
 

DOI:10.22124/gscaj.2021.20548.1099 

 
DOR:20.1001.1.27831191.1400.2.3.5.5 

 

                                                                         
 

 

 
 

 

 شهرستان تالش یساحل یروستاها یگردشگر یطبخش محیفیتعوامل ک
 

 *1بهرام ایمانیدکتر 

 2سجاد پیروز

 
 71/1/7011 تاریخ پذیرش:    71/6/7011  تاریخ دریافت:

 

 ه:چکید
توان گیرد که از آن میان میهای روستایی از عوامل مختلف اثر میدر مکانهای گردشگری گسترش فعالیت

های روستاهای گردشگرپذیر نیااز باه به کیفیت محیطی نواحی روستایی اشاره کرد، باالبردن کیفیت مکان

شناخت و سنجش کیفیت محیطی در روستا است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، پاووهش حاضار باا 

انجاا  جامعاه  شهرستان تاالش یساحل یروستاها ی درگردشگر یطبخش محیفیتعوامل ک هدف بررسی

تحلیلی است. جامعه آماری پووهش  -است. این پووهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی

 ۱۷۵است. حجم نمونه بر اساس فرمول کاوکران  ۱۰۲۵روستای ساحلی شهرستان تالش است که دارای  ۵۱

شاد. جهات  هاا توزیا متناسب با تعداد جمعیات آن ،ها در روستاهاپراکندگی تعداد نمونه گردید.برآورد 

های زیست محیطی، کالبدی و اجتمااعی بار اسااس مطالعاای ساایر تحلیل موضوع چهارچوبی از شاخص

ب ضریگران انتخاب گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصین مورد تأیید قرار گرفت. پووهش

بدسات  ۷7/۲و  برای بعاد اجتمااعی  ۷7/۲عملکردی  –، بعد کالبدی ۷۷/۲پایایی برای بعد زیست محیطی 

هایی که جهت کیفیت محیطی مورد بررسی قارار شاخصدهد ها نشان مینتایج حاصل از بررسی یافتهآمد. 

ه میزبان)سرپرتان خانوار( توان بیان نمود که جامعتر از حد متوسط بودند و میگرفت دارای میانگینی پایین

 .های کیفیت محیطی رضایت مطلوبی نداشتنداز شاخص
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 بیان مسأله

عنوان ترین تقوالت صورت گرفاه در جوامع معاصر است کته بتهتوجه به اوقات فراغت، یکی از مهم

های عنوان یکی از شیوهتقولی، گردشاری بهیکی از نیازهای اساسی مطرح است. در راساای چنین 

گذران اوقات فراغت مطرح بوده و تأثیر قابل توجهی بر مقیط زیست، اقاصاد و معیشت جوامتع بتر 

هتا (. گردشاری به عنوان یکی از پویتاترین فعالیت112: 1۹۳۱گذارد)درویشی و همکاران، جای می

گردی اساوار است و گردشاران زیادی را بته تدر جهان مطرح است که درصد باالیی از آن بر طبیع

، ایتتن صتتنعت بتته یکتتی از 21و بتتا شتترون قتترن  (1۱: 1۹۳۱پستتندی، کند)وردیختتود جتتذ  می

ای میتان بستیاری از کشتورها در ای که رقابت گساردهگونهپردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده، به

میتان گردشتاری طبیعتت، گردشتاری (. از oila et al, 2012: 569خورد)این زمینه به چشم می

هتای های ماعدد کته در فعالیتتساح ی رونا بیشاری دارد زیرا مناطا ساح ی به دلیل ایفای نقش

درصتد متردد دنیتا در  ۰0باشتند کته حتدود ها دارد دارای اهمیت بسیار باالیی میاقاصادی انسان

در نتواحی ستاح ی فشتار  اند و به ع ت تتراکم بتیش از حتد جمعیتتمناطا سواح ی سکنی گزیده

(. بته جهتت ۱1: 1۹۳۰های انسان در این مناطا بیشار است)مخااری و همکاران، حاص ه از فعالیت

وجود عوامل مقدودکننده در یک لبه ساح ی، که در فاص ه باریکی میان خشکی و دریا واقتع شتده 

