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 چکیده   
کننده ه تداعیکای جغرافیایی و روابط درونی و بیرونی قلمروه هایی را پیرامون توسعه فضاییتحوالت عینی و مفهومی گردشگری در عصر حاضر، ضرورت :مقدمه

نشینان ه قلمروهای کوچ، در برگیرندباشند، شکل داده است. در این میان توسعه فضایی مناطق روستایی که فضاهای اجتماعی حاکم بر آنبازتاب سنت در مدرنیته می
 ته برخوردارند.ای در توسعه گردشگری پسامدرنیایران است از اهمیت ویژه

نشینان چقلمروهای کو آباد است که یکی از مهمترینهدف از این پژوهش بررسی توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری شهرستان خرم هدف پژوهش:

 گردد، ایران محسوب می

 14اکن در سـنفر از روستاییان  315ش را سه گروه عمده )تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوه ـروش پژوهش توصیفی شناسی تحقیق:روش

نفـر(( تشـکیل  30وروردی ) نفر( و گردشگران در دسـتر  30ای(، کارشناسان حوزه گردشگری استان )گیری تصادفی طبقهروستای منتخب منطقه )به روش نمونه
 ایهای میدانی و پرسشنامهها از روشآوری دادهان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردنفر به عنو 375دادند. در نهایت از مجموع سه جامعه آماری مورد مطالعه می

ردشگری محاسبه شد، که بیانگر مناسـب مؤلفه مؤثر بر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گ 3استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای 

افـزار هـا از نـرمرسـیم نقشـهو بـرای ت SPSS20افـزار ها از ضریب پراکندگی و ضریب همبستگی پیرسون، در محیط نرمیل دادهبودن ابزار پژوهش بود. برای تحل
ArcGIS .استفاده شد 

 بودند. آباد )بخش پاپی( که بطور عمده متکی بر اکوتوریسممقاصد گردشگری در نواحی روستایی شهرستان خرم :قلمرو جغرافیایی پژوهش

-کیفیت منابع و جاذبه ی مقاصد، کمیت وها و معیارهای کلیدی تأثیرگذار بر توزیع ساختار فضایی میراث روستایها نشان داد مهمترین مؤلفهیافته :ا و بحثهیافته

بجـز )یرهای مسـتقل تغمبررسی مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین همه  های گردشگری هستند.های گردشگری و وضعیت مکانی ـ فضایی جاذبه
درصـد  99مینـان داری در سـط  اطمتغیرهای پذیرش اجتماعی، بعد کالبدی، ابعاد فضایی( با توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری رابطه مثبت و معنـی

 وجود دارد.

آبـاد بودنـد، خـرم شـگری شهرسـتانیراث روستایی مقاصد گرداز آنجایی که روستاهای گازه و بیشه دارای بیشترین تعدد متغیرهای موثر بر توسعه فضایی م نتایج:

 ستفاده قرار گیرند.اتری مورد ه وسیعرسانی پسکرانتوانند در خدماتها میگذاری در خدمات و تسهیالت مناسب، این سکونتگاهگردد که در صورت سرمایهپیشنهاد می
 

ژه :کلیدوا  باد.آخرم ،نشینانکوچ گردشگری روستایی، ،وسعه فضاییت ها
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  مقدمه
برنده توسعه و رشد تقاضای های مهم پیشهای غالب پسامدرن و به علت اهمیت بازتاب سنت در مدرنیته، یکی از عرصهمتأثر از دیدگاه

 دی،ـ اقتصا اجتماعی پیچیدهعنوان یک پدیده  بهروستایی گردشگری (. 1399گردشگری، توجه به نواحی روستایی است )جمشیدزهی و مرادی، 
 از پیشرفت باالیی حوبه سطتوانسته است و  حال رشد بودهدر در جوامع محلی که به سرعت  است حاضر قرن مهم های اقتصادیجریان جمله از
توان یافته، گردشگری روستایی را میانداز اقتصادهای توسعه(. در چشم120: 1392)زرافشانی و دیگران، دست یابدجهانی  عرصهتوسعه در  و
های ارائه خدمات به تواند فرصتشود که میهایی را شامل میها و فعالیتای از جاذبهای مبتنی بر کشور تلقی کرد که طیف گستردهبهتجر

جوامع محلی را افزایش دهد، این اهمیت تا آنجایی است که فضاهای جغرافیایی یا مناظر، کاالهای اساسی در گردشگری هستند و نگهداری از 
 (.1399، 1ناپذیر در اقتصاد روستایی شده است )اوریاده و رابینسونل به جزئی جداییآنها تبدی
های گردشگری نواحی روستایی به منزله یک محصول و تولید در رقابت برای جذب گردشگر بوده و دارای اهمیت مکانی هستند. این جاذبه
های بازار در جهت توجه ییر ساختار اقتصادی روستا، ایجاد و سوق دادن زمینههای مکانی در روستاها، موجب بوجود آمدن مزیت رقابتی، تغرقابت

های نوآورانه محیطی در زمینه گردشگری برای ها، توسعه فعالیتهای اقتصادی، تقویت زیرساختهای گردشگری در رقابتبه اهمیت قابلیت
: 2005، 2روستاییان و سازماندهی فضایی آن است )جانسون و مولرجذب مشتری و در نهایت تغییر و بازساخت ساختارهای معیشتی و درآمدی 

شود. ساختار فضایی عبارتست از تجلی روابط درونی و بیرونی نامیده می "ساختار فضایی"(. انطباق سازمان فضایی بر محیط فیزیکی 21
(، که نتیجه 20: 1364به نقل از صرافی،  16: 1391فرد، واحدهای یک مجموعه فضایی و جایگاه اجزای آن بر بستر محیط طبیعی است )نظم

های اقتصادی است. در این چارچوب همانند جهانی شدن، ساختار اقتصاد ها در عرصه رقابتاین روابط و تحوالت تغییر قواعد بازی مکان
بویژه در روستاهای پیرامون شهرهای  ( که21: 2005روستایی نیز پیچیده، آشفته، چندبعدی، چندزمانی و چندمرکزی شده است )جانسون و مولر، 

منظور بدینبزرگ به دلیل تأثیرپذیری از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شهرها و پیوندهای فضایی نزدیک با شهرها بیشتر نمود یافته است. 
در  صنعت ینا شگستربارتی، به ع ،است طتباار رد ستاییرو ابعــمن شترــبی تــمحافظ موفقیت در توسعه گردشگری در نواحی روستایی با

 ناختـش معد. دشو دهستفاا تـنهای تاـساز رو ،دـنهن اهشـک هـبرو  تاـسرو محیطی هایتوانو  منابع ینکها ونبدکه باشد  تیرصو به بایدستا رو
: 1388قزلباش، راسق) ددگر هندارز سرمایه ینا دینابو به منجر ندامیتو، ومیـب اقتصاد صبخصو ی،گرـشدگر برنده توسعه اقتصادپیش لـماعو
99.) 

به سخنی دیگر، توسعه صنعت گردشگری با ایجاد اشتغال، تولید درآمدهای خانگی، درآمد از ارز خارجی و همچنین تنوع و احیای اقتصاد 
جهانی گردشگری،  ( و مطابق نظر سازمان2012محلی )روستایی و عشایری( ارتباط مستقیم دارد )شورای جهانی سفر و گردشگری سازمان ملل، 

(. با این وجود، تأثیرات مهم گردشگری، توریسم و 3: 1394و همکاران،  3به بزرگترین صنعت فعال در جهان تبدیل شده است )الندنبرگ
شود بندی فرهنگی طبقه -محیطی و اجتماعیتواند به صورت تأثیرات اقتصادی، زیستهای توریستی اثرات جانبی منفی نیز دارد که میفعالیت
های اقتصادی خاص المللی، روستا را به عنوان یک مکان با ویژگی(. در این میان، روندهای متأثر از توسعه در سط  ملی و بین2014، 4)ملدو

(. 35: 1399کند که جایگاه خاصی را در دانش اقتصادی و اجتماعی بر عهده دارد )روزبهانی و همکاران، خود از نظر گردشگری معرفی می
تواند در سر ریز شدن دانش و ایجاد رشد اقتصادی منطقه مؤثر باشد های انسانی بومی نواحی روستایی میگذاری در دانش و سرمایهیهسرما

 (. 105: 2010، 5)برانرجلم و همکاران
ماعی و اقتصادی سـاکنان بنابراین، با توجه به پتانسیل باالی گردشگری نواحی روستایی مختلف ایران و تحوالت ناشی از آن در زندگی اجت

تری اسـت. بـه عبـارتی، های علمی دقیقمناطق مختلف، درک چگونگی ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری در نواحی روستایی نیازمند بررسی
ی کـه هایی را پیرامون توسعه فضایی و روابط درونی و بیرونی قلمروهای جغرافیـایتحوالت عینی و مفهومی گردشگری در عصر حاضر، ضرورت

باشند، شکل داده است. در این میان توسعه فضایی مناطق روستایی که فضاهای اجتماعی حـاکم بـر آن کننده بازتاب سنت در مدرنیته میتداعی

                                                 
1. Oriade and Robinson 
2. Janson and Mouler 

3. Lundenberg, et al 

4. Meleddu 

5 .Braunerhjelm, and et al 
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ن در این میان، بخش پاپی شهرستا ای در توسعه گردشگری پسامدرنیته برخوردارند.نشینان ایران است از اهمیت ویژهدربرگیرنده قلمروهای کوچ
وجـود  نشینان با قابلیـت گردشـگری اسـت.آباد، یکی از مهمترین مناطقی است که در برگیرنده نواحی روستایی پر جمعیت و قلمرهای کوچخرم

بنـابراین، ایـن مقالـه  .داده است آبادشهرستان خرمای را به این صنعت در جایگاه ویژه آبشارها و مناطق بکر طبیعی و تاریخی در این شهرستان
های فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری محـدوده مـورد مطالعـه چگونـه اسـته و بـه یافتن به این سؤال اساسی که ویژگیدنبال دستب

آباد و مهمتـرین های ساختار فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری روستایی شهرستان خرمعبارتی تعیین ضریب تغییرات و پراکندگی ویژگی
سـازمان فضـایی مقصـدهای  یهـای مفقـودههـا و حلقـهسیستماتیک شکاف شناخت و تحلیلآن کدامنده برای دستیابی به متغیرهای موثر بر 
 پردازد.می ی ناحیهمقصدهای گردشگری در گستره های ساختاریبندی ویژگیاولویتنهایت  موجود و در یتگردشگری در وضع

که ، (1394جهان است )رنجبریان و همکاران، اقتصادیهای مهمترین فعالیتو ن یکی از پویاتری به عنوانگردشگری  صنعت در عصر حاضر
های سایر اقالم صادراتی متعلق به دیگر بخش واز تجارت جهانی؛  باالترسرعتی  با آیندهدر دهه  سفرارزش وجوه حاصل از گردشگری و 

تحوالت اقتصادی برای شغلی مستقیم ایجاد و مبنایی  یکصد فرصت که این صنعت توانسته است تاکنون بیش ازآنچنانگیرد؛ اقتصادی قرار می
عنوان بخشی از نظام ه مقصدهای گردشگری بدر این میان، . (9: 1385 اجتماعی شگرفی در سراسر جهان گردد )پاپلی یزدی و سقایی، -

 گردشگری روستایی ؛(84: 1393)ضیایی و همکاران، دنیآمیای مکانی و فضایی در پهنه فضا بشمار گردشگری و برآیندی از تحول و تطور پدیده
)اروجی و  های مرتبط مورد مطالعه قرار گرفته استاز یک دهه گذشته در مطالعات و پژوهش ،راهبردهای جدید توسعه روستایییکی از عنوان ه ب

