بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی
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سامان حیدری ،1سید خلیل سید علیپور ،2باقر احمدی

تاريخ دريافت51/40/11 :
تاريخ پذيرش51/40/22 :
چكيده
گردشگری در مناطق مرزی از مهمترين فعالیتهايی است که میتواند اين مناطق را از انزوای جغرافیايی بیرون براندد
و به اصطالح از حاشیه به درون متن سوق دهد .همچنین میتواند اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و روش زندگی
ساکنان اين مناطق را دگرگون سازد .با اين وجود در ايران ،هنوز از پتانسیلهای باالی گردشگری مناطق مرزی ،جهدت
نیل به توسعۀ پايدار بهرهبرداری نشده است.
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی موانع توسعۀ گردشدگری شهرسدتان مدرزی زهد

مدیباشدد .روش انجدا تحقیدق،

توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربری است .جامعۀ نمونه نیز سه گروه میباشدد .گدروه اول ،سرپرسدتان خانوارهدای ايدن
شهرستان هستند که با توجه به روش نمونهگیری خوشهای ،تعداد  121خدانوار در ايدن گدروه انتخدا شدد .گدروه دو ،
کارشناسان و مسئوالن شهری هستند که  12نفر از ايشان ،با روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونده انتخدا گرديدد.
گروه سو  ،گردشگران هستند که تعداد  04نفر ،با استفاده از نمونهگیری غیر احتمدالی سداده و آسدان ،بده عندوان نمونده
انتخا گرديد و پرسشنامهها میان آنها توزيع شد .سپس برای تحلیل دادههدا از آزمدون تحلیدل عداملی بده کمد
نر افزار  SPSSو  Excel 2010بهره برده شد .نتايج عمدۀ چالشهدای توسدعۀ گردشدگری در محددودۀ مدورد
مطالعه ،به ترتیب اولويت عبارتند از :اجتماعی -فرهنگی  ،%81. 8اقتصادی  ،%88کالبدی -فیزيکدی  ،%88مدديريتی
و برنامهريزی  ،%80و جغرافیايی و محیطی  .%08در نهايت ،جهت بهبود و توسعۀ صنعت گردشگری شهرستان زهد
پیشنهادهايی ارائه گرديده است.
واژههای کليدی :توسعه ،گردشگری ،مناطق مرزی ،شهرستان زه

.

 .1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران (نويسندۀ مسئول)
 .2استاديار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علو انتظامی و مطالعات اجتماعی
 .3کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشگاه شهید باهنرکرمان
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مقدمه
صددنعت گردشددگری ،بدده جهددت فشددردگی زمددان و مکددان جغرافیددايی ،بددهعنددوان يکددی از
بزرگترين و رو به رشدترين فعالیتهای اقتصادی دهکددۀ جهدانی معرفدی شدده اسدت .در
اغلب کشورهای جهان و به ويژه کشورهای در حال توسعه -با در نظر گدرفتن بحدرانهدايی
همچون نرخ باالی بیکاری ،منابع مالی محدود و اقتصاد ت

محصولی -در زمدرۀ بدارزترين

و مهمترين سیاستهای توسعه جای گرفته است .هماکندون ،ايدن صدنعت ،سدومین صدنعت
بزرگ جهان بعد از نفت/گاز و وسايل الکترونیکی) به شمار میآيد ( )WTTC, 2012bو
 5/1درصددد تولیددد ناخددالا جهددانی و  8/5درصددد اشددتغال جهددانی ( 201.811.444شددغل)
( )WTTC, 2014: 6را به خود اختصاص داده است .تعداد گردشگران بینالمللی در حال
رشد است و از  288میلیون نفر در سال  1584به  583میلیون نفر در سال  2411فزوندی يافتده
و ساالنه  03میلیون نفر نیز به آن اضافه میگردد ( .)WTTC, 2012a: 9واکاوی تجدار
جهانی در زمینۀ توسعۀ گردشگری ،بیانگر اين است که مديريت و برنامهريزی شايستۀ ايدن
صنعت نهتنها موجدب خلدق فرصدت هدای شدغلی فدراوان و افدزايش درآمدد کشدورها گشدته
(  )Sharpley, 2000: 1-9, Smith, 1989بلکه میتواند نقدش چشدمگیدری در راسدتای
نیل به توسعۀ پايدار ايفا نمايد .از سوی ديگدر نیداز بده سدرمايهگدذاری اندد

جهدت تولیدد

سددرمايۀ مددالی در ايددن صددنعت ( )Robinson, 1999موجددب شددده تددا بددهعنددوان يکددی از
مناسبترين راهبردهای توسعه -در مناطقی کده بده داليدل اقتصدادی فقدر و بیکداری وجدود
دارد -مورد توجه واقع شود (.)Ashley et al, 2006

بر اساس گزارش WTOتعداد گردشگران جهان ،سدالیانه  3/0درصدد رشدد دارد و در
سال  2424به  1/0میلیارد نفر خواهد رسدید .در همدین زمدان ،هزيندههدای گردشدگران در
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سرتاسر جهدان بدا رشدد سداالنۀ  0/8درصدد ،بده  2تريلیدون دالر مدیرسدد (حسدین پدور و
همکاران .)2 :1353 ،لويس ترنر ،گردشدگری را امیددبخشتدرين و پیچیددهتدرين صدنعتی
میداند که جهان سو با آن روبهروسدت و معتقدد اسدت گردشدگری بیشدترين قابلیدت را
جهت جانشینی برای صنايع درآمدزا دارد (الوانی و همکاران .)118 :1381 ،توسعۀ صنعت
گردشگری ،بهويژه برای کشورهای درحالتوسعه -که با معضالتی همچون میزان بیکاری
باال ،محدوديت منابع ارزی و اقتصداد تد

محصدولی مواجده هسدتند -از اهمیدت فراواندی

برخوردار است (بهروز .)2 :1352 ،با اينوجود ،کشور ايران با تمدنی چندين هزارساله و بدا
قرار گرفتن در بین  14کشور نخست جهان از نظر جاذبههای گردشگری ،بده لحدا توسدعۀ
گردشگری چندان موفق عمل ننموده و جذ تنها  0/8میلیون گردشگر خدارجی و حضدور
در ردۀ  08جهان از نظر جذ گردشگر خارجی ( )UNWTO, 2014گدواهی روشدن بدر
اين امر است؛ در حالی که برنامهريزی ،مديريت و توسعۀ گردشگری در کشوری همچدون
ايران و بهويژه شهرهای آنکده بدا چدالشهدای عديددهای همچدون جدوانی جمعیدت ،فقدر و
نابرابری ،حاشیهنشینی ،نرخ باالی بیکاری ،اقتصاد تد