شتوند و نسانی واقع میهای ااست، مقاصد گردشاری عموماً تقت تأثیر فشارهای مضاعفی از فعالیت

(. در نظتر 1۵۰: 1۹۱۳ماند)شتیعه و ع یوتور، در پی آن آثار زیانباری بر کیفیت مقتیط برجتای می

های تفریقی مربوطته، گونه گردشاری و مهیا کردن زمینه فعالیتگرفان تنون کیفی طبقات در این

وابساه به دریا و سواحل بترای  دهد. در واقع مناطابرداری پایدار از منبان ساح ی را توسعه میبهره

های اص ی در بسیاری از نقاط جهتان گیری و ... جاذبهآفاا  گرفان، قایا سواری، شنا، اسکی، ماهی

(. بنابراین، ضرورت ارزیابی و نظارت بتر رونتد توستعه فعالیتت و papoliyazdi, 2008: 54هساند)

 .ها دارای اهمیت زیادی استکاربری

تواند با های گردشاری ماعدد از جم ه سواحل شمالی کشور میوجود مکاندلیل کشور ایران به

های درست و مناسب و در زمینه فعالیت گردشاری نقتش مهمتی را در توستعه منتاطا ریزیبرنامه

ویژه شهری و روساایی و توسعه اقاصاد م ی بر عهده داشاه باشد. توسعه گردشتاری در ایتران و بته

تواند حتازز های مخا ف میهای موجود از دیدگاهبه دلیل داشان قاب یتمناطا ساح ی شمال کشور 

فرهناتی، زیستت  -تتوان بته ضترورت اقاصتادی، اجامتاعیاهمیت باشند که از مهماترین آن متی

(. سواحل استاان گتی ن بتا 1۹۳2زاده اوغانی، کالبدی اشاره نمود)خسروی اندبی ی و ولی -مقیطی

تواند یکتی از بزرگاترین ، داشان سواحل ماسه ای و مناظر بکر میبرخورداری از جاذبه های طبیعی

(. 1۳: 1۹۳۱نتژاد و رکتن التدین افاختاری، های گردشاری ستاح ی بته شتمار بیایند)رمضتانمکان
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گیرد که از آن میان متی های روساایی از عوامل مخا ف اثر میگسارش فعالیت گردشاری در مکان

هتای روستااهای یی اشتاره کترد، بتاالبردن کیفیتت مکتانتوان به کیفیت مقیطتی نتواحی روستاا

گردشارپذیر نیاز به شناخت و سنجش کیفیتت مقیطتی در روستاا استت)اکبریان و شتیل بیا تو، 

باشد، به تابساانی مناسب برای دوساداران سفر می مکان خزر، (. سواحل شمالی دریای1۹۹: 1۹۳1

طبیعتی را  چشتم انتدازهای زیبتاترین از ایهاین منطقته مجموعت در ایران نقوی که باریکه ساح ی

 (.۰۳: 1۹۱۱)ادبی فیروزجاه و همکاران، شامل گشاه است

 
 پیشینه

( 1۹۳۵از نمونه مطالعات صورت گرفاه در زمینة موضون حاضر مطالعه سجاسی قیتداری و صتادق و)

دشتار در جذ  گر یطیمق یفیتنقش ک یینو تب یلتق است. این پژوهشاران در تققیقی با هدف 

 یطیمق یفیتکانجاد دادند، دریافاند که  دهساان لواسان کوچک یی دربه مقاصد گردشاری روساا

 هتااین زمینته یتتقو ودر جذ  گردشار دارد  نقش مهمی های گوناگونزمینهمقصد در  یروسااها

(، در 1۹۳۰. ابراهیمیتان و همکتاران)باشتد یرگتذارثأجتذ  گردشتار ت یرقتابادر زمینته  توانتدیم

ی بته ایتن شتهر یفضتاها یطتیمق یفیتدر ارتقاء ک یشهر یقش گردشارپژوهشی تقت عنوان ن

 یفضتاها یطیمق یفیتو ک یشهر یگردشار یانو تنااتنگ م یهدو سو یارتباطنایجه رسیدند که 

ستنجش میتزان رضتایامندی از کیفیتت (، در پژوهشی که به قصد 1۹۳۱)برزگر ی وجود دارد.شهر