 هایسیستم حمل ونقلهای شغلی، بهبود ، فرصتدرآمد افزایشمنبع مهم و جدیدی برای که از آن به عنوان طوریبه ،(1397 همکاران،
ساخت توسعه  کننده مهمی برایو تسریع ورعنوان کانالیزه ب ؛ و(5: 1388شود )عزیزی و لطفی،مییاد لی حاقتصاد جوامع مگسترش روستایی و 

های اقتصادی و اجتماعی چالش برای رفعخصوصاً های اخیر در سراسر اروپا که طی سال شناخته شده استاقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی 
 اند مورد توجه قرار گرفته استروبرو بودههای کشاورزی که با کاهش فعالیت شهرها و روستاهای مهم مقصد گردشگرینواحی روستایی حاشیه 

  (.223: 1،2002)شارپلی
، 2کیسز)ند ها نفر گردشگرپذیرای میلیون آیند که هر سالهامروزه شهرها و روستاهای هدف گردشگری از مقاصد گردشگری جهان بشمار می

-ها بین نواحی و بهرهتعدیل نابرابری زهای مورد نیاگردشگری معیاری برای تعیین مرکزیت و تعیین زیرساخت ( سازماندهی فضایی10: 2004

)شماعی و  هر منطقه استهای موجود تاسیسات خدمات ظرفیت بندی امکانات وهای و به شناخت دقیق سط برداری مناسب از زیرساخت
های برنامه ریزی راهبردی فضایی الزم را با پتانسیلهای مقصد گردشگری را شناسایی (. مقاصد توسعه گردشگری با دیدگاه24: 1390موسیوند،
با شناخت بررسی  ریزی فضاییگذاری کرد و با برنامهریزی و سرمایههای آن را بتوان به صورت مطلوب برنامهکند تا هر مقصد و ظرفیتمی

(. رشد صنعت گردشگری در 1397)رومیانی و همکاران، ها و تنگناها از اهمیت بسیاری برخوردار استوضع موجود نواحی و شناسایی قابلیت
قر و های اقتصادی اندکی برای مبارزه با فکه بدیل شهرها و روستاها موجب شده تا بعنوان یکی از مناسبترین راهبردهای توسعه در مناطق

گردشگری و در مقصدهای گردشگری به عنوان یک  ( و یکی در الگوهای فضایی2006، 3بیکاری دارند مورد توجه واقع شود )اشلی و همکاران
-های عمودی را در زمینه توسعه گردشگری به فعالیتآید تا از طریق آن بتوان تخصیصای به حساب میریزی منطقهزیر بخش در نظام برنامه

  (.104: 1389ی تبدیل کرد )زیاری، های افق
 گیردریزی گردشگری و شناخت رفتار گردشگران را در یک مکان در برمیساماندهی گردشگری در یک مکان با توجه به آنکه برنامه

ه با انگیزه و اصل پذیری آن با خواست گردشگران در رابطها و تطبیقبا تاکید بر سنجش وضعیت موجود پیرامون قابلیت( 388: 2000، 4)باندل
های اصلی تواند در زمینهای که از طریق ساماندهی میکنند بگونهریزی برای توسعه تسهیل میآورند که برنامهاین گردشگران بستری فراهم می

مشارکت یابی مقاصد گردشگران و تعیین نوع مناسب گردشگری و توسعه گردشگری شعارهایی را پیرامون رشد آهسته گردشگری و ظرفیت
شود ( و بر این اسا  ساماندهی گردشگری سبب می53: 1382های اقتصادی )خاکسار،مردم محلی و چگونگی ارتباط و همکاری با سایر بخش

ور و ی)کد های آینده نباشد بلکه چگونگی انجام تنیده بصورت بدون آسیب در بر گیردریزی گردشگری تنها به فرمول درآوردن پولکه برنامه
ای مکانی فضایی در پهنه عنوان بخشی از نظام گردشگری و برآیندی از تحول و تطور پدیدهه مقصدهای گردشگری ب. (140 :1385،  سقایی

                                                 
1 Sharply 
2 Cases 
3 Ashloy et al 
4 Bandel 
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های پیوندها و نحوه های گردشگری تنظیم روابط/بنابراین به منظور استفاده اثربخش از ظرفیت .(84: 1393)ضیایی،  یدآفضایی به شمار می
)ریسنکی و  کندریزی فضایی ضرورت پیدا میدها کنترل پیامدهای رشد و توسعه پایدار گردشگری توجه به توسعه و برنامهآرایش فضایی مقص

ریزی گردشگری برای مقاصد پتج عنصر کلیدی را شناسایی کرده و تاکید ( در کتاب خود با عنوان برنامه2002گان و  376: 2012همکاران،
ای مشخص و قابل ریزی مقصد مورد توجه خاص فرار بگیرد و این پنج عنصر عبارتنداز: مرزهای منطقهید در برنامهآنها با میکند که ارتباط بین

های محلی؛ نواحی خارجی و مبادی ورودی منطقه تعریف؛ امکان دسترسی از بازار و برخورداری از کریدرهای حمل ونقل داخلی؛ مجموع جاذبه
 .(2002 ،)گان ریزی توسعه نیازمند توجه استده ساختار فضایی مقاصد گردشگری است که در ذیل برنامهکه همگی آنها از ارکان تشکیل دهن

العات ظم شامل اططور منها و مجالت بعوامل توسعه مقصد گردشگری نه تنها از طریق تجربه سفر افراد حاصل میشود بلکه روزنامه
فر به مقصد سگیری صمیما برای تا و راهنمای سفر عمومهشود و کتابچهیش داده میگردشگری بوده و گزارشات سفر بسیاری در تلویزیون نما

 دهدشار میینترنت انتز طریق اعالوه بر سازمان گردشگری بازاریابی مقصد اطالعات قابل مالحضه ای اه گیرد و بمورد استفاده قرار می
شگری بشمار سعه مقصدهای گردشگری یکی از مهمترین عوامل موثر بر توو با تبلیغات سفر از مقاصد گرد؛ (8: 1394 همکاران، و )محمودی

 ایف وده است. وظپیدا کر بدین منظور ساماندهی فضای به منظور پیشگیری از توسعه ناموزون مقاصد گردشگری ضرورت و اهمیت آید.می
 د:باشاهمیت سازماندهی یا مدیریت مقصد گردشگری به شرح زیر می

ی از مقصد خاص و چه کسان (ردشگرانتجزیه و تحلیل بازار )تعداد نیازهای گ، یلالملوهای روند سفر در سط  ملی و بینتجزیه و تحلیل الگ
به سترسی راهای دو  ،هاع جاذبهتهیه فهرست جام؛ ها(عرضه اقامت و رستوران ،کیفیت ،رزیابی محصوالت گردشگری )کمیتا، کنندبازدید می

رات و تحلیل اث تجزیه؛ (بررسی خدمات و ساختار زیربنایی )شامل: حمل ونقل و آب و انرژی؛ ی گردشگریهاجهت شناسایی ظرفیت هاآن
ی برای گذاررمایهسه خدمات و ارائ؛ بندی توسعه مقصد و تعیین اهداف استراتژیهای عملی و زمانتدوین برنامه؛ )زیست محیطی( گردشگری

در  (.1393، ای گردشگریهدیریت ایده)م ترافزار کاملرمنهای توجیهی با استفاده از دوین طرحت؛ مراکز اقامتی و رفاهی و بین راهی تفریحی
 های انجام گرفته و نتایج آن در زمینه مورد بحث آمده است.ای از پیشینه پژوهش( خالصه1جدول )
 

 .  مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث1جدول 

 تغیرهای مؤثر منتج شدهم نتیجه عنوان ها و سالمحقق

رومیانی و همکاران 
(1399) 

 ریزی راهبردی فضایی توسعه پایداربرنامه
 ندر استان مازندرا مقاصد گردشگری روستایی

های ه)را های کالبدیتقویت زیرساخت

و برطرف کردن مشکالت موانع ، ارتباطی(

 محیطی

توسعه پایدار و عوامل 

اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

 یطیزیست مح

 (1398جوان و همکاران )
تحلیل فضایی اثرات گردشگری بر تحوالت 

 های رضوانشهرهکالبدی سکونتگا

اثرات کالبدی گردشگری در محدوده 

های روستایی در محدوده بیشتری به کانون

 مربوط بود اییدشتی و کوهپایه

کمیت و کیفیت منابع، 

 وضعیت طبیعی و ابعاد فضایی

 اسدپوریان و همکاران
(1398) 

شناسایی معیارها و سنجش سط  توسعه 
 های گردشگریاکوتوریسم پایدار در قطب
 استان لرستان

وضعیت طبیعی و مشارکت مردم متغیرهای 
دارای بیشترین اثر  محلی و جذابیت تفریحی
 است

وضعیت طبیع، مشارکت اجتماعی 
های و کیفیت منابع و جاذبه
 گردشگری

سقایی و همکاران 
(1397) 

اوی شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری واک
 ، استاندر استان گلستان فرانش پساساختاری

 گلستان

چهار مقصد دارای فاصله کوتاهتری نسبت 

به هر یک از مقاصد مجاور خود را دارند و 

 ددارای مرکزیت بیشتری هستن

قابلیت دسترسی و فاصله از 

 مرکز

 سعیدی و همکاران
(1396) 

 بر حیه خمین با تاکیدتحلیل ساختار فضایی نا
 ریزی فضاییبرنامه

شناختی )توپوگرافی محیطی بوممتغیرهای 

های هساخت )راب و خاک( و انسانآمنابع 

 صنایع( ت واارتباطی خدم

 وضعیت طبیعی،

 دسترسی به جاذبه 

الدین افتخاری و رکن
 (1396همکاران )

سنجش رضایت گردشگران از مقاصد 
 گیالن اییگردشگری ساحلی مناطق روست

ر دکمیت و کیفیت منابع و دسترسی به روستاها 
 رضایت گردشگران اثرگذار بود

 کمیت و کیفیت منابع و دسترسی

 (1396)معمری صحنه و 
بندی امکانات توسعه گردشگری و لویتوا

 ، استان گلستانتوزیع فضایی آن

هایی در اولویت از نظر توزیع فضایی شهرستان
های منابع و جاذبهقرار گرفتند که دارای 

تری گردشگری بیشتر و با دسترسی مناسب

کمیت و کیفیت منابع و قابلیت و 
 هادسترسی به جاذبه
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 تغیرهای مؤثر منتج شدهم نتیجه عنوان ها و سالمحقق

 بودند

حسام و همکاران 
(1396) 

ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری 
 محور قلعه رودخان، فومن روستایی

های گردشگری عوامل عملکردی ساختار جاذبه
موثر در کیفیت  عوامل محیطیو زیست

 محیطی مقصد بودند

 کیفیت جاذبه و وضعیت طیعی

 مرشدی و همکارانبهنام
(1395) 

های گردشگری به منظور نبندی کانوپهنه
تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در 

 استان فار 

های گردشگری که از لحاظ جاذبهمناطقی 
بت به همان نس باشندهای بیشتر دارای پتانسیل
و باید نیازمندند ردشگری بیشتری خدمات گ

 ساماندهی فضایی آنها مورد توجه گیرد

-کمیت و کیفیت منابع و جاذبه

 های گردشگری

 (1390برقی و همکاران )
های ساماندهی فضای شناخت و تحلیل طرح

 ایرانسکونتگاهای روستایی 

ی یتنگرش روستاییان، توسعه کالبدی، ابعاد جمع
ی دهثیر را بر سامانو خدمات رفاهی بیشترین تأ

 فضایی روستاها داشت

 ادابعاد کالبدی، ابعاد جمیعتی، ابع
 های فضاییفضایی و زیرساخت

جیوانی و راجری 
 (2014همکاران )