محصدولی و  ...مواجده اسدت ،امدری

اجتنا ناپذير است .بر اين اساس ،پژوهش حاضدر ،بدا انتخدا شهرسدتان زهد

بده عندوان

منطقهای با پتانسیلهای بالقوۀ باال و جاذبههای طبیعدی و فرهنگدی و سداختهشددۀ فدراوان ،بده
واکاوی موانع توسعۀ صنعت گردشگری میپردازد و در نهايت راهبردهدا و راهکارهدايی را
برای برونرفت از اين وضعیت پیشنهاد میدهد.
مبانی نظری
نظریۀ مكان مرکزی والتر کریستالر و مناطق مرزی

شهرهای مرزی ،با توجه به نظريۀ کريستالر در مورد منداطق مرکدزی ،دارای ويژگدیهدای
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خاصی هستند؛ زيرا اين شهرها در لبه و کنارۀ استانها بهصدورت منفدرد و مندزوی بده لحدا
اقتصادی و فضايی قرارگرفتهاند .ازجمله ويژگیهای اين شهرها میزان تأثیرپذيری بسیار کم
است ( .)Sermak, 2007: 82اين شهرها به لحدا اقتصدادی ،شدکننده و ضدعی

هسدتند،

زيرا مرزهای ملی و کشوری سبب قطدع شددن و حدذف شددن منداطق وابسدته خواهدد بدود.
شهرهای مرزی ،مناطقی وابسته ،محدود و همراه با توسعۀ کم هستند.
رشد و رونق فعالیتهای تجاری و بازرگانی در مرزها يا منداطق مدرزی ،تدأثیرات م بدت و
بسزايی در توسعۀ شهرهای مرزی خواهد داشدت .حمدل و نقدل مدرزی ،اغلدب سدبب ايجداد
رابطه میان شهرهای همسايه و مجاور میشود .علیرغم اينکه شهرهای مدرزی جدزو منداطق
مستقل و برخوردار نیستند ،اما به دلیل درآمد ناشی از داد و ستد يا ذخیرهسازی کاال ،دارای
اهمیت فراوانی هسدتند ( .)Hansen, 1975: 826البتده کريسدتالر میدان منداطق مرکدزی در
مناطق مرزی متزلزل و مناطق مرزی ت بیتشدده ،تمدايز قائدل اسدت؛ زيدرا در منداطق مدرزی
ت بیتشده ،حمل و نقل مرزی و تجارت کاالهای اساسدی ،موجدب روندق و توسدعۀ شدهرها
خواهد شد.
نظریۀ مكان مرکزی گيرش و مناطق مرزی

گیرش مدل فضايی ويژهای را جهت بررسی ويژگدیهدای مکدانی مرزهدای سیاسدی ارائده
کددرده اسددت .مدددل وی ،دشددت بسددیار وسددیعی را در نظددر مددیگیددرد کدده در آن هزينددههددای
حملونقل بستگی به مسافت دارد .اين دشدت ،فضدای دايدرهای شدکلی اسدت کده بدا کدوير
احاطه شده است .به نظر گیرش ،کوير قدویتدرين جدايگزين ممکدن بدرای مرزهدای کشدور
است و مانعی در برابر تجارتهای بینالمللی است .عالوه بر ايدن ،فدر

بدر ايدن اسدت کده

منابع طبیعی ،جمعیت و واحدهای تولیدی نیز بهطور يکسانی در تمامی مناطق توزيدع شدده-
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اند.
از برخی جهات ،نظريۀ گیرش همان مدل طرحشدده از سدوی فدون تدونن در مدورد واحدد
اقتصادی است .تفاوت آنها در آن است که به نظر گیرش ،رشدِ سرمايه ،عاملی پويا و مؤثر
است ( .)Hansen, 1977: 52او معتقد است هرچه هزينۀ حمل و نقدل يد

کداال کمتدر و

میزان تولید کالن داخلی بیشتر باشد ،مناطق اقتصادی بزرگتر خواهند بدود .در آن صدورت
تعداد کمتری از کارآفريندان و سدرمايه گدذاران ،گدرايش بده منداطق نزديد

مدرز خواهندد

داشت .برای هر کاال و جنس ،شبکهای از بازارها وجدود خواهدد داشدت؛ امدا سیسدتم کلدی
شبکهها در نقاط مرکزی ،نسبت به ساير نقاط فشردهتر خواهد بود .در نتیجه ،به محض رشد
سرمايه ،اقتصاد داخلی و خارجی به عنوان دو عامل به هم پیوسته ،سدودآوری منداطق مدورد
نظر را افزايش میدهندد ،مراکدز تجمعدی پديددار مدیشدوند و توزيدع فضدايی فعالیدتهدای
اقتصادی به شکل مخروطی درمیآيد .در مقابل ،حذف عامل مرز در راستای يکسانسدازی
اقتصادی ،سبب ايجاد گرايش به فعالیتهای اقتصادی در مرکدز فضدا خواهدد شدد .از میدان
برداشتن مرزها در برابر تجارت و جنبشهای درون اروپايی ،سبب تضعی

تأثیر پراکنددگی

و شکلگیری تمرکز خواهد بود .به دلیل ويژگیهای مکانی و ساير عوامل خاص ،شهرهای
واقع در مناطق مرزی را میتوان دروازه نامید .اين مناطق ،جزو شهرهايی هستند که میدان دو
منطقه با حجمهای متفاوت سرمايهگذاری رشد کردهاند .اين شهرها به دلیل ساختار فیزيکی
خاص خود ،همانند عوامل ارتباطی میان کشورها و مناطق عمل مینمايند .شهرهای مدرزی،
دروازهها ،چهارراهها و يا مراکز کنترلی هسدتند کده ورود و خدروک يد

کشدور يدا منطقدۀ

خاص را هدايت مینمايند .از مهمترين ويژگیهای شهرهای مدرزی ،حجدم بداالی حمدل و
نقل و عمدهفروشی آنها است (موسوی و زنگی آبادی.)25 :1354 ،
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نظریۀ قطب رشد و مناطق مرزی
نظريۀ قطب رشد که پرو ( )1511ارائه کرده است ،بر وجود نابرابریهای بینالمللی و بین
منطقهای بهعنوان بخشی جدايیناپذير از روند رشد و توسعه تأکید دارد .طبق نظر وی ،رشد
به طور همزمان در همهجا ظاهر نمیشود ،بلکه در قطبها يا مراکدزی خداص ظداهر شدده و
سپس از طريق فعل و انفعاالتی خاص ،آثار نهايی خود را بدر کدل منداطق نمايدان مدیسدازد
(موسددوی و زنگدیآبددادی .)34 :1354،از میددان تمددامی مفدداهیمی کدده بددرای توسددعه فضددايی
مطرحشده است ،قطب رشد گیرايی و استفادۀ بیشتری در ادبیات توسعه داشته است؛ ضدمن
اينکه مفاهیم متعدد و غیر همسانی برای اين واژه بده کدار گرفتده شدده اسدت .تکدوين ايدن
نظريه را میبايست در در