و  یناندو شاخص اطمانجاد داد به این نایجه رسید که  شهر گرگان در های گردشاریمقیط مکان

ترین عوامتل تأثیرگتذار در میتزان رضتایامندی گردشتاران از کیفیتت مقتیط همماعاماد،  یتقاب 

(، در پژوهشتی تقتت عنتوان 1۹۳۱فراهتانی و همکتاران)اند. شهر گرگان بوده گردشاری هایمکان

 استاان تهتران جش کیفیت مقیطی روسااهای هدف گردشاریهای سنشناسایی و ارزیابی شاخص

ند که در ادبیات توسعه و رویکردهای وابساه به آن، شاخص کیفیت مقیطتی و به این نایجه رسیده

های روساایی، به ویژه روسااهای گردشاری، از اهمیت مهمتی برختوردار استت. ارتقای آن در مکان

در منتاطا  یطتیمق یفیتتک یتسنجش مط وبا هدف در پژوهشی که ب (،1۹۳۳نعمای و همکاران)

 یکتیعنوان به یطی،مق یفیتامروزه کانجاد دادند به این نایجه رسیدند که  اساان لرساان ییروساا

بته آن  و مباحث مربتوط توسعه بقث و در بوده ییروساا یهاسکوناااه ی دراز مباحث مهم و اساس

یتت از اهم ییشاخص در سطوح جوامع روستاا ینا یارتقا جهت و ت ش در یطیمق یفیتمبقث ک

 یستازمفهتودمنظور (، در پژوهشتی کته بته1۹۳۳پورقیتومی و همکتاران) برختوردار استت.مهمی 

 ی شهرستاانروستااها یطتیمق یفیتتک یراهبترد ییفضا یزیربرنامه یهساه نهاد یدارشناسانهپد

 یتندر ا یتزیربرنامته ایهتیمشت ختطبا اسافاده از روش کیفی انجاد دادند دریافانتد کته  کازرون
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 یتنا یامتدهای اجترایبتوده کته پ ییناز بتاال بته پتا یشتاروران و بها بدون مشارکت بهرهسکوناااه

وکارها(  و کسب یت)شهروندان، فعال یستز یفضا هاییانجر یدرون یهمابه بن توجهییب هایاستس

 است. یین بودهپا یطیمق یفیتبا ک

یفیتت مقیطتی و کتارآفرینی در هشی که بتا هتدف بررستی کدر پژو (،201۹) 1باا و آمناا دی

کیفیت مقیطتی و ختدمات را در گردشتاری  ، رابطه باینانجاد دادند گردشاری روساایی در ایاالیا

شتده در  هتای ثبتتبیشارین تعداد شترکتکردند. ناایج تققیا آنها نشان داد که روساایی بررسی 

وضعیت کیفیت مقیطی بهار استت. عت وه بتر ایتن، روساایی در مناطقی قرار دارند که  گردشاری

 نهایتت بیتان های کارآفرینی با موضون کیفیت مقیطی ارتباط دارد و دردرصد از فعالیتهفت  تنها

پیونتد  ختوبی بتا بقتث کیفیتت مقیطتی های گردشاری روساایی در ایاالیا بهکنند که فعالیتمی

آنها از مقصد  درك گردشاران و رضتایت منظور(، در پژوهشی که به201۵) 2فی یمون .نخورده است

گتتذاری نظر گردشتاران کتشور تانزانیتا، بترای سترمایه ازانجاد داد ، دریافت که  گردشاری تانزانیا

اندازها و امکانات اقامای نسبااً ختو  عمتل  وحش، چشمحیات در زمینته عتوام ی چتون فرهنتگ،

تتأثیرات مببتت  با توجه به سه جنبه پایداری، به ترتیب گردشاری پایدار باید همچنین کرده است.

هتای  نارانتی بیتتشار گردشاری را به حداکبر و تأثیرات منفی گردشاری را بته حتداقل برستتاند.