-سان بررسی روابط در یک مقصد گردشگری

 )ایتالیا( ویتو
 کمیت و کیفیت منابع، وضعیت طبیعی و ابعاد فضایی

 (2013) خان
ز وفاداری گردشگران ا بررسی عوامل موثر بر

 مالزی مقاصد گردشگری
 مقصد گردشگری و کیفیت خدمات

 (2012) ژانک
استراتژی های توسعه گردشگری روستایی 

 سوژه در کشور چین
 توسعه اقتصادی منابع داخلی و خارجی

 دینگ و همکاران
(2011) 

های های ساختار فضایی جاذبهبررسی ویژگی
 ناجینگ چین گردشگری

 گردشگری هاقابلیت و دسترسی جاذبه تصادی،توسعه اق

 

 شناسی پژوهشروش
مـاری قیق جامعـه آپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. به طور کلی برای رسیدن به هدف تح

د کـه مقصـد دهنـتشکیل می آبادرستان خرمهای روستایی شهدهد، گروه اول را آن دسته از سکونتگاهاین تحقیق را سه گروه عمده تشکیل می
روسـتایی کـه دارای 14ی، آباد بودند، به عبارتروستای بخش پاپی شهرستان خرم 14گردند؛ که جمعا شامل گردشگری اکوتوریستی محسوب می

ا نزدیکی به یک جاذبه طبیعی و ی خانوار، دارای دهیاری، شورای اسالمی و راه آهن و 10نفر و یا باالی  100های: جمعیت باالی یکی از ویژگی
ودند و یا در مسیر بشگری منطقه های گردتاریخی قرار داشتند انتخاب شدند. به عبارتی این روستاهای منتخب در کنار و یا نزدیک یکی از جاذبه

ای بـا تصادفی طبقـه گیریش نمونهاز روهای توسعه روستایی حایز اهمیت بودند. برای تعیین حجم نمونه روستاها جاذبه قرار داشتند و در برنامه
ستاها به عنوان حجـم نمونـه انتخـاب نفر از این رو 318انتساب متناسب از پاسخگویان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آماره کوکران تعداد 

دوم را فعـاالن در دسـتر   (. گروه2ول آوری شد )جدآمیز جمعپرسشنامه بصورت موفقیت 315شدند. که پس از مراجعه به منطقه مورد مطالعه 
دادند. گروه نفر تشکیل می 30آباد( به تعداد حوزه گردشگری استان لرستان )کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خرم

از مجموع سـه  تند. در نهایتا داشآباد )بخش پاپی( که سابقه سفر به منطقه رنفر از گردشگران در دستر  ورودی به شهرستان خرم 30سوم را 
 گیری انتخاب شدند.نفر به عنوان حجم نمونه برای نمونه 375جامعه آماری مورد مطالعه 

با استفاده از  پایایی آن وعتبار اروش گردآوری اطالعات به شیوه میدانی )پرسشنامه( بود؛ که روایی صوری آن مورد تأیید قرار گرفت و 
ی (، مولفه مکان78/0ماعی ـ اقتصادی )(، به ترتیب، مولفه اجت3های مورد بررسی در پژوهش )جدول رای متغیرها و مولفهآزمون آلفای کرونباخ ب

  ژوهش بود.بدست آمد که حاکی از مناسب بودن ابزار پ (83/0های گردشگری )( و مولفه کیفیت و جاذبه85/0ـ فضایی )
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 نه به تفکیک روستاهاجامعه آماری گروه اول و حجم نمو .2جدول 

 دهستان بخش ردیف
روستاهای مقصد 

 گردشگری
 جمعیت

جامعه 

 آماری

 حجم نمونه

گیری )روش: نمونه

 ای(تصادفی طبقه

 جاذبه گردشگری

1 

 پاپی
 روستا( 228)

نام شهر= 
 سپیدشت

 سنگرچم
 روستا( 45)

 72 421 421 سنگرایستگاه چم
کنار رودخانه سزار و کنار خط 

نزدیکی با ی؛ راه آهن سراسر
مناطق برگسر، امامزاده داوود، 
مناطقی از کوه کال، 
. سنگتراشان، شان و آلیر

 انارانطبیعت دره

 19 104 104 کولوی 2

3 

سپیددشت 

 )بیشه(
 روستا( 40)

 19 106 106 شباندر

 آبشار بیشه
 )چهل و هشتمین اثر ملی(

 14 140 140 گازه 4

 30 174 174 ایستگاه بیشه 5

 30 180 180 پسیل 6

 10 57 57 دراشگفت 7

8 
 کشور

 روستا( 61)

 11 63 63 ایستگاه کشور
آبشار نوژیان و وارک، گردشگاه 

 جنگلی نوژیان،  
 16 84 84 سنگتراشان 9

 12 54 54 تازان 10

 گریت 11
 روستا( 31)

آبشار گریت )سرکانه/  18 108 108 چنار گریت
 25 139 139 نای انگیز 12 مه(افرینه/هفت چش

 هفتتنگ 13
 روستا( 51)

 غار ماهی کور  21 123 123 تنگ پنج
 18 102 102 ایستگاه تنگ هفت 14 ثبت اثر طبیعی ملی

  315 1855 1855 جمع کل

 1399های پژوهش، و یافته 1397منبع: سازمان برنامه و بودجه، 

 

 های مورد بررسی در تحقیقها و میزان آلفای کرونباخ مقیاسها، متغیرها، گویه. مولفه3جدول 

 متغیر وابسته
 هامولفه

 )معیارها(

 متغیرها

 )زیرمعیارها(

تعداد 

 هاگویه

مقدار آلفای 

 کرونباخ

توسعه فضایی میراث 

روستایی مقاصد 

 گردشگری

مولفه اجتماعی 

 ـ اقتصادی

 گذاریسرمایه

20 78/0 

 اشتغال

 مشارکت نهادی

 مشارکت اجتماعی

 حمایت اجتماعی

 پذیرش اجتماعی

مولفه مکانی ـ 

 فضایی

 رسانی و تبلیغاتخدمات اطالع

18 85/0 
 خدمات اقامتی

 خدمات عمومی

 قابلیت و کیفیت دسترسی

مولفه کیفیت و 

های جاذبه

 گردشگری

 وضعیت طبیعی

25 83/0 
 ابعاد فضایی

 د کالبدیبع

 ابعاد جمعیتی

 1399های پژوهش، یافته
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)خیلی کم، کم،  5تا  1ی از برای بررسی متغیرهای تحقیق از سؤاالتی در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده شد و به آنها نمرات
سمتی لیکرت قب طیف پنج در قال سؤاالتی برای تعیین درجه توسعه فضایی و وزن هر یک از متغیرها، اززیاد( داده شد. متوسط، زیاد، خیلی

ر ( د2004تس )س به شیوه کوراتکو و هاجزیاد( داده شد. سپ)بسیار پایین، پایین، متوسط، زیاد، خیلی 5تا  1استفاده شد و به آنها نمراتی از 
( هر امتیاز بر ت آمده بودتغیر بدسمبه آن های مربوط های مکانی، پس از محاسبه امتیاز هر متغیر/ دهستان/ روستا )که از مجموع گویهتحلیل

گردید  وستا تقسیمرهستان/ دهای سنجش آن متغیر تقسیم شده و سپس جواب حاصل از آن نیز بر تعداد پاسخگویان آن منطقه/ تعداد گویه
مناسب )آمار توصیفی، آماری  هایروشو  SPSS20افزار از نرمها تحلیل داده برایدر پژوهش حاضر (. 141: 1398و مرادی،  1395)مرادی، 

 شده است.تفاده ها اسنقشه جهت ترسیم ArcGISافزار ضریب پراکندگی، همبستگی( با توجه به هدف پژوهش بکار گرفته شد. همچنین از نرم
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
ز شرق به ان خوزستان و و از جنوب به استاهای کرمانشاه و ایالم های مرکزی و همدان و در غرب استاناز شمال به استانلرستان استان 

این استان را  ،میهای اقلییبه ویژگ استان از جمله مناطقی است که آب و هوایی متنوع و گوناگون دارد و با توجه اینشود؛ اصفهان محدود می
( ناحیه گرمسیری 4( ناحیه جنگلی 3ای ذره( ناحیه 2( ناحیه کوهستانی 1بندی نمود: توان به چهار ناحیه آب و هوایی به شرح زیر تقسیممی

هر شو دلفان و کوهدشت.  شکان، سلسلههایی این استان عبارتند از: خرم آباد، بروجرد، ازنا، الیگودرز، پلدختر، چگنی، دلفان، دورود، رومشهرستان
 21درجه و  48در  آباد وهرستان خرمشرقی شجنوب در بخش پاپی (.1395)مرکز آمار ایران و دانشنامه آزاد،  آباد مرکز استان لرستان است خر

وجرد و از های بره شهرستانبشرقی دقیقه عرض شمالی در مرکز استان لرستان واقع شده است و از شمال 29 درجه و 33 دقیقه طول شرقی و
 به غرب نوبجاز طرف  و آبادمهای زاغه و مرکزی شهرستان خر، از شمال از طریق بخشهای الیگودرز و دورودطرف شرق به شهرستان

)امیری و  ردیده استگمحدود های دزفول و اندیمشک و از جنوب از طریق شهرستانشهرستان پلدختر و از غرب به شهرستان کوهدشت 
سط  دریا واقع متری از  8/1147 اعدر ارتف نفر بوده است و 373416برابر با  1395آباد در سال ؛ جمعیت خرم(2: 1393یاراحمدی و همکاران، 

م شود؛ شهرستان خرها شامل میشتد(. حدود نیمی از این مساحت شهر را ارتفاعات و تپه ماهور و نیمی را 1395آمار ایران، )مرکز  شده است
 (.1باشد )شکل نفر در هر کیلومترمربع می 73/75کیلو متر مربع دارای تراکم نسبی  6233آباد به وسعت 

 

 
  یایی محدوده مورد مطالعه به تفکیک استان، شهرستان و بخشموقعیت جغراف .1شکل 
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 ها و بحثیافته
درصد(  3/37نفر ) 140رد و مدرصد(  7/62نفر ) 235پاسخگوی مورد بررسی در این تحقیق،  375، نشان داد که از مجموع 4نتایج جدول 

درصد  84ش از داد که بی ا نشانهدهد. یافتهرد مطالعه نشان میزن بودند. چگونگی پراکنش پاسخگویان محلی را براسا  جمعیت روستاهای مو
 کردند. نفر زندگی می 100پاسخگویان در روستاهای با جمعیت کمتر از 