اهمیدت فضدا ،در توسدعۀ منطقدهای پیگیدری کدرد .رشدتههدای

جغرافیای اقتصادی و اقتصاد فضا ،بدیش از ديگدر رشدتههدا بده ايدن در
(صرافی .)114-145 :1388 ،تشخیا ي

کمد

کدردهاندد

قطب توسعه ناقا در نبدود اثدرات گسترشدی از

مراکز شهر هستهای به مراکز شهری دورافتاده يا مجداور ،ممکدن اسدت در ابتددا يد

نقطدۀ

مفید جهت آغاز تجربه و تحلیل مناطق مدرزی باشدد .امدا ايدن نقطده دقیقد یا جدايی اسدت کده
سیاستهای مرکزی رشد ،مرتبای در اندازهگیری آن در حد انتظار شکستخدوردهاندد؛ حتدی
در جاهايی که رشد در مرکز انتخابی القا شده ،تأثیرات گسترشی معمدوالی وجدود نداشدته يدا
کموبیش قابل پیشبینی است .دلیل اصلی اين است که ارتباطدات اقتصدادی از نظدر فضدايی
خیلی پراکنده هستند .آنها عمدتای موضوع يد

مرکدزی نیسدتند و منداطق دورافتداده آن يدا

حتی فرآيند بازدارندۀ منظم از مراکز سطوح باال به پايین در سلسله مراتب شهری نمیباشدند
(.)Pried, 1978: 4-76
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نظریۀ مرکز-پيرامون و مناطق مرزی

اين مدل نظا فضايی را به دو بخش مرکز و پیرامون تقسدیم مدیکندد و شدکلگیدری ايدن
روند را ناشی از فرايند تاريخی میداند .بهطوریکه باز شدن اقتصادها به بازارهای جهانی بدا
پیشرفت فناوری در زمیندۀ حمدل و نقدل و ارتباطدات ،توسدعۀ ندابرابر منداطق را تسدريع کدرد
( .)Erkut, 2003: 8مناطقی که دارای شرايط اولیۀ بهتری چدون نیدروی کدار مداهر ،مندابع
طبیعی ،ارزش زمینی ارزان و نزديکی جغرافیايی به مناطق پیشتاز و مرکزی بودهاند ،سريعتدر
از ديگددر مندداطق توسددعه پیدددا کددردهانددد .در حددالیکدده مندداطق مرکددزی ،مراکددز اقتصددادی و
تصمیمگیری شدهاند ،مناطق پیرامون ،بیشتر در حال رکود قدرار گرفتدهاندد .ايدن شدرايط در
ساختار فضايی سرزمین به شکلگیری الگوی مرکز -پیرامون منجر گرديده اسدت ( Erkut

 .)& Ozcen, 2003: 23الگدوی مرکدز پیرامدون عبدارت اسدت از دوگدانگی در سداختار
اقتصادی و توسعۀ فضايی میان مناطق .اين شرايط ،تحت تأثیر قطبی شدن اقتصدادی ،نداگزير
به قطبی شدن جغرافیايی منجر میشود و با افزايش سرمايهگذاری در مناطق خاص به وجدود
میآيد (.)Copus, 2001: 546
مرزهای بینالمللی کشورها ،به جهت الگوی فضايی جداشده که معلول وجود مرزها می-
باشد ،يکی از موانع بهبود مناطق پیرامونی هستند؛ عالوه بر اين ،نبود زيرساختهای حمل و
نقل مناسب در مناطق پیرامونی و مرزی ،پیشرفت اين مناطق را کداهش مدیدهدد .بده اعتقداد
بسیاری از صاحبنظران ،فرآيند يکپارچگی و همکاریهدای بدین مدرزی ،نظدم اقتصدادی و
توسعۀ فضايی مناطق مرزی را تغییر میدهد .شهرهای ندواحی مدرزی -کده اغلدب در منداطق
پیرامونی قرار داشته و به لحا اقتصادی شرايط نامساعدی دارند -در اثر همکاریهدای بدین
مرزی ،نقطۀ ارتباط کشورها با يکديگر از نظر زيرساختهای حمل و نقل و سرمايهگدذاری
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ارتباطی هستند .همکاری بین مرزی موجب رونق ،جمعیتپذيری و جدذ سدرمايهگدذاری
در اين شهرها میگردد و اهمیت استراتژيکی اين شهرها و تبدديلشددن آنهدا را بده مراکدز
اقتصادی آشکار میسازد؛ همچنین تصمیمگیران سیاسی را وادار میکند تا در روابدط خدود
با شهرهای مرزی و پیرامونی تجديدنظر کنند و زمیندۀ توسدعه و رشدد ايدن شدهرها و منداطق
پیرامونی را فراهم نمايند .در واقع اين شهرها به عنوان دروازههای اصلی ورودی کشورها بده
ندواحی بدینالمللدی هسدتند و مدیتوانندد بده منداطق ارتبداطی مهمدی بددل شدوند (موسدوی و
زنگیآبادی.)33 :1354 ،
گردشگری

اهمیت و گوناگونی تفاسیر گردشدگری ،منجدر شدده تدا تعريد

واحددی از گردشدگر و

گردشگری وجود نداشته باشد .سازمان توريسم جهانی ،گردشگر را به عنوان کسی کده بده
مکان يا کشوری ديگر سفر میکند و حداقل ي
تفريح ،کار يا اهداف ديگر سپری میکند ،تعري

شب (اما نه بیشدتر از يد

سدال) را بدرای

مینمايد .اسمیت ( )1585به جنبۀ مختدار

بودن گردشگر اشاره دارد و معتقد است که گردشگر شخصی است که داوطلبانده و ارادی
و بدا هددف تجربدۀ يد