هتا، رستاوران)هتای تأثیرگتذار بتتر گردشتتاری الم  تی بتر روی شترایط مؤلفته گردشتاران بتین

گتذاری دارد تتا  سترمایه های هماهنگ و از مبرد به ت شاست که نی (ها، راهنماهای تورزیرساخت

 ۹. ب زستکا و همکتارانالم  ی را به خود جذ  کنتد و اناظاراتشتان را بترآورده کنتدگردشاران بین

عنوان یک عامل مهم در افزایش  کیفیت مقصدهای گردشاری به(، در پژوهشی تقت عنوان 201۵)

به این نایجه رستیدند  خارجی گردشاران داخ ی وکیفیت مقصدهای گردشاری در بین  و جذابیت

هتا بایتد اقامت بته همتراه جاذبته ها، قیمت خدمات و شرایطههای جادکه عدد رضایت از زیرساخت

روی های جدید پتیش( در پژوهشی فرصت201۰) 1آودیک و نیزگودا .بررسی بیشار قرار گیرد مورد

ستال متورد بررستی  2۵ی و سیاسی آن را بعد آینده توسعه گردشاری و تقوالت اجاماعی، اقاصاد

قرار دادند. ناایج تققیا آنها نشان داد تقوالت بر توسعه گردشتاری لهستاان تتأثیر مببتت داشتاه 

است و ماغیرهای جهانی شدن، تغییترات آ  و هتوایی، رفتع موانتع، معضت ت نهتادی، اقاصتادی، 

 ۵کونتگ و داد شتاری شتناخاه شتدند.های آینده توسعه گرداجاماعی و سازمانی مهمارین پیشران

اروپتتتایی در شتتتهر  عوامل مؤثر بر رضتایت گردشتتاران(، در پژوهشی که با هدف بررسی 201۱)

                                                           
1. Di Betta & Amenta 

2. Philemon 

3. Blazeska   et al 

4. Awedyk & Niezgoda 
5. Cong & Dam 
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گرچه عوام ی مانند مقل اقامت، ختدمات انجاد دادند، دریافاند که  کیفیت مقصد درك و ناهارنتتگ

یر زیادی بر رضایت گردشاران داخ ی مقصد تأث هتایفروشی و سوغات و جاذبههای خردهغذا، مغازه

بزرگاترین عامتل تأثیرگتذار بتر رضتایت گردشتاران  شتده کتته دارد اما در ایتن مطالعته متشخص

. در پژوهشتی دیاتر یانتگ و در شتهر ناهارنتگ بتود نوازی متردد مق تی اروپایی، دوسای و مهمان

رداخانتد و دریافانتد، ( به بررسی نقش گردشاری در تجدیتد حیتات روستاایی پ2021) 1همکاران

گردشاری با ارزشی بیش از ده برابر تولیدات کشتاورزی بته صتنعت اول در منطقته متورد مطالعته 

 تبدیل شده است و در رشد و توسعه جوامع غیر شهری مفید بوده است.

مرور مطالعات انجاد شده، نشان داد در رابطه با گردشاری ساح ی مطالعات ماعدد و فراوانی در 

ا ف ایران و جهان انجاد شده است و جتای ختود را در مباحتث روستاایی بته عنتوان یتک نقاط مخ

ها در منطقه متورد مطالعه،نشتان داد در رابطته بتا موضتون صنعت مهم باز نموده است. ولی بررسی

ای صتورت بخش مقیط گردشاری روساایی در شهرساان تالش مطالعتهحاضر یعنی عوامل کیفیت

ژوهش حاضر با مبنا قرار دادن مطالعات انجتاد شتده اقتداد بته بررستی ایتن نارفاه است. حال در پ

 موضون در روسااهای ساح ی شهرساان تالش نموده است.

 

 مبانی نظری

داری، جهتانی شتدن، توستعه ارتباطتات از نیمه قرن بیسام به بعد، عتوام ی ماننتد توستعه سترمایه

، 21(. با شرون قترن wto, 2004: 20داشت) تکنولوژیکی و ... توسعه صنعت گردشاری را به دنبال

ای کته رقابتت چشتمایری گونهصنعت گردشاری به یکی از پردرامدترین صنایع دنیا تبدیل شد، به

: 1۹۳۱خورد)درویشتی و همکتاران، در میان کشورهای جهان برای جتذ  گردشتار بته چشتم می

ردشاری به سه دستاه تقستیم های گهای جذ ، نظریهبندی بر مبنا و مقرك(. در یک تقسیم11۰