 های توصیفی پاسخگویان. نتایج یافته4جدول 

ف
دی

 میانگین درصد فراوانی سطح بندیمتغیر گروه ر
انحراف 

 معیار

 جنسیت 1
 539/15 72/175 7/62 237 مرد

 530/19 36/177 3/37 140 زن

 جمعیت روستا 2
 225/30 42/174 6/15 49 نفر 100کمتر از 

 920/12 01/175 4/84 266 نفر 100بیش از 

 خانوارهای روستایی 3
 945/17 16/177 1/77 243 خانوار 20کمتر از 

 755/9 76/167 9/22 72 خانوار 20بیش از 

 سن 
 5/23 88 (30جوان )کمتر از 

 5/56 212 (60-30سال )میان 344/11 47/37

 20 75 (60مسن )بیشتر از 

 تمایل به خرید 4

های مراکز خرید موجود در مجموعه
 فرهنگی طبیعی روستا

  71/204 159/8 

خرید از تولیدات سنتی  و صنایع 
 دستی مردم روستا

  10/195 341/10 

5 
وضعیت روستا از نظر 

 گردشگری

 729/11 69/173   ستای واسطرو

 041/17 97/174   روستای مقصد

 تور گردان محلی 6
 979/20 67/180 7/52 166 دارد

 589/9 84/169 3/47 149 ندارد

 فرصت اقامت 7

ویال، اقامتگاه بومگردی، کمپ 
 اقمتی و مهمانسرا دارد

  18/180 525/20 

ویال، اقامتگاه بومگردی، کمپ 
 انسرا ندارداقمتی و مهم

  54/169 326/9 

8 
تعمیرگاه خودرو و 

 جایگاه سوخت

 070/13 70/175 74 233 دارد

 841/25 21/172 26 82 ندارد

9 

دسترسی ارتباطی 

)تلفن ثابت، همراه، 

 اینترت و..(

 391/19 83/174 2/69 218 بلی

 510/9 09/175 8/30 97 خیر

10 

دارا بودن نهادهای 

اجتماعی )شرکت 

 هاو..(اونی، انجمنتع

 245/20 31/183 2/9 29 بلی

 218/16 02/174 8/90 286 خیر

11 

دارای نمایشگاه یا 

فروشگاه عرضه 

 محصوالت محلی

 245/20 31/183 2/9 29 بلی

 218/16 02/174 8/90 286 خیر

12 
فاصله روستا از اولین 

 اقامتگاه

 595/12 93/183   کیلومتر 10تا  1بین 

 875/16 22/170   کیلومتر 10 بیش از

 و، 1399های پژوهش، درصد خطا؛ منبع: یافته 5و  1داری در سطح به ترتیب معنی 
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ند. میانگین سنی پاسخگویان کردخانوار زندگی می 20درصد پاسخگویان در روستاهای با کمتر از  77ها بیش از همچنین براسا  یافته
شود، بیشترین تعداد ه میسال بود. همانطور که در جدول مشاهد 39توزیع سنی نیز مربوط به سن  سال بوده است. بیشترین 38تقریبا 

ز مقاصد دارای راهنمای محلی و درصد ا 1/45سال است. طبق نتایج  60تا  30درصد( مربوط به گروه سنی میانسال بین  56پاسخگویان )حدود 
 ی و مهانسرا(گردی، کمپ اقامتی بومهاهای اقامتی )ویال، اقامتگاهاز روستاها از فرصت درصد 7/52درصد تورگردان محلی ندارند. حدود  9/54

درصد از روستاهایی مقصد  7/91درصد روستاها فاقد امکانات اقامتی مناسب برای گردشگران هستند. همچنین،  50برخوردارند و تقریبا 
اذبه قرار دارند. این نتیجه حاکی از جدرصد در مسیر  3/8ریخی قرار دارند، و فقط های طبیعی و تاگردشگری بخش پاپی در کنار یا نزدیک جاذبه

خردمندانه  ریزیرنامهبیازمند نهای گردشگری و به ویژه صنعت اکوتوریسم در این منطقه دارای پتانسیل باالیی است. که آن است که فرصت
رنت( رتباطی )تلفن ثابت، همراه، اینتدرصد از روستاها از دسترسی ا 2/69حدود  عالوه براین،نماید. فضا برای تحول اقتصادی منطقه ضروری می

صد از در 74حدود  دهد کهشان میها ندرصد روستاهای مقصد فاقد امکانات ارتباطی مناسب برای گردشگران هستند. یافته 8/30برخوردارند و 
 هستند.  ها فاقد تعمیرگاه خودرو و جایگاه سوختدرصد روستا 26روستاها دارای تعمیرگاه خودرو و جایگاه سوخت و 

یره غهای شغلی و ی، انجمندرصد از روستاها فاقد نهادهای اجتماعی همچون شرکت تعاون 8/90دهد که حدود همچنین، نتایج نشان می
نمی باشد.  نطقه موجودمعال در های مردم نهاد فهستند. این نتیجه حاکی از آن است که در این منطقه مشارکت نهادی ضعیف است و سازمان

ناطق مشخص ماکم بر این های تجاری حدرصد روستاها فاقد نمایشگاه و فروشگاه عرضه محلی هستند. به عبارتی فرصت 8/90طبق نتایج 
دهد که شان مین (4جدول ) نتایج، عالوه بر این ریزی و استراتژی مشخص برای بازاریابی محصوالت محلی است.نبوده و فاقد هر گونه برنامه

 10تا  1درصد بین  7/32د، و کیلومتر فاصله دارن 10درصد از روستاهایی مقصد گردشگری بخش پاپی تا اولین مرکز اقامتی بیش از  3/67
د یکی از توانیود است و مسیار محدبهای اقامتی در این بخش دهد که فرصتکیلومتر از اولین مرکز اقامتی فاصله دارند. این نتیجه نشان می

رصد از روستاهایی مقصد د 3/67دهد که ( نشان می4نتایج جدول ) عوامل بازدارنده ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری بخش پاپی باشد.
یلومتر از اولین مرکز اقامتی فاصله ک 10تا  1درصد بین  7/32کیلومتر فاصله دارند، و  10گردشگری بخش پاپی تا اولین مرکز اقامتی بیش از 

ندهی فضایی ارنده ساماوامل بازدتواند یکی از عهای اقامتی در این بخش بسیار محدود است و میدهد که فرصتارند. این نتیجه نشان مید
 مقاصد گردشگری بخش پاپی باشد.

 

 های فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری در نواحی روستایی مورد مطالعهبررسی ویژگی

های ساختار فضایی مقاصد گردشگری روستایی محدوده مورد مطالعه مورد بررسی ه ضریب پراکندگی ویژگیمنظور، با کمک محاسببدین
قرار گرفت. بنابراین، برای بررسی و سنجش معیارها و سطوح مؤثر بر ساماندهی فضایی مقصد گردشگری نواحی روستایی بخش پاپی شهرستان 

 "بسیار باال"و  "باال"، "متوسط"، "پایین"، "بسیار پایین"های این طیف شامل موارد گزینه آباد از طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده شد.خرم
در نظر گرفته شد. در هریک از متغیرها درصد سطوح تأثیرگذاری بیان شده است و  5تا  1زیاد به ترتیب نمرات است. برای موارد از یک تا خیلی

بندی است که در ( استفاده گردیده است که تنها بیانگر تقدم و تأخر آنها از نظر اولویت1CVی )بندی این موارد از ضریب پراکندگبرای اولویت
داری با هم ندارد و به عبارتی مقدار (، به طور مفصل تشری  شده است. برای مواردی که ضریب پراکندگی آنها تفاوت معنی7، 6، 5جداول زیر )

ای بدست گرفته شده است. در این میان ضریب پراکندگی از تقسیم انحراف معیار بر میانگین رتبه آنها یکسان است، اولویت یکسانی نیز در نظر
 آمده است.
 

  سنجش سطوح اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری

ی شهرستان خش پاپباحی روستایی برای بررسی و سنجش سطوح اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری نو
ق از طیف پنج ر این تحقیدجتماعی( گذاری، اشتغال، مشارکت نهادی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و پذیرش اآباد )متغیرهای سرمایهخرم

 (. 5قسمتی لیکرت استفاده شد )جدول 
 

                                                 
1 Coefficient of Variance 
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ـ اجتماعی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقصد . ضرایب تغییر و توزیع درصد متغیرهای تعیین کننده سطوح اقتصادی5جدول   

ف
دی

ر
 

 متغیرهای تعیین سطح اثرگذاری

 های اقتصادی ـ اجتماعیشاخص

 درصد سطوح بعد اقتصادی ـ اجتماعی
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 2 224/0 66/3 821/0 1/17 1/37 5/40 3/5 0 گردشگر درآمدزایی بیشتر از طریق خدمات و حضور 1

2 
ات لیددرآمدزایی از طریق تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و تو

 بومی
0 1/2 5/27 9/41 5/28 804/0 97/3 202/0 1 

3 
 گذاران بخش خصوصی و دولتی در کاالیی کردنجذب سرمایه
 های منطقه و بهبود مشاغل بومی روستاجاذبه

9/10 7/43 3/37 7/7 3 797/0 43/2 327/0 6 

 10 353/0 56/2 905/0 6/1 3/13 7/34 40 4/10 گردشگری بخش در محلی ساکنین گذاری سرمایه 4

 7 337/0 81/2 949/0 4 5/19 3/36 4/34 9/5 سال( 15ـ 64میزان اثر در اشتغال نیروی فعال اقتصادی منطقه ) 5

 9 345/0 69/2 929/0 2/3 7/15 7/34 5/39 9/6 همیزان اثر گردشگری در امنیت شغلی منطق 6

 3/12 24 1/41 1/18 9/2 ا و..(هرانستورها، میزان اثر بر ایجاد مشاغل جانبی روستا )اقامتگاه 7
071/
12 

78/4 525/2 18 

 14 376/0 42/2 912/0 8/0 5/12 5/28 7/43 4/14 های مرتبط با جوامع و مسئوالن محلیهماهنگی سازمان 8

 14 376/0 42/2 912/0 7/2 8/12 1/25 7/42 8/16 اهریزیها و برنامهاستفاده از کارشناسان متخصص در طرح 9

10 
های تعاونی، دهیاری، حمایت بخش خصوصی و دولتی )شرکت

 قهشورای اسالمی( در حفظ و احیای بازار و دانش بومی منط
2/27 7/39 2/23 8/8 1/1 962/0 17/2 443/0 17 

 8 344/0 77/2 955/0 5/4 7/15 9/38 6/33 2/7 طقههای گردشگری مناده از راهنمایان محلی در برنامهاستف 11

 12 367/0 51/2 922/0 3/1 8/12 7/34 1/38 1/13 افزایش آگاهی و اطالعات روستاییان از مزایای گردشگری 12

 11 364/0 34/2 853/0 5/0 7/6 7/35 3/40 8/16 ق(ان خالرینمیزان مشارکت عامالن تغییر و پویایی در روستا )کارآف 13

 15 380/0 35/2 894/0 5/0 9/9 4/30 1/42 1/17 ها گیری تصمیم در ساکنین مشارکت 14

 16 428/0 55/2 093/1 9/1 4/10 5/35 6/41 4/10 پیشگام بودن ساکنین در کارآفرینی گردشگری 15

 8 344/0 53/2 871/0 3/1 9/10 1/37 3/40 4/10 مقصد سعهتو و اقتصاد در گردشگری نقش و اهمیت به باور 16

 3 265/0 39/3 900/0 7/11 2/31 4/42 6/13 1/1 گردشگران ورود از خرسندی ابراز 17

 13 372/0 54/2 947/0 7/2 8/12 32 1/41 5/11 گردشگری جدید امکانات و تسهیالت ایجاد از حمایت 18

 4 289/0 31/3 959/0 3/13 8/24 7/42 9/17 3/1 رضایت از حضور گردشگران 19

 5 293/0 25/3 955/0 4/10 28 3/40 2/19 1/2 عالقه به تعامل با گردشگران 20

 5بسیار باال=                             4ال=با                                3متوسط=                          2پایین=                          1پایین=بسیار  

 1399های پژوهش، منبع: یافته

 
های مربوط به سنجش سطوح اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری از گروه پاسخگویان )روستاییان، گویه

هد که مؤثرترین سطوح اقتصادی د( آمده است. نتایج نشان می5) بندی آنها در جدولگویه بود که اولویت 20گردشگران و کارشناسان( در قالب 
درآمدزایی از طریق تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات بومی با درصد سطوح "ـ اجتماعی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری 

اثرترین ه است و کمعنوان شد "گردشگران ورود از خرسندی ابراز"و  "درآمدزایی بیشتر از طریق خدمات و حضور گردشگر"، "تأثیرگذاری باال
-میزان اثر بر ایجاد مشاغل جانبی روستا )اقامتگاه"سطوح اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری از نظر پاسخگویان 
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نش بومی های تعاونی، دهیاری، شورای اسالمی( در حفظ و احیای بازار و داحمایت بخش خصوصی و دولتی )شرکت"، "ها و..(ها، رستوران
های سطوح اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر ساماندهی فضایی بود. اولویت همه گویه "پیشگام بودن ساکنین در کارآفرینی گردشگری"و  "منطقه