تغییددر ،از مکدانی دور از محدل زندددگی خدويش ،بازديددد مدیکنددد

(.)Smith, 1989
گردشگری نیز به مجموع پديدهها و ارتباطات ناشی از کنش متقابدل میدان گردشدگران،
سرمايۀ دولتها و جوامع میزبان ،دانشگاهها و سدازمانهدای غیردولتدی ،در فرآيندد جدذ ،
حمل و نقل ،پذيرايی وکنترل گردشگران و بازديدکننددگان گفتده مدیشدود (پداپلی يدزدی
وسقايی .)12 :1381 ،ادوارد و همکاران ( )2448معتقدند که گردشگری صدنعتی اسدت کده
طی د

وسددیعی از محصددوالت و تجددار را بدده مردمددانی کدده دارای طی د

گسددتردهای از
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انگیزهها ،ترجیحات و نگرشهای فرهنگی بوده و در يد

کشداکش ديدالکتیکی بدا جامعده

میزبان درگیرند ،عرضه نمدوده و مدديريت مدیکندد .برآيندد ايدن درگیدری ،مجموعدهای از
پیامدها برای گردشگر ،اجتماع میزبان و صدنعت اسدت (.)Edwards et al, 2008: 1038
پرزکالسکی ( )1553معتقد است که گردشگری ،مجموع پديدههدای مربدوط بده جابجدايی
فضايی داوطلبانه ،تغییر موقتی مکان ،الگوی زندگی و محدیط آن مدیباشدد و شدامل تمداس
شخصی با محیط طبیعی ،فرهنگی ،اجتماعی و مکدان بازديدد شدده اسدت ( Przeclawski,

.)1993
بین منابع طبیعی و جامعه محلی و گردشگران توازن برقرار میشود؛ در نهايدت عدالوه بدر
بهرهمندی از محیطزيست ،از طريق به حداقل رساندن تأثیرات منفدی بدر طبیعدت ،بده ايجداد
محیطزيستی پايدار ياری میرساند( .) Fennell, 2000:41در عین حال ،زمینۀ مشدارکت
اقتصادی– اجتماعی جمعیت بومی را فراهم میآورد و بده ارتقدای رفداه جامعدۀ میزبدان نیدز
کم

میکند (زاهدی)85 :1381 ،؛ بنابراين پیوندهای عمیقی بین انسدان ،محدیطزيسدت و

گردشدگری در الگدوی اکدو توريسدم برقدرار اسدت کده بده میدزان دخالدت انسدانهدا در
محیطزيسدت و يدا حفاظدت آن ،پیوسدتار اکدو توريسدم در محددودهای جغرافیدايی شدکل
میگیرد (بدری و همکاران.)38 :1354 ،
پيامدهای گردشگری

طی دهههای اخیر ،پژوهشهای متعددی در زمینۀ شناسايی و اثبدات اثدرات اقتصدادی و
اجتماعی_ فرهنگی و اکولوژيکی گردشگری صورت گرفتده اسدت و مددتهدای مديددی
است که موضوع اصلی در پژوهش گردشگری گشته اسدت .طبدق نظدرات ماسدون ()2443
ال بدر تحلیدل اثدرات منفدی توريسدم بدر
مطالعات اثدرات اجتمداعی و زيسدتمحیطدی ،معمدو ی
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اجتماعات محلدی و محدیط فیزيکدی مدیپردازندد ( )Mason, 2003و بدرعکس ،مطالعدات
اقتصادی ،عمومای به تشريح اثرات سودمند (از قبیل قددرت تولیدد درآمدد و ايجداد اشدتغال )
تمرکز دارند ( .)Swarbrooke, 1999در واقع ،توسعۀ گردشگری بسان شمشدیری دو لبده
است :از ي

سو موجبات رشد و شکوفايی را فراهم آورده و از سوی ديگر ،رشدد سدريع و

کنترل نشدۀ آن میتواند ويرانگر باشد .نابودی چشماندازهای طبیعی ،هويدتهدای محلدی و
فرهنگهای سنتی ،زوال خودمختاری سیاسی و اقتصادی ،تخريدب محدیطزيسدت و اثدرات
مخر بر ارزشهای اجتماعی ،از پیامدهای منفی ناشی از توسعۀ بیبرنامۀ اين صنعت است
( Fraitag, 1994; Frederico, 2002; Howie, 2003; UNESC, 2005 and

 .)2006برای نمونه در سال  ،2441گردشگری  3/2درصد از کل انرژی جهدان را مصدرف
نمددوده و بدده  1درصددد تغییددرات اقلیمددی ناشددی از فعالیددتهددای بشددر کم د

کددرده اسددت

( .)Gössling, 2002, Scott, 2011; Weaver, 2011در جددول شدماره  1و  2اثدرات
منفی و م بت گردشگری بر جامعه و در مقصد آورده شده است.
جدول شماره  :5اثرات مثبت توریسم بر جامعه و در مقصد

()Reeves, 2002

در جامعه

اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی

 مولد عظیم درآمد محلی،

 عامل افزايش آگاهی و ارتقا دهندۀ

 عامددددل ارتقددددای

منطقددهای و ملددی و مشددوق

میراث طبیعی و کالبددی ،مشدوق غدرور

نظارت محیط زيسدتی

سرمايهگذاری خارجی

مدنی و دسترسی به مکانهای دلخواه

جاذبددددددددههددددددددای

 ايجادکنندۀ فرصدت هدای

 ايجادکنندددۀ فرصددتهددايی بددرای

بازديدکننده

شددغلی متنددوع؛ در برخددی از

توانمندسازی فردی و خودشدکوفايی از

مندداطق منبددع اصددلی اشددتغال

طريدددق ايجددداد دسترسدددی بددده طیددد

است

گسددددتردهای از تجددددار آموزشددددی،
زيستمحیطی و فرهنگی

زيستمحیطی
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(با اقتباس از )UNEP, 2008

در مقصد گردشگری

 توريسم بهعنوان عاملی برای صلح

 کم

 عوايد ارز خارجی

 تقويت اجتماعات

 بهبددددود مددددديريت و

 ايجاد اشتغال

 تسددددهیالت توسددددعه يافتدددده بددددرای

برنامدددددددددهريدددددددددزی

 برانگیختن سدرمايهگدذاری

گردشگری مدیتواندد سداکنان را منتفدع

محیطزيستی

زيرساختی

سازد

 کم

به درآمد دولت

 کمددد

بددده اقتصدددادهای

محلی

 احیای فرهنگها و سنن
 تشويق مشارکت و غرور مدنی

های مالی

 افدددددزايش آگددددداهی
محیطزيستی
 محافظت و نگهداری
 اشتغال بديل
 اقدامات تنظیمی

جدول شماره  :5اثرات منفی گردشگری در جامعه و بر مقصد
اجتماعی و فرهنگی

اقتصادی

زيستمحیطی

 UNEP, 2008و )Ritchie 1987, 225

در جامعدده و مقصددد گردشددگری (بددا اقتبدداس از

 وابستگی اقتصدادی اجتمداع

 تعار

محلی بر گردشگری

رفتارهای تدافعی نسبت بده منداطق میزبدان؛

 افزايش قیمتها برای افدراد

 افزايش نیاز بده اندرژی

احتمال باالی سوءبرداشتها کده منجدر بده

(سوخت فسیلی)