شناخای قرار دارد و به وجود عوام ی در خود فرد توجه دارد که شود که در دساه اول جنبه روانمی

هایی است که به وجود عتوام ی در مبتدا شود؛ دساه دود نظریهباعث سفر افراد به مقصد خاصی می

هتا و عتوام ی در به وجتود مقركشود و دساه سود نیز توجه دارد و باعث سفر به مقصد خاصی می

(. یکتی از 2۱1: 1۹۳۱اکبری و همکتاران، شود)ع یمقصد اشاره دارد که باعث سفر به آن مقصد می

هتای تفریقتی و سترگرمی کته در انوان گردشاری، گردشاری ساح ی است و بته مجموعته فعالیت

گوینتد. اح ی میشتود گردشتاری ستهای ساح ی و دریایی به وسی ه گردشتاران انجتاد میمقیط

های تفریقی آبی مانند غواصی، ستفرهای دریتایی، استکی روی آ ، جتت استکی، آکتواریم فعالیت

 ,wttcهای گردشتاری دریتایی هستاند)ترین جذابیتهای عمیا از مهمدریایی، ماهیایری در آ 

                                                           
1. yang et al 
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یی کته هاها و سترگرمیهای موبوط به شنا در سواحی و حماد آفاا  گرفان، ورزش(. فعالیت2018

: 1100شود)شتاپوری و همکتاران، شود، گردشاری ستاح ی نامیتده میدر مقدوده ساحل انجاد می

 در اجامتاعی و اقاصتادیتوستعه  برایهایی زمینه فراهم ساخانهدف (. گردشاری ساح ی با 11۱

 منتافعه اح ی و همچنتین  تتأمین کننتدستنتواحی  ساکنان درآمدباعث  تواندمیمناطا،  ازبعضی 

مناسب، یکی  بنابراین مکان (.12۱-111: 1۹۳2باشد)شبیری و همکاران،  زیسایمقیط و اجاماعی

ارتقتاء کیفیتت مقتیط ع تت باشد. به همتین های اساسی در اناخا  مقصد گردشاران میاز م ك

 هتای مناستب و متدیریت آنهتا ضترورتتوسعة خدمات، تسهی ت و زیرساخت گردشاری، از طریا

  (.1۱۵: 2011، 1)نانکو و رامکیسونفراوان دارد

ای هستتت چنتتد بعتتدی کتته بتتا عبتتاراتی ماننتتد کیفیتتت زنتتدگی، ادراك و کیفیتتت مقتتیط واژه

ای که در  بیشار موارد معانی مشابه در نظر باشد، به گونهرضایامندی و قاب یت دارای اشاراکاتی می

ت ذهنی، ویژگی ها و ارزش هایی استت کته در ای از ادراکاشوند. کیفیت مقیط مجموعهگرفاه می

ای دیاتر از بته رغتم عتده(. 210: 1۹۳۰میان افتراد، گتروه هتا مافتاوت است)حستاد و همکتاران، 

 کیفیت مقیطی شامل آموزش مقیطی، جاذبه های میترا  فرهناتی، زیرستاخت هتاینویسندگان 

)چاین و دنتمهمی دار قشنبرای رقابای بودن مقصد گردشاری  است که گردشاری و منابع طبیعی

گیتری حتم مببتت نستبت بته شتکلمنجتر بته کیفیت مقیطی باال، (. ۹۵-11: 2011، 2همکاران

(، لذا اجترای 2۱۳: 2011، ۹است)مون و همکارانگردشاری  صنعت توسعهو مقصدهای گردشاری 

احتدا  و  هتای متورد نظترهای گردشاری شامل اناخا  مقل، امکانات دسارسی  بته مقتلبرنامه

(. زیرا گردشاری ساح ی وابستاه 210: 1۹۳۰ها با مقیط در ارتباط هساند)حساد و همکاران، اله

در ستاحل، امنیتت جتانی و  ایهای فیزیکی، مناظر ساحل، مناظر حاشتیهبه کیفیت ساحل، ویژگی

ها و سهولت دسارسی گردشاران برای گذراندن اوقات فراغت و فتراهم مالی گردشاران، ایجاد جاده