 ( موجود است.5مقاصد گردشگری نواحی روستایی در جدول )
 

 سنجش سطوح مکانی ـ فضایی مؤثر بر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری 

باد آرستان خرماپی شهپرای بررسی و سنجش سطوح مکانی ـ فضایی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری نواحی روستایی بخش ب
های مربوط به سنجش . گویهاده شد)متغیرهای وضعیت طبیعی، ابعاد فضایی، بعد کالبدی و ابعاد جمعیتی( نیز از طیف پنج قسمتی لیکرت استف

 18الب صصان( در قو متخ مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری از گروه پاسخگویان )روستاییان، گردشگران سطوح مکانی ـ فضایی
 ( آمده است.6) بندی آنها در جدولگویه بود که اولویت

 
شگری.ضرایب تغییر و توزیع درصد متغیرهای تعیین کننده سطوح مکانی ـ فضایی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گرد6جدول   

ف
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ر
 

 متغیرهای تعیین سطح اثرگذاری

 های مکانی ـ فضاییشاخص

 درصد سطوح بعد مکانی ـ فضایی
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 10 311/0 22/3 004/1 9/9 6/29 4/38 3/17 8/4 هامیزان دسترسی به منابع آب و رودخانه 1

 7 295/0 38/3 1 1/14 1/30 1/38 4/14 2/3 شیب عمومی منطقه 2

 6 288/0 40/3 981/0 1/14 32 2/35 1/17 6/1 مخاطرات طبیعی 3

 8 300/0 91/2 875/0 3/4 6/17 9/46 5/27 7/3 موقعیت استقرار روستای مقصد در استان 4

 11 316/0 57/3 131/1 7/22 9/33 5/27 6/9 4/6 شرایط آب و هوایی 5

 2 259/0 82/3 992/0 28 5/36 1/29 7/2 7/3 پوشش گیاهی و جانوری منطقه 6

7 
ه اصلدوری و نزدیکی از دیگر مناطق گردشگرپذیر )متوسط ف

 تا دیگر مقصدها(
7/3 3/37 4/50 8 5 705/0 64/2 267/0 5 

8 
 رکزدوری و نزدیکی از مراکز جمعیتی )میزان فاصله تا م

 باد(آجمعیتی اصلی )خرم
9/2 9/18 1/50 3/25 7/2 815/0 06/3 266/0 4 

 1 253/0 26/3 825/0 2/7 3/28 5/48 5/15 5/0 فاصله تا تأسیسات اقامتی رسمی 9

 3 262/0 77/3 988/0 6/25 8/36 8/28 1/6 7/2 قرار گرفتن در کنار جاذبه 10

 12 319/0 81/2 898/0 5/3 5/16 2/43 2/31 6/5 قرار گرفتن در مسیر جاذبه 11

 13 320/0 35/2 752/0 3/0 6/5 3/33 4/50 4/10 قرار گرفتن در مسیر عمومی 12

 10 311/0 81/2 874/0 6/1 8/20 5/39 3/33 8/4 حفظ کالبد و جلوه روستایی منطقه 13

 14 341/0 73/2 932/0 1/2 7/18 1/37 9/33 3/8 طراحی پایدار و سازگار با فضاهای گردشگری منطقه 14

 17 48/1 39/3 05/5 7/10 6/21 9/41 9/21 7/3 انداز طبیعی و زیباشناختی روستاشمچ 15

 9 307/0 61/2 803/0 8/0 9/10 0/44 3/37 9/6 میزان جمعیت روستا 16

 15 355/0 65/2 942/0 1/2 16 5/36 9/34 4/10 نرخ باسوادی روستا 17

 16 358/0 53/2 907/0 9/1 12 7/34 5/40 9/10 جوانی جمعیت روستا 18

 5سیار باال= ب                             4باال=                      3متوسط=                          2پایین=                          1پایین=بسیار  
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، "ی رسمییسات اقامتتا تأس صلهفا "دهد که مؤثرترین سطوح مکانی ـ فضایی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری نتایج نشان می
ضایی مقاصد فساماندهی  مؤثر بر اثرترین سطوح مکانی ـ فضاییهستند و کم"قرار گرفتن در کنار جاذبه "و  "پوشش گیاهی و جانوری منطقه"

یت همه بود. اولو "دی روستانرخ باسوا"و  "جوانی جمعیت روستا"، "انداز طبیعی و زیباشناختی روستاچشم"گردشگری از نظر پاسخگویان 
 ود است.( موج6های سطوح مکانی ـ فضایی مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری نواحی روستایی در جدول )گویه
 

  های گردشگری مؤثر بر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگریسنجش سطوح کیفیت منابع و جاذبه

ستایی بخش واحی رونای گردشگری مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری هبرای بررسی و سنجش سطوح کیفیت منابع و جاذبه
استفاده شد )جدول  سمتی لیکرتف پنج قآباد )متغیرهای وضعیت طبیعی، ابعاد فضایی، بعد کالبدی و ابعاد جمعیتی( نیز از طیپاپی شهرستان خرم

گویان ز گروه پاسخاری مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری ای گردشگههای مربوط به سنجش سطوح کیفیت منابع و جاذبه(. گویه7
دهد که مؤثرترین ( آمده است. نتایج نشان می7) بندی آنها در جدولگویه بود که اولویت 25)روستاییان، گردشگران و متخصصان( در قالب 

-جادهحل مناسب )مسانی در رنصب تابلوهای اطالع" های گردشگری مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگریسطوح کیفیت منابع و جاذبه

های یرساختهای کیفی زستاندارداستقرار و اعمال ا"و  "برگزاری تورهای بازدید از منابع طبیعی و بکر منطقه "، "های منتهی به روستا(
خدمات "ن ر پاسخگویاری از نظهای گردشگری مؤثر بر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگاثرترین کیفیت منابع و جاذبههستند و کم "گردشگری
ثر بر گردشگری مؤ هایجاذبه وهای سطوح کیفیت منابع بود. اولویت همه گویه "ایمنی راه ارتباطی"، و "فروشیخدمات خرده"، "بهداشتی

 است.( موجود 7ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری نواحی روستایی در جدول )
 

 های استنباطییافته

فضایی میراث  زیع ساختارار بر توها و معیارهای کلیدی تأثیرگذمؤلفهدر پاسخگویی به سؤال و فرضیه پژوهش و به منظور تعیین مهمترین 
با توسعه فضایی از  رهاین متغیرتباط بها استفاده گردید و برای تحلیل اگردشگری از ضریب تغییرات در واحد روستاها و دهستان روستایی مقاصد

 تحلیل همبستگی استفاده شد.
 

قاصد مها و متغیرهای( مؤثر بر توسعه فضایی میراث روستایی شناسایی و تحلیل معیارها و زیرمعیارهای )مؤلفه

 گردشگری در نواحی روستایی مورد مطالعه

ک از معیارها و یطالعه؛ هر می مورد گردشگر ختار فضایی مقاصدها و معیارهای کلیدی تأثیرگذار بر توزیع سامؤلفهبه منظور تعیین مهمترین 
ها ز دهستانادر هر یک  ضایی آنفبندی و درجه اثرگذاری مکانی و نمره و وزن توسعه زیرمعیارهای ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری اولویت

بستگی اندهی فضایی از طریق همیک از متغیرها با سامداری هر (. و سپس ارتباط معنی9و  8و روستاهای مورد مطالعه مشخص گردید )جدول 
 مورد آزمون قرار گرفت.

 و مولفه بدست آمد. ویه، متغیربه هر گهای مانند انحراف معیار و میانگین ضریب پراکندگی محاسبه و رتبرای این منظور ابتدا با کمک آماره
 5تا  1ا نمراتی از د و به آنهفاده شالتی در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت استبرای تعیین درجه توسعه فضایی و وزن هر یک از متغیرها، از سؤا

های مکانی، پس از محاسبه امتیاز هر لیل( در تح2004زیاد( داده شد. سپس به شیوه کوراتکو و هاجتس ))بسیار پایین، پایین، متوسط، زیاد، خیلی
تغیر تقسیم شده و مای سنجش آن هگویه ن متغیر بدست آمده بود( هر امتیاز بر تعدادهای مربوط به آمتغیر/ دهستان/ روستا )که از مجموع گویه

 (. 141: 1398رادی، مو  1395سپس جواب حاصل از آن نیز بر تعداد پاسخگویان آن منطقه/ دهستان/ روستا تقسیم گردید )مرادی، 
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 های گردشگری مؤثر بر توسعه فضایی و جاذبه . ضریب پراکندگی و توزیع درصد متغیرهای سطوح کیفیت منابع7جدول 

ف
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ر
 

 متغیرهای تعیین سطح اثرگذاری

 های گردشگریکیفیت منابع و جاذبه

های درصد سطوح بعد کیفیت منابع و جاذبه

 گردشگری
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1 
 رسانی در محل مناسب طالعنصب تابلوهای ا
 های منتهی به روستا()جاده

7/3 1/29 0/48 5/15 7/3 853/0 86/2 298/0 1 

 2 310/0 75/2 855/0 4/2 2/15 7/42 9/34 8/4 هنطقمبرگزاری تورهای بازدید از منابع طبیعی و بکر  2

3 
و  وشورها، توزیع برتبلیغات جهت معرفی منطقه )رسانه

 های گردشگری و..(بهراهنمای نقشه جاذ
3/17 7/30 32 7/15 3/4 078/1 59/2 416/0 20 

 7 320/0 59/2 829/0 9/1 9/9 40 6/41 7/6 امکانات و خدمات اقامتی 4

 11 334/0 82/2 942/0 4 6/17 9/41 3/29 2/7 امکانات و خدمات پذیرایی 5

6 
ی هااستقرار و اعمال استانداردهای کیفی زیرساخت

 گردشگری
8/4 6/37 8/40 9/14 9/1 844/0 71/2 311/0 3 

 10 333/0 57/2 857/0 9/1 7/10 2/39 7/38 6/9 یابی مقصدهبرندگذاری و جایگا 7

 5 316/0 51/2 794/0 1/1 7/7 8/40 4/42 8 محیطی قوی از مقصدتوسعه یک تصویر زیست 8

 4 313/0 79/2 874/0 7/2 1/17 9/41 6/33 8/4 امکانات و خدمات رفاهی )آب، برق و گاز( 9

 9 324/0 86/2 928/0 5/4 1/18 8/40 5/31 1/5 خدمات مالی و بانکی 10

 6 318/0 60/2 828/0 7/2 5/8 3/40 9/42 6/5 خدمات امنیتی و انتظامی 11

 23 951/1 60/2 074/5 1/1 5/8 3/32 5/39 4/18 خدمات بهداشتی 12

 17 385/0 64/2 019/1 5/4 4/14 9/33 9/34 3/12 خدمات فرهنگی 13

 22 430/0 19/2 943/0 3/1 7/6 28 1/38 9/25 فروشیخدمات خرده 14

 16 367/0 28/2 837/0 1/1 5/4 1/33 3/44 1/17 خدمات ارتباطی )مخابرات، پست، اینترنت( 15

 18 389/0 28/2 889/0 9/1 4/10 5/35 3/41 9/10 نشانیآتش 16

 6 318/0 44/2 778/0 8/0 4/6 1/38 6/45 1/9 پمپ بنزین و گاز 17

 7 320/0 67/2 856/0 7/2 1/10 7/46 1/33 5/7 پارکینگ 18

 13 343/0 76/2 948/0 6/5 3/12 3/41 1/34 7/6 تنوع سیستم حمل و نقل عمومی منطقه 19

 15 363/0 45/2 891/0 7/2 7/7 3/33 8/44 5/11 کارآیی سیستم حمل و نقل عمومی منطقه 20

 19 410/0 75/2 130/1 2/11 6/9 9/33 1/34 2/11 دسترسی به روستاسهولت  21

 12 339/0 34/2 795/0 3/0 3/5 8/36 5/43 1/14 فاصله روستا تا مسیر اصلی 22

 14 351/0 05/2 721/0 0 3/1 3/24 52 4/22 نوع راه ارتباطی 23

 8 323/0 11/2 683/0 0 0 3/29 3/52 4/18 کیفیت راه ارتباطی 24

 21 423/0 63/2 115/1 8 7/11 7/30 9/34 7/14 یمنی راه ارتباطیا 25

 5بسیار باال=                             4اال=ب                                3متوسط=                          2پایین=                          1پایین=بسیار  