بومی

تغییددر میددزان خصددومت گردشددگر/میزبان

 کسر درآمد

 تهدددی سدددازی مندددابع

میشود

طبیعدددددی و تخريدددددب

 هزينۀ زيرساختی
 بهددرهکشددی اقتصددادی طبقدده
برگزيده محلی

فرهنگی؛ برای نمونه گرايش بده

 ازدحا شديد
 مسائل قومیتی
 تغییددر يددا نددابودی هويددت و ارزشهددای

 افزايش آلودگی

محیطزيستی
 تغییر کاربری زمدین و
فشار به محیطزيست

بومی

پيشينۀ پژوهش
ازآنجايیکه گردشگری شهری ،مرد  ،مکان و مصرف را گرد هم آورده و فرهنگها،
ارزشها و تجار و انتظارات را در هم میآمیزد ،حوزۀ مهیج و گستردهای بدرای تحقیدق و
تفحا فراهم میآورد؛ بهگونهای کده در طدی چندد دهدۀ گذشدته ،پدژوهشهدای متعدددی
درباره آن صورت پذيرفته است .تا پیش از دهۀ  1584پژوهش در زمیندۀ گردشدگری بسدیار
پراکنده بود و به عنوان رشتۀ متمايزی تلقی نمیگشت .اما به تدريج ،کتا های متعددی در
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زمینۀ توريسم شهری به چاپ رسید که از آن جمله میتوان بده آثدار آشدورث و تدون بدريج
( ،)1555الو ( ،)1553مورفی ( ،)1550جود و فینستین ( )1555و رابرتسون ( ،)1558هدايلر،
گريفین و ادوارد ( )2448اشاره نمود.
میرسنجری ( )1381در مقالدهای بدا عندوان راهبدرد اکدو توريسدم بدر توسدعۀ پايددار ،اکدو
توريسم را به عنوان يکی از پر جاذبهترين و در عین حال پر منفعتتدرين علدو وابسدته بده
منابع طبیعی و محیطزيست معرفی میکندد و سدپس عوامدل الز جهدت دسدتیابی بده اکدو
توريسم پايدار و سیاستگذاری و برنامهريزی اکو توريسم را مورد بررسی قدرار مدیدهدد.
محمدی ده چشمه ،مصطفی و علی زنگی آبادی ( )1388در پژوهشی جهدت امکدانسدنجی
توانمندددیهددای اکددو توريسددم اسددتان چهارمحددال و بختیدداری ،بددا بهددرهگیددری از تکنید
SWOTبه ارائۀ راهبردهايی بدرای توسدعۀ اکوتوريسدم در ايدن اسدتان مدیپردازندد و نشدان
میدهند که اين استان توانمندیها و فرصتهای بسیاری دارد کده رشدد و شدکوفايی آنهدا
نیاز به برنامهريزی جامع و گسدترده دارد .رخشدانینسدب و ضدرابی ( )1388در مقالدهای بدا
عنوان «چالشها و فرصتهای اکوتوريسم» مسائل و فرصتهدای پدیش روی اکوتوريسدم
ايران را مورد بررسی قرار دادهاند .بر اساس پژوهش ايشان ،تنوع اقلیمی ،موقعیت دريدايی
و ساحلی و موقعیت ژئومورفولوژيکی ،از جمله فرصدتهدا و نبدود امکاندات زيربندايی در
مناطق اکوتوريستی ،عد در  ،شناسايی و معرفی پتانسیل ،مشدکالت مربدوط بده صددور
ويزا و تمرکزگرايی برنامهريزیها ،از جمله چالشهای توسعۀ اکوتوريسم در ايران هسدتند.
نوحهگر و همکداران ( )1388در پژوهشدی بدا عندوان «ارزيدابی قابلیدتهدای طبیعدتگدردی
جزيرهی قشم» با بهرهگیدری از مددل مدديريت اسدتراتژی SWOTبده ارزيدابی قابلیدتهدا و
توانمندیهای جزيرهی قشم پرداخته و استراتژی حداک ر استفادۀ اقتصادی از ورود طبیعت-
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گردان با حفظ ارزشهای جزيره را به عنوان بهترين نوع استراتژی جهت توسعۀ گردشگری
جزيرۀ کدیش معرفدی کدردهاندد .مقصدودی و همکداران ( )1351در تحقیقدی تحدت عندوان
«تحلیل و ارزيابی پتانسیلها و راهبردهای توسدعۀ اکوتوريسدم در منطقدهی مرنجدا » نقداط
قوت ،ضع  ،فرصت و تهديدهای توسعۀ اکوتوريسم را با استفاده از مدل SWOTبررسدی
کرده اند؛ ايشان به اين نتیجه رسدیدهاندد کده بداوجود قابلیدتهدای فدراوان منطقدۀ مرنجدا ،
برنامهريزی مناسدبی جهدت توسدعۀ اکوتوريسدم منطقده صدورت نگرفتده اسدت و در نهايدت
راهبردهايی جهت ارتقای اکوتوريسدم منطقده ارائده دادهاندد .ملکدی و همکداران( )1352در
پژوهشی با عنوان «امکانسنجی توسعه اکوتوريسم در سکونتگاههدای روسدتايی شهرسدتان
دره شهر» به بررسی نقاط قوت ،ضع  ،فرصت و تهديدات محدوده پرداختهاند .يافتههدای
پژوهش نشان میدهد که علیرغم وجود پتانسیلهای بالقوۀ گردشگری در منطقده ،کمبدود
امکانات اقامتی و رفاهی مورد نیاز گردشگران ،موجب نارضايتی آندان شدده و بدرای حدل
اين موضوع راهکارهايی نیز ارائه گرديده است؛ مهمترين آن ايجاد زيرساختهای جديدد
برای ورود گردشگران به منطقه میباشد .مصمم و همکاران ( ،)1350در پژوهشی با عندوان
«فرصتها و چالشهای صنعت گردشگری در شهرستان جوانرود» با کم