 (.2۹: 1۹۳1باشد)مطیعی لنارودی و حیدری، روی در ساحل مین امکاناتی جهت پیادهساخا

 بالفعتتل منتتاطا بتتالقوه وویتژه سطح ک ی کیفیت مقاصد گردشاری کشور یتا منطقتته بتته 

استتت  برخوردار مهمیع وه بر گردشاران برای ساکنان منطقه نیز از اهمیت  توستعه گردشتاری،

و حتم  مستافراندر جتذ   عام ی مهم عنوانکیفیت مقیطی بهی هتایژگتیاستاس، و همینو بتر 

های مقیطی که باید در مقاصد گردشتاری انوان کیفیتقرار گیرد.  مورد سنجشتع ا ساکنان باید 

، کیفیتت آ  زیرزمینتی، کیفیتت منبتع آ  آشتامیدنی، کیفیتت هتوامورد توجه قرار بایرند شامل 

طراحتی و ، چشتم انتدازها، پاکیزگی اماکن عمتومی، صوتی یسطح آلودگ، کیفیت آ  های سطقی

                                                           
1. Nunkoo  and   Ramkissoon 

2. china et al 

3. Moon et al 
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و  ستطوح تتراکم، کارکرد کاربری اراضی و الاوهتای حمتل و نقتتل، ع زم، هاناهداری از ساخامان

کننده کیفیتت  تبیین هاینظریه (.۱۱-۱۱: 1۹۳2پور و داغساانی، است)حسن های مقیطییبیمار

 یتزیربرنامته استت. در نظریته توسعه اکولوژیک نظریه و ریزی ارتباطینظریه برنامه شاملمقیطی 

تققتا  یش نیتازکته پت دانتد،یمت یارتباط هاییوهبر ش مبانی موفا را یزیراساس برنامه ی،ارتباط

استافاده  یعق نت ریتزیبرنامه عنوان تنها اسادالل در به یابزار یتآن است که عق ن سازنده ارتباط

کته  احساسیو  یها شامل: اسادالل اخ قاز اسادالل تریوسیع هشده و دامنکنار گذاشاه گردد،یم

در  یارتبتاط یافتت. رهیتردابقترار  موردتوجته اطتراف استت، یطمتردد از مقت یهمان تجربه حس

ختود بتوده  مقتیط جهت توسعه یزیرانجاد برنامه یفعال کردن مردد برا روش توسعه، یزیربرنامه

 Department)برخوردار استت یت زیادیاز اهم مردد و یزانربرنامه یاناست و در آن نون رابطه، م

of public health and strategic, 2013).  پیشترفای عمتل  توسعه با معیتاردر نظریه اکولوژیک

خاصتی را عهتده  زیست، نقش با مقیط هماهنایدر  شود وکند که با هر مورد خاص مرتبط میمی

تترین های نخبه مق تی، اصت یگروه اغ ب، رات منفی توسعهاین نظریه با توجه به اث  د،گرددارد می

رهیتافای از ؛ و بردنتدنمتی از مواهب و ناایج آنهتا فایده زیادی های مقرودمنافعین آن بوده و گروه

اجاماعی و اقاصادی را با مدیریت مناستب اکولتوژیکی  که هماهنای و سازگاری اهداف است توسعه

ی رخ شتکل ک ت بته توستعه یواقعت یایاست که در دن بیانار آن یهنظر ینا دهد،یقرار م توجه مورد

 .(Griffiths et al, 2007: 418)دهدنمی

هایی که دارای گردشاری ساح ی هساند باید به عوامل کیفیت بخش در ایتن زمینته کته مکان

 ییروستاا ینتواح یتانم یتندر اترین عامل برای جذ  گردشاران است، مورد توجه قرار گیرد. مهم

روبته رو  یستاح  یگردشتار یطبته مقت یبخشت یفیتاز منظر عوامل ک مساز یهرساان تالش با ش

رهتا شتده  یهاوجود زباله ی،ساح  یهامجاز از شن یرتوان به برداشت غیهساند که از آن جم ه م

که  این موارد از جم ه مهم ترین مواردی هساند  اشاره نمود و نبود بوفه و رساوران در کنار سواحل

ه باید مورد توجه روسااییان و مسئوالن قترار گیرنتد، زیترا شهرستاان تتالش بته دلیتل موقعیتت ک

