیرساختبیشتری.همبستگی است

ید و ؤدر مدل کاي اسکوایر شاخص کمی م16شود که درجه آزادي سکونتگاهی مشاهده می
،12ثیر مشارکت محلی بر توسعه اجتماعی أشاخص درجه آزادي ت). 6جدول (معرف آن است 
ثیر راهبرد مشارکت محلی أترتیب میزان تاست که به4و بر توسعه محیط زیست 9توسعه اقتصادي 

.)6و جدول2شکل (دهددر بومی کردن توسعه گردشگري و پایداري نظام سکونتگاهی را نشان می

آبادتوسعه نظام سکونتگاهی محورحسنامشارکت مردمی بهمبستگی میان رابطه: 2شکل

هاي پژوهشیافته: ماخذ
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ثیر مشارکت محلی در بومی کردن گردشگري نظام سکونتگاهی بر اساس مدل کاي اسکوایرأت: 6جدول 

سیگنال درجه آزاديآزمون کاي اسکوایر
دوطرفه

هاي تاثیر مشارکت مردمی در امور زیرساختی بر توسعه توسعه زیرساخت
16000/0کالبدي

12000/0تاثیر مشارکت مردمی در امور اجتماعی بر توسعه اجتماعی
9000/0میزان تاثیر مشارکت مردمی در امور اقتصادي بر توسعه اقتصادي

4000/0تاثیر مشارکت مردمی در امور زیست محیطی بر حفاظت محیط زیست
هاي پژوهشیافته: ماخذ

گیرينتیجه
توسعه گردشگري بومی، راهبرد مطلوب و ممکن براي پایداري نظام سکونتگاهی محور 

جاذبه ،هاي کویريکویر و مکاننتایج این مقاله نشان می دهد . اد در حاشیه کویر استآبحسن
ها و در تقاضاي گردشگري و عامل و انگیزه بازدید از سایر جاذبهکشش)هدفمکان(اصلی

هاي پیوند میان نظام مکانبه عالوه،. نتیجه توسعه یکپارچه و متوازن نظام گردشگري است
پذیر از طریق مشارکت محلی امکان،)نظام سکونتگاهی(هاي سکونتیمکانگردشگري با نظام 

.سازي گردشگري براي پایداري نظام سکونتگاهی بر عهده دارداست که نقش اصلی در بومی
شالوده اصلی توسعه پایدار گردشگري در نظام و جامعه محور،گردشگري محلی،به بیان دیگر

اقدامات و از طریق دخطوط کلی این راهبرد بایچارچوب و. آباد استسکونتگاهی حسن
هاي توسعه نظام سکونتگاهی مورد توجه قرار هاي آمایش و طرحهاي زیر در برنامهسیاست

: گیرد
ریزي توسعه گردشگري در برنامه)مکانها و جاذبه هاي کویري(کویر خارا و تاالب گاوخونی

از طریق اثرات فضایی و ظام سکونتگاهی،نتوسعه .جاذبه هدف به شمار آیدبومی، مکان و
در سایر مکانهاي گردشگري هاي اصلیاین مکانحاصل از تقاضايايهاي پسکرانهبازتاب

ثیر را بر أگردشگري کویري بیشترین تعالوه،هب.پذیر استامکان) متوازن گردشگريتوسعه (
کونتی دارد و بدینسان معرف هاي سگردشگري روستایی، بازارهاي محلی و بناهاي تاریخی مکان

.استگاهیهاي سکونتهاي گردشگري با مکانمکانمقاصد وپیوند تنگاتنگ میان
سلسله در پیوند و هماهنگی با،هاي مرکزي نظام سکونتگاهیسازمان و سلسله مراتب مکان

کویر خارا و تاالب گاوخونی؛ هاي گردشگري تدوین و طراحی شودمراتب مکانی کانون
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کانون روستاي زفره و ورتون،کانون روستاي جبل،،آبادحسندریاچه نمک،اي ورزنهروست
به ترتیب شش کانون اصلی گردشگري محور براي ،کانون روستاي قورتان و کانون روستاي قهی

هاي هاي سکونتی با  مقاصد و مکانکالبدي میان مکان- پیوند فضایی. استور ظاین من
. ازي نظام سکونتگاهی استگردشگري، الزمه پایدارس

هاي جامعه محلی به ترتیب اهمیت بیشترین آمادگی را براي مشارکت در توسعه زیرساخت
بومی گردشگري ،در نتیجه.اقتصادي و زیست محیطی گردشگري داردکالبدي، اجتماعی،

هاي محلی به ویژه در توسعه بخش- هاي بومیبر پایه ظرفیت،پایداري نظام سکونتگاهیبراي
محیطی به مداخله هاي اقتصادي و زیستبخش.پذیر استکالبدي و اجتماعی گردشگري امکان

.دهندگان بیرونی و دولت نیازمند استبیشتر توسعه
ها و واقعیتهاي قدیمی،تمایل به اقامت در خانههمچنین و اقامت شب 2تا 1تمایل به

آباد محور حسنو نحوه اقامت در انمدت زماز نظر هاي تقاضاي گردشگري داخلی گرایش
روزه براي تبدیل بازدیدهاي یکبومی،هاي توسعه گردشگريدر ارزیابی ظرفیتداست که بای

.مورد توجه باشدنظام سکونتگاهی هاي گردشگري پایداربه سفرها و جریان
با فرهنگ عجین شدهساکنان بومی به دلیل همزیستی با محیط زیست کویر و زندگی 

بعالوه، به دلیل .بومی استگردشگري گیرندگان در مورد توسعهیري، بهترین تصمیمکو
مشکالت اقتصادي و مسائل اجتماعی و کالبدي منطقه، بهترین راهنمایان و بطنزندگی در 

. باشندعامالن در کاهش مشکالت موجود در سکونتگاه خود می
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