مددل SWOT

و  QSPMعوامل داخلی و خارجی شهرستان جوانرود را مورد تجزيه و تحلیل قدرار داده و
در نهايت راهبردهايی جهت توسعۀ صنعت گردشگری اين شهر پیشنهاد دادهاند.
معرفی محدودۀ مورد مطالعه

شهرستان زه

در شمال استان سیستان و بلوچسدتان قدرار دارد .موقعیدت جغرافیدايی ايدن

شهرستان در نقشه  34/8500درجۀ شدمالی و  01/8408درجدۀ شدرقی مدی باشدد .شهرسدتان
زه

با مساحت  501کیلومترمربع دارای دو بخش مرکزی و جزين

و  0دهستان زهد

،
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خواجه احمد ،جزيند

و خمد

و همچندین دارای  243آبدادی اسدت (جغرافیدای انسدانی

استان.آخرين تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان .)1354،فاصله مرکز شهرسدتان تدا
مرکز استان  213کیلومتر  ،فاصله شهرستان تدا تهدران  1118کیلدومتر و ارتفداع آن از سدطح
دريا  083متر می باشد .آ و هوای شهرستان زه

گر و خشد

اسدت و از مندابع آبدی

شهرستان میتوان به رودخانه هیرمندد ،درياچده هدامون و چداه نیمده اشداره نمدود .بدر اسداس
سالنامۀ آماری سال  ،1354جمعیت اين شهرستان  81015نفدر ،شدامل  10320نفدر شدهری و
 01454نفر روستايی برآورد شده است (سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان.)1354،
نقشه شمارۀ  :5موقعيت جغرافيایی محدودۀ مورد مطالعه

روش تحقيق
بخشی از دادههای اين تحقیدق بدا روش کتابخاندهای ،اسدنادی و بخدش ديگدر دادههدا از
روش میدانی و با ابزار پرسشنامه جمدعآوری گرديدده و دادههدای آن از طريدق طدرح و

بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی 14 / ...

تدوين پرسش از ساکنان اين شهرستان ،نظرخواهی شده اسدت .جهدت اطمیندان از روايدی
صوری پرسشنامهها از روش نظرسنجی از اساتید صاحبنظر استفاده شده است .بهمنظدور
سنجش میزان پايايی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گرديد و مقدار آن بدین
 %88تا  %80بوده است .جامعۀ آماری اين پژوهش شامل سه گدروه مدرد  ،کارشناسدان و
گردشگران است .گروه اول -که شهروندان شهر زه

(سرپرستان خانوار) هسدتند -بدا

تقسیم محلهای شهر و با تعیین میدزان جمعیدت هدر محلده و سدهم نسدبی جمعیتدی آن،
تعداد  121خانوار به عنوان نمونه با روش خوشهای انتخا گرديد .گروه دو کارشناسان
آشنا با مسائل گردشگری شهر هستند؛ از جمله شهردار و کارشناسان شهرداری ( 0نفر)،
بخشداری (2نفر) ،اعضای شورای اسالمی شهر (2نفر) و تعدادی از کارشناسان معاوندت
گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان (0نفر) کده درمجمدوع 12
نفر -که شامل تما کارشناسان مرتبط با گردشگری و شهر هستند -با روش نموندهگیدری
هدفمند منتخب پژوهشگران تحقیق بودند .گروه سو جامعۀ آماری گردشدگرانی هسدتند
که در ي

ماهۀ اول سال  1350وارد شهر سلطانیه شده و از آثار تاريخی و طبیعی ايدن

شهر ديدن کردهاند .با استفاده از نمونهگیری غیراحتمالی سداده و آسدان 04،گردشدگر بده
عنوان نمونه انتخا شدند .در نهايت برای تجزيه و تحلیدل دادههدای گدردآوری شدده ،از
آزمون تحلیل عاملی در نر افزار  SPSSاستفاده شده است.
جدول شماره  :9شاخصهای موردمطالعه
جغرافیايی و

مديريتی و برنامه-

اجتماعی  -فرهنگی

کالبدی  -فیزيکی

 -عدددددددد

 -مرزی بدودن و

 -نبدود تبلیغدات و

 -ناکافی بودن امکانات

 -نبود برنامهريزی و

اشددتغالزايددی

کاهش امنیت

اطالعرسانی مناسب

رفددداهی و اقدددامتی-

مددديريت صددحیح

مناسددددددب

 -آفتددابی بددودن

برای گردشگران

نامناسددددب بددددودن

بددرای گردشددگری

اقتصادی

محیطی

ريزی
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گردشگری

بیشدتر روزهدا در

 -نبود راهنمای تور

زيرساختهای محیطی

پايدار

 -پدايین بدودن

طول سال

آگدددددداه بدددددده

و کالبدی

 -کمبددود حجددم

سطح درآمدد و

 -وزش بادهددای

توانمنددددیهدددای

نبددود راه دسترسددی

برنامههای صداوسیما

زندگی مرد

محلددی و مددرزی

گردشگری و ارائۀ

مناسب به آثار تاريخی

در موضددددددوع

 -اقامت کوتداه

بدودن بدا بادهدای

آن به گردشدگران

موجود

گردشددددددگری

مددددددددت

محلی سیستان

بهويژه خارجیها

 -نامناسب بودن تیپ و

شهرسدتان در سدطح

گردشگران

 -شیب بسیار کم

 -میدددزان زيددداد

منظر شهر

استانی و ملی

 -فقددان مندابع

در سطح شدهر و

بیسوادی ساکنان

 -نداشددددتن ورودی

 -نبددود همگرايددی

قابدلاعتمداد در

زهکشی نامناسب

 -برخورد نامناسب

جذا

توسدددددددعۀ

سددددداکنان بدددددا

هدايت گردشگران

مسدئوالن نسدبت بده

گردشگری

گردشگران

 -کمبود سرويسهدای

گردشگری منطقه و

 -کمبود سدرانۀ

 -عدددد آگددداهی

بهداشددتی عمددومی در

استان

نگهداری اماکن

سداکنان نسدبت بده

سطح شهر

 -دورافتدددادگی از

تددداريخی و

اهمیت گردشگری

 -محدوديت ارتفاعی

مرکددز اسددتان و

فرهنگی

 -عددددد رعايددددت

بهنوعی کدمتدوجهی

 -عدددددددد

سلسلهمراتب شبکههای

مسئوالن شهرستان

بهدرهبدرداری و

دسترسی

 -نبود آمارهای دقیق و

جدذ

قابلیددت-

های حوزۀ نفوذ
برای توسعه

و دلپدذير بدرای

عمدددومی در بدددین

قابلاعتماد

 انزوا گزينی منطقهبددددده

دلیدددددل

توسعهنیافتگی
 کمبود نیروی انسانیآمدددوزشديدددده و

متخصدا در بخدش
گردشگری

یافتهها
نظر پاسخدهندگان با عنايت به پنج بعد و  25شاخا مربوط به آنها در رابطده بدا مواندع
توسعۀ گردشگری در شهرستان مورد مطالعه ،در ادامه ذکر شده است .در تحلیدل دادههدای

بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی 13 / ...