 1399های پژوهش، منبع: یافته
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یی را در مقاصد گردشگری متغیر( ساماندهی فضا 14متغیر از  10(، پاسخگویان در زمینة برخی متغیرها )8اطالعات جدول ) براسا 
یادی از کل درصد( مقدار ز 42تا  35ها )اغلب بین اند. اما این درصدتبه پایین ارزیابی کردهمتغیر، با مر 4متوسط و  روستایی بخش پاپی با مرتبه

ضایی مقاصد فساماندهی  الیی ازیافتن به سط  بسیار باه خود اختصاص نداده است؛ که این مطلب بیانگر آن است که برای دستدرصدها را ب
اعی و عرضه هر ادی و اجتمشارکت نهمهای اقتصادی و اجتماعی همچون ریزان بایستی به توسعه خردمندانه فضا بر پایه بنیانگردشگری، برنامه
نطقه، امنیت قل عمومی منحمل و  های گردشگری همانند خدمات ارتباطی )تلفن و اینترنت(، اقامتی و تنوع سیستمیرساختچه بهتر خدمات و ز

 ای داشته باشند.و کیفیت راه ارتباطی توجه ویژه
 

 دشگریها و زیرمعیارهای تعیین سطح توسعه فضایی مقاصد گر. ضرایب تغییر )ضریب پراکندگی( و توزیع درصد متغیر8جدول 

ف
ردی

 

متغیرها )زیر معیارهای( تعیین 

سطح توسعه فضایی میراث 

یه روستایی مقاصد گردشگری
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درصد سطوح مولفه ها و معیارهای ساماندهی 
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 02/4 55/12 25 35 77/22 32/5 1 263/0 155/3 831/0 4 ذاریگسرمایه 1

 85/3 5/6 73/19 36/37 66/30 23/5 14 357/1 426/3 649/4 3 اشتغال 2

 999/3 53/1 36/11 6/25 03/42 46/19 11 397/0 336/2 928/0 3 مشارکت نهادی 3

 998/3 74/1 1/11 04/35 17/39 92/12 10 376/0 504/2 943/0 5 مشارکت اجتماعی 4

 998/3 23/5 3/18 16/37 66/31 66/7 5 321/0 82/2 906/0 3 حمایت اجتماعی 5

 4 85/11 4/26 5/41 55/18 7/1 3 291/0 28/3 957/0 2 پذیرش اجتماعی 6

 999/3 51/15 95/29 86/35 76/14 9/3 4 294/0 383/3 997/0 6 وضعیت طبیعی 7

 02/4 38/7 08/20 38/42 56/26 3/4 2 278/0 981/2 830/0 6 ابعاد فضایی 8

 07/4 8/4 23/22 5/39 7/29 6/5 13 767/0 976/2 285/2 3 بعد کالبدی 9

 996/3 6/1 96/12 4/38 56/37 4/9 8 340/0 596/2 884/0 3 ابعاد جمعیتی 10

 999/3 46/3 46/15 9/40 56/31 6/8 7 339/0 733/2 928/0 3 خدمات اطالع رسانی و تبلیغات 11

 4 16/2 16/12 54/40 92/37 26/7 6 323/0 64/2 853/0 5 خدمات اقامتی 12

 4 33/2 47/10 06/37 48/38 67/11 12 514/0 53/2 302/1 10 خدمات عمومی 13

 999/3 97/3 84/6 8/32 24/42 14/14 9 367/0 441/2 897/0 7 قابلیت و کیفیت دسترسی 14

  5سیار باال=ب                             4باال=                                3 متوسط=                         2پایین=                          1پایین=بسیار 

 1399های پژوهش، منبع: یافته

 

گذاری، رتبه دو و مایه( ضریب پراکندگی نیز محاسبه و براسا  آن به متغیرها رتبه داده شده است، که رتبة یک به سر8همچنین در جدول )
به متغیرهای بعد کالبدی و اشتغال داده شده است، که این  14و  13سه به متغیرهای ابعاد فضایی و پذیرش اجتماعی اختصاص داده شد و رتبة 

گری روستایی ترین زیرمعیارها را در سنجش ساماندهی فضایی مقاصد گردشامر مؤید آن است، که این متغیرها به ترتیب قویترین و ضعیف
باشند. همچنین نمره تأثیر هریک از متغیرها در ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری روستایی محاسبه شد که به ترتیب نمره بخش پاپی دارا می

به متغیر اشتغال  ( را دارا بوده و کمترین نمره نیز4گذاری بیشترین نمره )بیشتر از ساماندهی فضایی متغیرهای بعد کالبدی، ابعاد فضایی و سرمایه
های گذاران بخش خصوصی و دولتی در کاالیی کردن جاذبههای شغلی و جذب سرمایهدهد که با افزایش فرصتداده شد. این نتایج نشان می



 91                                  امرایی و همکاران / ... بررسی توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد

 

های منطقه و بهبود مشاغل بومی روستا و افزایش درآمدزایی روستاییان از تولیدات و بومی و سنتی و کشاورزی خود و با عنایت به ظرفیت
آمیز داشت. بنابراین به طور کلی با توجه به نتایج جدول توان در جهت ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری اقدام موفقیتکالبدی و فضایی می

 (، و نمره مؤلفه )معیار اصلی( کالبدی ـ فضایی، این متغیر بیشترین میزان اثرگذاری را در ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری روستایی بخش9)
های کیفیت منابع و جاذبه"پاپی دارا بوده است و قویترین مولفه )معیار اصلی( در ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری روستایی مولفه 

 شناخته شد. "گردشگری
 ها و معیارهای تعیین سطح توسعه فضایی مقاصد گردشگری. ضرایب تغییر )ضریب پراکندگی( و توزیع درصد مولفه9جدول 
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ردی
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 999/3 56/6 64/18 27/35 80/30 71/8 3 525/0 92/2 535/1 20 اقتصادی ـ اجتماعی 1

 02/4 32/7 30/21 03/39 14/27 8/5 2 419/0 98/2 249/1 18 مکانی ـ فضایی 2

3 
کیفیت منابع و جاذبه های 

 گردشگری
25 995/0 58/2 385/0 1 14/14 24/42 8/32 84/6 97/3 999/3 

  5بسیار باال=                             4باال=                                3توسط= م                         2پایین=                          1پایین=بسیار 
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ثر مؤتفکیک متغیرهای  آباد را بههای بخش پاپی شهرستان خرمیافتگی روستاهای مقصد گردشگری دهستان( درجه توسعه10نتایج جدول )
 دهد:دهد. نتایج نشان میبر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری نشان می

 های مورد مطالعه به تفکیک متغیرهای مؤثر بر توسعه فضایی. درجه توسعه فضایی دهستان10جدول 
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1 
 ایستگاه 

 سنگرچم
3 88/2 93/1 31/2 8/2 35/3 37/3 11/3 52/2 36/2 54/2 53/2 37/2 25/2 

 65/2 56/2 39/2 70/2 28/2 96/2 89/2 72/3 71/3 28/3 43/2 28/2 19/3 11/3 کولوی 2

 76/2 59/2 54/2 1/3 36/2 15/3 76/3 5/3 02/3 83/2 28/2 18/2 86/2 52/3 شباندر 3

 94/2 08/3 93/2 41/3 72/2 77/3 320/3 79/3 42/3 15/3 84/2 51/2 18/3 4 گازه 4

 49/2 84/2 2/3 32/3 88/2 16/3 05/3 71/3 18/3 88/2 86/2 12/3 16/3 25/3 ایستگاه بیشه 5

 35/2 57/2 7/2 84/2 54/2 3 85/2 25/3 99/2 62/2 62/2 26/2 68/2 3 پسیل 6

 7/2 92/2 64/2 16/3 5/2 3/3 96/2 6/3 75/2 6/2 6/2 66/2 33/3 37/3 دراشگفت 7

 13/2 24/2 4/2 57/2 36/2 54/2 3 92/2 27/3 30/2 31/2 84/1 76/2 02/3 ایستگاه کشور 8

 27/2 28/2 4/2 66/2 23/2 72/2 75/2 94/2 44/3 37/2 51/2 91/1 7/2 9/2 سنگتراشان 9

 2/2 1/2 38/2 80/2 58/2 77/2 94/2 08/3 70/2 52/2 05/2 91/1 72/3 85/2 تازان 10

 37/2 33/2 18/2 31/2 91/2 68/2 06/3 39/3 75/2 44/2 03/3 37/2 3 69/3 چنار گریت 11

 44/2 87/2 31/2 52/2 57/2 06/3 05/3 39/3 3/3 89/2 63/2 32/2 2/3 26/3 نای انگیز 12

 29/2 16/2 39/2 23/2 42/2 49/2 11/3 54/3 55/3 68/2 3/2 81/1 86/2 23/3 تنگ پنج 13

14 
 ایستگاه 

 هفتتنگ
27/3 44/2 94/1 48/2 68/2 91/3 66/3 3 7/2 59/2 16/2 36/2 18/2 14/2 
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اری گـذی و سـرمایهموثرترین متغیرهای توسعه فضایی به ترتیب وضعیت طبیعی، پذیرش اجتمـاعی، ابعـاد فضـای ،سنگرایستگاه چم در

، مـوثرترین وسـتای کولـویر باشند. بقیه متغیرها در سط  پایین ارزیابی شـده اسـت. درهستند که دارای درجه اثرگذاری متوسط به باال می

باشـند. بقیـه یسط بـه بـاال مـگذاری هستند که دارای درجه اثرگذاری متوتماعی، اشتغال و سرمایهمتغیرها به ترتیب وضعیت طبیعی، خدمات اج

گـذاری، ایهفضـایی، سـرم موثرترین متغیرهای ساماندهی فضایی بـه ترتیـب ابعـاد روستای شباندر در متغیرها در سط  پایین ارزیابی شدند.

باشـند. بقیـه می توسط به باالیغات و پذیرش اجتماعی هستند که دارای درجه اثرگذاری مرسانی و تبلوضعیت طبیعی، بعد کالبدی، خدمات اطالع
 متغیرها در سط  پایین ارزیابی شده است.

دارای میزان اثر متوسط به باال  متغیر 14متغیر از  9( را به خود اختصاص داده است و 4گذاری رتبه باالیی )متغیر سرمایه روستای گازهدر 

بلیغـات بـاالترین رسانی و تعگذاری متغیرهای وضعیت طبیعی، بعد کالبدی، پذیرش اجتماعی، خدمات اطالیکه بعد از متغیر سرمایههستند، بطور
دسترسـی بـه روسـتا  بلیت و کیفیتترین متغیرها مشارکت نهادی، مشارکت اجتماعی، ابعاد جمعیتی، خدمات اقامتی و قاها را دارند. و ضعیفرتبه

شـارکت نهـادی، مشـارکت ممتغیـر  5متغیر دارای رتبه باالی متوسط هستند. به عبـارتی  14متغیر از  9 ایستگاه بیشهد. در تشخیص داده ش

ی مقاصـد ماندهی فضـایاجتماعی، ابعاد جمعیتی، خدمات عمومی و قابلیت و کیفیت دسترسی بـه روسـتا دارای سـطوح پـایین اثرگـذاری در سـا
 گردشگری ایستگاه بیشه بودند.