گردآوریشده با استفاده از پرسشنامه ،از تکنی

عاملی استفاده شده و با توجه بده جددول

شماره  0نتايج نشان میدهند که مقدار  KMOمعادل  4/858و آزمون بارتلت ()3 e 2/180
میباشد و سطح معناداری آنها  4/44درصدد بدوده کده مبدین مناسدب بدودن دادههدا جهدت
رسیدن به هدف مورد نظر میباشد.
جدول شماره  : 4آزمون بارتلت و مقدارKMO
4/858

KMO

3e2/180

آزمون بارتلت

181

تعداد

4/44

سطح معناداری

با توجه به همین تکنی

تحلیل عاملی  25شاخا در پنج نوع معیار طبقهبندی شدهاندکده

بر اين اساس ،در مجموع رقم  00/21درصد از واريانس به دست آمدده اسدت و مقدادير آن
در جدول شماره  1ذکر شده است.
جدول شماره  :1عاملهای دوران یافته
فاکتورها

مقدار ويژه

درصد واريانس

واريانس تجمعی

اجتماعی -فرهنگی

3/52

10/01

18/01

اقتصادی

3/12

10/40

31/11

کالبدی -فضايی

2/15

11/48

02/18

مديريت و برنامهريزی

2/12

12/13

10/81

جغرافیايی و محیطی

1/51

14/10

00/21

عامل اجتماعی -فرهنگی

عامل اول بر اساس جدول شماره  1عامل اجتماعی  -فرهنگی میباشدد کده 10/01درصدد
از واريانس مربوط به چالشهای توسعه را به خود اختصاص میدهدد و  1شداخا را در بدر
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میگیرد .در اين بعد بیشترين همبستگی مربوط بده شداخا نبدود تبلیغدات و اطدالعرسدانی
مناسب برای گردشگران به میزان  ./85است در مقابل کمترين میزان همبسدتگی مربدوط بده
شاخا برخورد نامناسب ساکنان با گردشگران به میزان  ./88میباشد .سداير شداخاهدای
عامل به همراه همبستگی آنها در جدول شماره  1ذکر شده است.
جدول شماره  :1شاخص اجتماعی  -فرهنگی
متغیر

شاخا

نبود تبلیغات و اطالعرسانی مناسب برای گردشگران
نبود راهنمای تور آگاه به توانمندیهدای گردشدگری و
اجتماعی -فرهنگی

ارائۀ آن به گردشگران بهويژه خارجیها

همبستگی
4/85
4/80

میزان زياد بیسوادی ساکنان

4/85

برخورد نامناسب ساکنان با گردشگران

4/88

عد آگاهی ساکنان نسبت به اهمیت گردشگری

4/85

عامل اقتصادی

عامل دو بر اساس جدول شماره  0عامل اقتصادی میباشد که  10/40درصد از واريانس
مربوط به چالشهای توسعه شهرستان زه

را به خود اختصاص داده است و  0شداخا را

در بر میگیرد .در اين عامل بیشترين همبستگی مربوط به شداخاهدای عدد اشدتغالزايدی
مناسب گردشگری و فقدان منابع قابلاعتماد در توسعۀ گردشگری با مقدار  ./83مدیباشدد.
در مقابل ،کمترين میزان همبسدتگی مربدوط بده شداخا کمبدود سدرانۀ نگهدداری امداکن
تاريخی و فرهنگی با مقدار  ./05است .ساير شاخاهدای ايدن عامدل بده همدراه همبسدتگی
آنها در جدول شماره  0ذکر شده است.

بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی 45 / ...

جدول شماره  :4شاخص اقتصادی
شاخا

متغیر

عامل اقتصادی

همبستگی

عد اشتغالزايی مناسب گردشگری

4/83

پايین بودن سطح درآمد و زندگی مرد

4/81

اقامت کوتاه مدت گردشگران

4/85

فقدان منابع قابلاعتماد در توسعۀ گردشگری

4/83

کمبود سرانۀ نگهداری اماکن تاريخی و فرهنگی

4/05

عد بهرهبرداری و جذ

قابلیتهای حوزۀ نفوذ بدرای

توسعه

4/80

عامل کالبدی -فضایی

عامل سو بر اساس جدول شماره  8عامل کالبدی -فضايی میباشد کده 11/48درصدد از
واريانس مربوط به چالشهای توسعه را به خود اختصاص داده اسدت و  8شداخا را در بدر
میگیرد .در عامل کالبدی -فضايی ،بیشترين همبستگی مربدوط بده شداخا ناکدافی بدودن
امکانات رفاهی و اقامتی با مقدار  ./81بوده است .در مقابل ،کمترين همبسدتگی مربدوط بده
شاخا عد رعايت سلسلهمراتب شبکههای دسترسی با مقدار  ./05است .شاخاهای اين
عامل به همراه همبستگی آنها در جدول شماره  8ذکر شده است.
جدول شماره  :4شاخص کالبدی -فضایی
شاخا

کالبددی
فضايی

متغیر

همبستگی

ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی

4/81

نامناسب بودن زيرساختهای محیطی و کالبدی

4/82

نبود راه دسترسی مناسب به آثار تاريخی موجود

4/85

نامناسب بودن تیپ و منظر شهر

4/80

نداشتن ورودی جذا و دلپذير برای هدايت گردشگران

4/88

کمبود سرويسهای بهداشتی عمومی در سطح شهر

4/85
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محدوديت ارتفاعی

4/85

عد رعايت سلسلهمراتب شبکههای دسترسی

4/05

عامل مدیریت و برنامهریزی

عامل چهار بر اساس جدول شماره  8مديريت و برنامهريزی می باشد کده 12/13درصدد
از واريانس مربوط به چالشهای توسعه را به خود اختصاص داده است و شدامل  8شداخا
میشود .در اين عامل ،بیشترين همبستگی مربوط به شاخا نبودِ برنامدهريدزی و مدديريت
صحیح برای گردشگری پايدار با مقدار ./52است؛ در مقابل ،کمترين همبستگی مربوط بده
شاخا کمبود نیروی انسانی آموزشديده و متخصا در بخش گردشگری با مقددار ./10
میباشد .ساير شاخاهای اين عامل به همراه همبستگی آنها در جدول شماره  8ذکر شده
است.
جدول شماره  :4شاخص مدیریت و برنامهریزی
متغیر

شاخا

نبود برنامهريزی و مديريت صحیح برای گردشگری پايدار
کمبود حجم برنامههای صداوسیما در موضوع گردشگری
شهرستان در سطح استانی و ملی
نبدود همگرايدی عمدومی در بدین مسدئوالن نسدبت بده
گردشگری منطقه و استان
مديريت و برنامهريزی

دور افتادگی از مرکز استان و به نوعی کمتوجهی مسئوالن
شهرستان

همبستگی
4/52
4/54
4/88
4/81

نبود آمارهای دقیق و قابلاعتماد

4/03

انزوا گزينی منطقه به دلیل توسعهنیافتگی

4/00

کمبود نیروی انسانی آموزشديدده و متخصدا در بخدش
گردشگری

4/10

بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی 49 / ...

عامل جغرافيایی و محيطی

عامل پنجم بر اساس جدول شماره  5جغرافیايی و محیطی مدیباشدد کده 14/10درصدد از
واريانس مربوط به چالشهای توسعه را به خود اختصاص داده اسدت و  0شداخا را در بدر
میگیرد .در اين عامل بیشترين همبستگی مربوط به شاخا مرزی بودن و کاهش امنیت بدا
مقدار  ./88است؛ در مقابل ،کمترين همبستگی مربوط به شاخا شیب بسیار کم در سطح
شهر و زهکشی نامناسب با مقدار  ./04میباشدد .سداير شداخاهدای ايدن عامدل بده همدراه
همبستگی آنها در جدول شماره  5ذکر شده است.
جدول شماره  :3شاخص جغرافيایی و محيطی
متغیر

شاخا

جغرافیايی و محیطی

همبستگی

مرزی بودن و کاهش امنیت

4/88

آفتابی بودن بیشتر روزها در طول سال

4/05

وزش بادهدای محلدی و مدرزی بدودن بدا بادهدای محلدی
سیستان
شیب بسیار کم در سطح شهر و زهکشی نامناسب

4/00
4/04

نمودار شماره  :5درصد موانع و چالشهای گردشگری منطقۀ مورد مطالعه از نظر شاخصها
100
80
60
بار عاملی

40
20

0
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بحث و نتيجهگيری
صنعت گردشگری در عرصۀ نوين جهانی ،يکی از راههای تندوع بخشدیدن بده اقتصداد و
افدزايش شداخاهدای توسدعۀ انسدانی ،افدزايش بهدرهوری و کارآمددی نیدروی انسدانی،
اشتغالزايی ،تعامل فرهنگها و حفظ محیطزيست است .اقتصاددانان بده دلیدل نقدش بدارز
آن در توسعۀ اقتصادی -اجتمداعی کشدورها ،از آن بدهعندوان صدنعت ندامرئی ندا بدردهاندد.
امروزه هرچند در نتیجدۀ توسدعۀ فنداوری و ارتباطدات ،تغییراتدی در زمیندۀ گردشدگری در
سکونتگاههای شهری به وجود آمده و موجب بهبود نسبی شرايط زندگی ساکنان شدده،
ولی نکته مهم اين است که راهی طوالنی بدرای رسدیدن بده توسدعۀ بیشدتر گردشدگری در
پیش رو است و موانع زيادی در اين زمینه وجود دارد .البته ايدن مواندع در شدهرهای مدرزی
بیشتر است و اين امر سبب شده است که ناپايداری و توسعهنیدافتگی منداطق مدرزی بدیش از
ساير نواحی ايران باشد .لذا دگرانديشی در ارتقای توسعۀ اين مناطق ،جهت ت بیدت جمعیدت
و ايجاد پايداری امری اجتنا ناپذير است .بنابراين يکدی از راهبردهدای مهدم در ايدن زمینده
میتواند توسعۀ گردشگری به عنوان ي

صنعت نوپا و سازگار با محیطزيست باشد .بر اين

اساس ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسدی مواندع توسدعۀ گردشدگری در شهرسدتان
زه

 ،انجا گرديده است.

نتايج نشان میدهد که شهر مرزی زه

با چالشهای عمدهای در حدوزههدای مختلد

يادشده ،روبهرو میباشد .از مهمترين چالشهای توسعۀ گردشگری محدودۀ مورد مطالعه،
به ترتیب اولويت میتوان در بخش اجتماعی-فرهنگی (بار عاملی  )% 81/8به نبود تبلیغدات
و اطالعرسانی مناسب بدرای گردشدگران ،در بخدش اقتصدادی (بدار عداملی )%88بده عدد
اشتغالزايی مناسب گردشگری در شهرستان ،در بخش کالبدی -فیزيکی (بار عداملی )%88
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به ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی شهرسدتان ،در بخدش مدديريتی و سداختاری (بدار
عاملی )%80به نبود برنامهريزی و مديريت صحیح برای گردشگری پايدار و در نهايدت در
بعد جغرافیايی و محیطی (بار عاملی  )%08به مرزی بودن شهرستان و کداهش امنیدت اشداره
کرد .بنابراين ،بدرای رسدیدن بده توسدعۀ مطلدو گردشدگری در محددودۀ مدورد مطالعده،
پیشنهادهايی نیز به صورت ذيل طرح گشته که عبارتند از:
 ارتقای سیستم حمل و نقل کارا و ايمن ،به ويژه سیستم حمل و نقل عمومی. گسترش رشتههای توريسم و گردشگری در مراکز آموزشی محددودۀ مدورد مطالعده،جهددت شناسددايی نقدداط قددوت و بهبددود نقدداط ضددع

در ايددن مددورد (شناسدداندن جاذبددههددای

گردشگری :طبیعی ،مذهبی ،فرهنگی.)...،
 ايجاد و ارتقای تسهیالت خدماتی و بهداشتی. توسعۀ تسهیالت اقامتی و رفاهی. خدماترسانی دولت در زمینۀ امور زيربنايی. فرهنگسازی و جلوگیری از تخريب محیطزيست توسط گردشگران. -معرفی و تبلیغ صنايعدستی ،مشاغل سنتی و جاذبههای گردشگری شهرستان.
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و قوت ،فرصدت و تهديدد صدنعت گردشدگری

ايران با تأثیرگذاری بر تولید ملی اشتغال با تکنی

( ،)SWOTاولین همدايش الکترونیکدی

ملی چشمانداز اقتصاد ايران با رويکرد حمايت از تولید ملی.
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