تغیـر )وضـعیت م 5 روستای دراشـگفتگذاری و بعد کالبـدی(، متغیر )وضعیت طبیع، سرمایه 3 روستای پسیلیه روستاها همچون بق

گـذاری، ابعـاد جتماعی، سرمایهامتغیر )پذیرش  3 ایستگاه کشوررسانی و تبلیغات(، گذاری، اشتغال، خدمات اطالعطبیعی، بعد کالبدی، سرمایه

 5 چنـار گریـت(، متغیر )اشتغال و وضعیت طبیعی 2 روستای تازانمتغیر )پذیرش اجتماعی(،  1فقط  گتراشانروستای سنفضایی(، در 

اری، اشتغال، پـذیرش اجتمـاعی، گذمتغیر )سرمایه 6 انگیزنایگذاری، اشتغال، مشارکت اجتماعی، وضعیت طبیعی، ابعاد فضایی(، متغیر )سرمایه

یرش اجتمـاعی، وضـعیت گذاری، پذمتغیر )سرمایه 4 هفتپنج و ایستگاه تنگتنگیی( و روستاهای وضعیت طبیعی، بعد کالبدی، ابعاد فضا

 ویت و بهبود هر کدامی موثر و تقطبیعی، ابعاد فضایی( را به عنوان موثرترین متغیرهای ساماندهی فضایی معرفی کردند که توجه به این متغیرها
 ردد.ری در منطقه گیافتگی فرآیند گردشگتواند منجر به بهبود توسعهری مربوطه میها در روستاهای ناحیه گردشگاز این زیرساخت
صـد ر توسـعه فضـایی مقاآباد را به تفکیک متغیرهای مؤثر بـهای بخش پاپی شهرستان خرم( درجه توسعه فضایی دهستان11نتایج جدول )
پیددشـت( و یـت و بیشـه )سهـای گرگذاری مربوط بـه دهسـتانر سرمایهدهد. نتایج حاکی از آنست که باالترین امتیاز متغیگردشگری نشان می

-فت، کشور، چـمههای )تنگباالترین امتیاز متغیر اشتغال مربوط به دهستان گریت است. کمترین مشارکت نهادی به ترتیب مربوط به دهستان

ن کشور و گریت در دو دهستا ترین میزان مشارکت اجتماعیاند. کمسنگر، گریت و بیشه( است و همگی در سط  خیلی پایین و پایین برآورد شده
بیشه در بـاالترین سـط   وهای گریت دهستان دارای امتیاز متوسط به باالست که دهستان 5دیده شد. همچنین، متغیر پذیرش اجتماعی در هر 

ت( است. متغیر ابعاد سنگر، گریچم هفت، بیشه،ان )تنگدهست 4آن قرار دارند، باالترین امتیاز مربوط به متغیر وضعیت طبیعی به ترتیب مربوط به 
رسـانی و خـدمات اطـالع وهفت و گریت( دارای اثری بیشتر از حد متوسط ارزیابی شـد. متغیـر کالبـدی سنگر، تنگفضایی در سه دهستان )چم

شـارکت اجتمـاعی، مارکت نهـادی، شد. متغیرهای مشتبلیغات در دهستان بیشه )سپیددشت( دارای باالترین امتیاز و باالتر از حد متوسط ارزیابی 
کمتـر از حـد  حد پـایین و ها درخدمات اجتماعی، ابعاد جمعیتی، خدمات عمومی، خدمات اقامتی و قابلیت و کیفیت دسترسی برای همه دهستان

 متوسط مشاهده شد. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 93                                  امرایی و همکاران / ... بررسی توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد

 
 به تفکیک متغیرهای مورد بررسیآباد های بخش پاپی شهرستان خرم. درجه توسعه فضایی دهستان11جدول 
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 34/2 42/2 50/2 57/2 34/2 62/2 06/3 45/3 43/3 90/2 34/2 2 95/2 02/3 سنگرچم 1

 58/2 83/2 84/2 13/3 63/2 20/3 96/2 53/3 08/3 80/2 65/2 58/2 98/2 34/3 سپیددشت 2

 21/2 21/2 39/2 68/2 37/2 69/2 88/2 97/2 16/3 40/2 31/2 90/1 77/2 92/2 کشور 3

 41/2 42/2 25/2 43/2 71/2 90/2 05/3 39/3 07/3 70/2 80/2 34/2 11/3 44/3 گریت 4

 22/2 17/2 38/2 20/2 50/2 59/2 06/3 59/3 72/3 68/2 38/2 87/1 66/2 25/3 هفتتنگ 5
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جتمـاعی، اعی، حمایـت مـاگذاری، اشتغال، مشارکت نهـادی، مشـارکت اجتعالوه بر این، در مطالعه همبستگی بین متغیرهای مؤثر )سرمایه
دمات عمـومی و ات اقـامتی، خـرسانی و تبلیغات، خـدمپذیرش اجتماعی، وضعیت طبیعی، بعد کالبدی، ابعاد فضایی، ابعاد جمعیتی، خدمات اطالع

بـین ه کـن نشـان داد قابلیت و کیفیت دسترسی ( با توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری، بررسی مقادیر ضریب همبسـتگی پیرسـو
ابطـه مثبـت و ی روسـتایی رمتغیرهای مستقل )بجز متغیرهای پذیرش اجتماعی، بعد کالبدی، ابعاد فضایی( با ساماندهی فضایی مقاصد گردشگر

توسـعه  درصد وجود دارد. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل بـا متغیرهـای مـورد اسـتفاده در سـنجش 99داری در سط  اطمینان معنی
 ( آمده است.12وستایی مقاصد گردشگری در )جدول فضایی میراث ر

 
 مؤثر بر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری های . نتایج تحلیل همبستگی بین مؤلفه12جدول 

 r P متغیر وابسته ها و معیارهای توسعه فضاییمتغیر
نوع ضریب 

 همبستگی

 گذاریسرمایه
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217/0- 000/0 

ن
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یر
پ

 

 575/0 000/0 اشتغال

 508/0 000/0 مشارکت نهادی

 354/0 000/0 مشارکت اجتماعی

 208/0 000/0 حمایت اجتماعی

 113/0 084/0 پذیرش اجتماعی

 884/0 -008/0 وضعیت طبیعی

 079/0 -093/0 ابعاد فضایی

 528/0 000/0 بعد کالبدی

 396/0 000/0 بعاد جمعیتیا

 568/0 000/0 رسانی و تبلیغاتخدمات اطالع

 502/0 000/0 خدمات اقامتی

 534/0 000/0 خدمات عمومی

 549/0 000/0 قابلیت و کیفیت دسترسی

 و  (1399های پژوهش، )منبع: یافته داری در سط  یک و پنج درصدبه ترتیب معنی 
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ی خدمات اقامت و تبلیغات، رسانیستگی قوی بین برخی متغیرها )زیرمعیارهای( موثر )اشتغال، مشارکت نهادی، بعد کالبدی، خدماتوجود هب
های متگاه)همچون اقا های اقامتیدهد که با افزایش خدمات و فرصتو خدمات عمومی( با متغیر ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری نشان می

ف ه مناطق هدبت دسترسی آهن(، که قابلیهای سنتی( افزایش خدمات عمومی حمل و نقل )راهپذیرایی )رستوران هایبومی(، زیرساخت
های یگر زمینهدراهم کردن بتی در فتواند در جهت مثهای ارتباطی همچون تلفن همراه و اینترنت میگردشگری را مهیا سازد و بهبود زیرساخت
 مؤثر باشد.توسعه گردشگری در مقاصد روستایی 

ی و گذاررمایهرهای سضعیف )متغیوجود هبستگی ضعیف بین متغیرهای موثر )مشارکت اجتماعی و ابعاد جمعیتی(، و همبستگی خیلی
و همچنین  ـ اقتصادی جتماعیحمایت اجتماعی( با متغیر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری حاکی از آنست که توجه به سطوح ا

شد. بنابراین توجه قه موثر باری منطی انسانی فعال نتوانسته است آنگونه که باید در توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگجمعیت نیروها
یی مقاصد یراث روستاه فضایی متوانند تاثیر زیادی در توسعای میهای اجتماعی منطقهبه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، مشارکت و شبکه

 د.گردشگری داشته باشن
 

 گیرینتیجه
ک از ایـن هـای هـر یـنمـره نشان داد باالتریننشینان متغیرهای موثر بر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری قلمرو کوچنتایج 

 ومی،خـدمات عمـ ی و تبلیغـات،رسانگذاری، وضعیت طبیعی، بعد کالبدی، خدمات اطالعمتغیرها به تفکیک روستاها عبارتند از متغیرهای سرمایه
یسـتگاه بیشـه(؛ ی )روسـتای اقابلیت و کیفیت دسترسی )روستای گازه(؛ اشتغال )روستای تازان(، مشارکت نهادی، ابعاد جمعیتـی، خـدمات اقـامت

های هـر ین نمرهمچنین باالترهفت( و ابعاد فضایی )روستای شباندر(. همشارکت اجتماعی )روستای چنار گریت(؛ پذیرش اجتماعی )ایستگاه تنگ
شـه( )مشـارکت سپیددشـت )بی سنگر )حمایت اجتماعی، ابعاد فضایی(؛ دهسـتانها عبارتند از دهستان چمک از این متغیرها به تفکیک دهستانی

اری، اشـتغال، گـذت )سرمایهرسانی، خدمات اقامتی، خدمات عمومی، قابلیت و کیفیت دسترسی(؛ دهستان گرینهادی، بعد کالبدی، خدمات اطالع
ی( کلیـدی در هـای )متغیرهـاهفت )پذیرش اجتماعی، وضعیت طبیعی و ابعاد فضایی(. در نهایت مهمتـرین زیرمعیارتی(؛ دهستان تنگابعاد جمعی
اجتمـاعی،  فضـایی، پـذیرش گذاری، ابعـادآباد به ترتیب عبارت بودند از سرمایهمقاصد گردشگری شهرستان خرممیراث روستایی فضایی  توسعه

نیـز بـه ترتیـب  ها( کلیـدیفهرسانی و تبلیغاتی؛ همچنین مهمترین معیارها )مؤلجتماعی، خدمات اقامتی، خدمات اطالعوضعیت طبیعی، حمایت ا
ی بـین متغیرهـای طالعه همبستگهای گردشگری، مکانی ـ فضایی و اقتصادی ـ اجتماعی ارزیابی شدند. عالوه بر این، در مکیفیت منابع و جاذبه

، ابعاد فضایی، ، بعد کالبدیل، مشارکت نهادی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، وضعیت طبیعیگذاری، اشتغامؤثر )سرمایه
اث روسـتایی عه فضـایی میـرتوسـ( با ت عمومی و قابلیت و کیفیت دسترسیرسانی و تبلیغات، خدمات اقامتی، خدماابعاد جمعیتی، خدمات اطالع

کالبـدی،  جتماعی، بعداهمبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای مستقل )بجز متغیرهای پذیرش  ، بررسی مقادیر ضریبمقاصد گردشگری
-تایج بـا یافتـهندرصد وجود دارد. این  99داری در سط  اطمینان فضایی مقاصد گردشگری روستایی رابطه مثبت و معنی توسعهابعاد فضایی( با 

(، آقایی و 1398همکاران ) وجوان  (،2011(، برگر )2011های دینگ و همکاران )خشی از یافته(، ب2013(، خان )2014های جیوانی و همکاران )
حسـام و ، (1396)معمـری  وصـحنه ، (1396الدین افتخاری و همکاران )رکن (،1397های برومند و همکاران )(، بخشی از یافته1398همکاران )
بنابراین، با توجه به قت دارد. مطاب (1397اسدپوریان و همکاران )، (1390ی و همکاران )برق، (1395) مرشدی و همکارانبهنام، (1396همکاران )

 توان راهکاری کاربردی زیر را پیشنهاد داد:نتایج بدست آمده می

 گـاه خـودرو و اها فاقـد تعمیردرصـد روسـت 26درصد از روستاها دارای تعمیرگاه خودرو و جایگاه سوخت و  74که مطابق با نتایج حدود از آنجایی
عمیرگاه و تطالعه همچون مها و خدمات عمومی توسعه در روستاهای مورد توان پیشنهاد داد که بخش مهمی از زیرساختجایگاه سوخت بودند می

خـش یـن باوبنـایی را در هـای زیربنـایی و رتوان زمینه توسعه دیگـر زیرسـاختریزی عقالیی میجایگاه سوخت وجود دارد که در صورت برنامه
 اخت.سافزاری( به منظور توسعه گردشگری فراهم های اینترنتی و نرم)همچون توسعه نهادهای اجتماعی و مدنی، زیرساخت

 های اقامتی خدمات و فرصت گردد با افزایشباشد. پیشنهاد میهای مناسب ارتباطی، پذیرایی، عمومی و اقامتی در این بخش ضعیف میزیرساخت
سترسی به دن(، که قابلیت آههای سنتی( افزایش خدمات عمومی حمل و نقل )راههای پذیرایی )رستورانبومی(، زیرساختهای )همچون اقامتگاه

اهم کـردن مثبتـی در فـر تواند در جهـتهای ارتباطی همچون تلفن همراه و اینترنت میمناطق هدف گردشگری را مهیا سازد و بهبود زیرساخت
 در مقاصد روستایی مؤثر باشد. های توسعه گردشگریدیگر زمینه
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 ی را در ایـن منطقـه داشـتند( سال که فراوانی زیـاد 39های شغلی برای جوانان روستایی )کمتر از توجه ویژه به تورگردانی محلی و ایجاد فرصت
 گردد.رغم کاهش معضل بیکاری توسعه گردشگری را در این منطقه باعث میعلی

 آبـاد رستان خرمگردشگری شه شه دارای بیشترین تعدد متغیرهای موثر بر توسعه فضایی میراث روستایی مقاصداز آنجایی که روستاهای گازه و بی
ین متغیرهـای بلیغات مهمتـررسانی و تگذاری، اشتغال، پذیرش اجتماعی و وضعیت طبیعی، توسعه خدمات اطالعبودند و از نظر متغیرهای سرمایه

سـهیالت تی در خـدمات و گذارگردد که در صورت سرمایهپیشنهاد می در نواحی روستایی شناخته شدند.اثرگذار بر ساماندهی فضایی گردشگری 
تواننـد در ها مـیهاین سکونتگا های توسعه،ها و پروژههای مردمی در طرحمناسب و استفاده از تسهیلگران کارآمد در ایجاد انگیزه برای مشارکت

آبشـارها؛ بـه بـا  ضـعیت طبیعـی وستفاده قرار گیرند. و به علت برند بودن این منطقه در لرستان از نظر وتری مورد ارسانی پسکرانه وسیعخدمات
 رسانی مناسب و دارا بودن استراتژی مناسب بازاریابی و فروش مورد توجه قرار گیرند.تبلیغات و اطالع

 

 منابع
ی هاریسم پایدار در بین قطبیی معیارها و سنجش سط  توسعه اکوتو(، شناسا1398اسدپوریان، زینب، رحیمیان، مهدی، غالمرضایی، سعید )

 .483-499، صص 3، شماره 50گردشگری استان لرستان، مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران، دوره 
ان، شگری استان لرستآیمد توسعه گرد(، نقش آب و هوای تنوع اقلیمی در فر1393یاراحمدی، بهروز، سپهوند، نورالدین، قوامی، معصومه )امیری

 مجموعه مقاالت ارائه شده توسط کارکنان هواشناسی استان لرستان. 

جله د گردشگری روستایی در ایران، م( تببین و ارائه مدل ارزیابی اقتصا1397ویدا، سید راشد صفایی ) ابیانه، محمد، علیزاده، حسن، اورجی،
 .107-132ص صو نهم.  شماره مسلسل بیست سال هشتم، دانشگاه گلستان، فصلنامه علمی پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا در ایران،

وان و دی، فرهاد جری، )مترجم: حوریه مراگذاری: مدیریت، بازاریابی و پایدا(. گردشگری روستایی و سرمایه1399اوریاده، اید، رابیسنون، پیتر )
 ص. 411آباد: انتشارات دانشگاه لرستان. زاده(، خرممحمد سیفی

روستایی در جهت عمران و  تحلیلی بر طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای(، 1390نژاد، نفیسه )قی، حمید، کریمی، فاطمه، قطبیبر
 ، مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، تهران، ایران.ساماندهی کالبدی روستاها

های گردشگری به منظور نونبندی فضاهای کا( پهنه1395) محمد، رضوانی، سبکبار، حسنعلی،مرشدی، حسن، احمدی، داریوش، فرجیبهنام
 ای سال یک.ی منطقهزریتعیین خدمات بهینه مناطق گردشگری استان فار ، فصلنامه برنامه

 د.مشه های مذهبی کشور،ها و مکانفرهنگ آبادی ،(. 1397) محمد حسین یزدی،پاپلی

 ( گردشگری ماهیت و مفاهیم  انتشارات دانشگاه سمت.1392) یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدیپاپلی

 .68 و تبارشناسی، فصلنامه نحقیقات جغرافیایی، شماره( گردشگری 1382) یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدیپاپلی
 .65-66شماره رافیایی، سنت و مدرنیته )بازخوانی یک مقاله(، فصلنامه تحقیقات جغ (1381) یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدیپاپلی

ت آباد و بلوکاخش رحمت(. تئوری بنیانی توسعه گردشگری روستایی )مورد مطالعه: ب1399بخش، امید، مرادی، حوریه )شهجمشیدزهی
 .1399ریزی روستایی، زمستان شهرستان رودبار(. فصلنامه پژوهش و برنامه
ن های روستایی شهرستاگاهرات گردشگری بر تحوالت کالبدی سکونت( تحلیل فضایی اث1398) جوان، فرهاد، حسن، افراخته، ریاحی، وحید
 .57-70ص، ص11ریزی توسعه کالبدی، سال چهارم، شماره رضوانشهر، نشریه علمی پژوهشی برنامه

لعه مورد مطالعه: محور ق)ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی ، (1396) مهدی چراغی، حمید، انی،یرضاباغ مهدی، حسام،
 .223-241صص  .20شماره پیاپی  ،4شماره ،6سال ریزی روستایی،های و برنامهرودخان( مجله پژوهش

هانگردی در نامه توسعه جها و برریزی در توسعه گردشگری پایدار، مجموعه مقاالت بررسی سیاست(، نقش برنامه1382خاکسار، علی، )
 هران، ایران.جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه عالمه طباطبایی، ت

وره دحیط روستا، مستاها. مسکن و های توسعه و آبادانی رو(. گردشگری روستایی و لزوم توجه به آن در برنامه1388سلیمان ) راسق قزلباش،
 .98-109:  129، شماره 29
)مورد  اصد گردشگری ساحلی( سنجش رضایت گردشگران از مق1396) مهدی پورطاهری، یاسر، نژاد،رمضان عبدالرضا، افتخاری،الدینرکن

 .150-125صص  .3، شماره49 دوره های جغرافیایی انسانی،مطالعه؛ روستاهای استان گیالن( پژوهش



 1400 تابستانو  بهار(، 1)پیاپی  اول، شماره اولدوره  ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           96  

 

یدهای گردشگری خارجی استان ( تحلیل نقاط و قوت ضعف و فرصت تهد1391) هادی خانه،جامبالوییجواد،  خزایی پول،بخرام،  رنجبریان،
 .34-13 صص ره یک،شما سال اول، ریزی توسعه گردشگری،مجله برنامه های سلسه مراتبی فازی،کاصفهان با استفاده از تکتی

یی )مورد: ینی در مقاصد گردشگری روستابرنده توسعه کارآفرهای پیشمؤلفه آثار(. تبیین 1399، )حامد؛ عباسی.وریه.، مرادی، حبا روزبهانی، ع
 . 350ـ 364، صص 1، شماره 11ی روستایی، دوره هابخش سامن شهرستان مالیر(. فصلنامه پژوهش

ضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ریزی راهبردی ف( برنامه1397محمدرضا ) رضوانی، حمداهلل، قیداری،یسسجا شایان،حمید، احمد، رومیانی،
 . 90-105ص ، ص1، شماره 11های روستایی، سال فصلنامه پژوهش. .SOARروستایی با استفاده از مدل استراتژیک

 ـهای اقتصادی ر ارتقاء شاخصبررسی اثرات توسعه گردشگری د(، 1392زرافشانی، کیومرث، شرفی، لیدا، گراوندی، شهپر و قبادی، پرستو )
(، 5) 3، شماره ایی، سال دومکرمانشاه(، اقتصاد فضا و توسعه روست استان در ریجاب گردشگری منطقه: مورد) روستایی نواحی اجتماعی
 .119-134صص 

 تهران.ای، انتشارات دانشگاه های برنامه ریزی منطقهروش و(. اصول 1389) زیاری، کرامت ااهلل
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 .201-226صص  ، سال هشتم، شماره بیست و نهم.آمایش جغرافیایی فضافصلنامه  ،تاریخپساسا
 ارات دانشگاه تهران.انتشتهران:  ( گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار،1380) جولیا، شارپلی،

یس ستفاده از مدل تاپساهای استان اصفهان از لحاظ تاسیسات گردشگری با بندی شهرستان( سط 1390) جعفر موسیوند، علی، شماعی،
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 زرگانی.(، اقتصاد گردشگری، ترجمه: محمدرضا فروتن، تهران: انتشارات چاپ و نشر با1383الندنبرگ، دونالد.ای )
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ABSTRACT 
Introduction The objective and conceptual developments of tourism in the present age have created 

the necessities of spatial development and internal and external relations of geographical territories 

that are reminiscent of the reflection of tradition in modernity. Meanwhile, the spatial development 

of rural areas, whose dominant social spaces include the nomadic territories of Iran, are of special 

importance in the development of postmodern tourism. 

Purpose of the research: The purpose of this study is to investigate the spatial development of rural 

heritage and tourism destinations in Khorramabad city, which is one of the most important nomadic 

territories of Iran. 

Methodology  The research method was descriptive-analytical and applied. The statistical 

population of this study consists of three main groups (315 villagers living in 14 selected villages of 

the region (by stratified random sampling), tourism experts in the province (30 people) and available 

tourists (30 people)) They gave. Finally, from the total of three statistical populations, 375 people 

were selected as the sample size. To collect the data, field methods and a questionnaire were used, 

the reliability of which was calculated using Cronbach's alpha test for three components affecting the 

spatial development of rural heritage of tourist destinations, which indicated the appropriateness of 

the research tool. Dispersion coefficient and Pearson correlation coefficient were used to analyze the 

data in SPSS20 software environment and ArcGIS software was used to draw the maps. 

Geographical area of research Tourism destinations in rural areas of Khorramabad city (Papi 

district) which relied mainly on ecotourism. 

Results and discussion The findings showed that the most important components and key criteria 

affecting the distribution of the spatial structure of rural heritage are the destinations, quantity and 

quality of tourism resources and attractions, and the spatial-spatial status of tourist attractions. The 

study of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship 

between all independent variables (except social acceptance, physical dimension, spatial dimensions) 

with the spatial development of rural heritage of tourist destinations. 

Conclusion Since the villages of Gaza and Bisheh had the highest number of variables affecting the 

spatial development of rural heritage tourist destinations in Khorramabad, it is suggested that if 

invested in appropriate services and facilities, these settlements can be used in a wider range of 

services. Be used. 
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