شتود. از آن جتایی ها و از طرف دیار به دریای خزر خام متیجغرافیایی خود از یک طرف به جنال

ای، برای جذ  گردشاران که این شهرساان به دلیل نزدیکی به دریای خزر و نواحی ساح ی منطقه

باشتند. جتذ  هتای گردشتاری ستاح ی زیبتایی متیآیتد و دارای جاذبتهافران به شتمار متیو مس

گردد. از این رو پژوهش زایی برای روسااییان میزایی و درآمدگردشاران به این مناطا باعث اشغال

ی و استاخرا  عوامتل ساح  یروسااها یگردشار یطبخش مقیفیتعوامل کحاضر با هدف بررسی 

 از دیدگاه جامعه میزبان انجاد شده است. شهرساان تالشهای تعیین شده در اخصمهم بر اساس ش
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 شناسیروش

تق ی ی است. روش گتردآوری  -رو از لقاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفیپژوهش پیش

صتورت استنادی و پیمایشتی بتوده استت. ابتزار متورد گویی به سؤاالت تققیا بهها برای پاسلداده

ها سازی موضون و اناخا  شتاخصدر روش پیمایشی پرسشنامه بوده است.  جهت عم یاتی اسافاده

از مطالعات سایر پژوهشاران به صورت ت فیقی اسافاده گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط پانتل 

ماخصصان و صاحبنظران این حیطه مورد تأیید قرار گرفت. جهت تعیین پایتایی پرسشتنامه تعتداد 

، بعد کالبتدی ۱۱/0در منطقه توزیع گردید و ضریب پایایی برای بعد زیست مقیطی  پرسشنامه 2۵

های بساه در بدست آمد. پرسشنامه اساساً با پرسش ۱۱/0و  برای بعد اجاماعی  ۱1/0عم کردی  –

 1۵قالب طیف لیکرت)خی ی زیاد، زیاد، ماوسط، کم و خی ی کم( طراحی شد. جامعه آماری تققیتا

ختانوار  ۹201بوده استت کته دارای  1۹۳۱-1۹۳۳هرساان طالش در بازه زمانی روساای ساح ی ش

نفر برآورد گردیتد. پراکنتدگی تعتداد  ۹۱1است. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 

تجزیته و (. 1باشتد)جدولای و بر اساس نسبت جمعیت آنها میها در روسااها به صورت طبقهنمونه

و بترای ترستیم  انجتاد گرفتت spss 2۹ل از پرسشنامه با اسافاده از نرد افزارهای حاصتق یل یافاه

 اسافاده گردید. arc GISهای از نرد افزار نقشه

 
 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه -1جدول 

 نمونه خانوار جمعیت روساا بخش نمونه خانوار جمعیت روساا بخش

 21 1۱1 ۰0۳ پ سی حویا ۹ 2۱ ۳0 اوتار کرگانرود

 21 1۳۰ ۰11 سیدلر کرگانرود ۹ ۹1 101 زمان مق ه اسالم

 1۱ 1۰۰ ۵11 سیاه چال اسالم 1 1۱ 1۹۰ سیاه ع م اسالم

 1۹ ۹۰۵ 122۰ پشاه هیر مرکزی ۵ ۵1 11۹ رودبار سرا حویا

رسام  اسالم

 مق ه

 2۳ 2۰۵ ۱۹2 شیر آباد حویا ۰ ۰۰ 1۱۵

 101 ۱۹۱ 2۳۱1 هرندان حویا ۰ ۰0 1۳1 آالالن اسالم

 ۱1 ۱1۵ 22۳۳ لمیر سف ی اسالم ۰ ۵۰ 1۱1 ترك مق ه اسالم

 ۹۱1 ۹201 10۵00 جمع کل 11 1۹1 10۱ لمیر ع یا اسالم

 1۹۳۳های پژوهش، منبع: یافاه

 

 معرفی منطقه

  و درجته ۹۱و  غربتیطول  یقهدق ۹درجه و  1۳تا   یقهدق ۵۹و  درجه  1۱1۱  ینشهرساان تالش ب

بته  یوندی انزلیپ یر. تالش بر مسواقع شده است یعرض شمال یقهدق 1۰درجه و   ۹۱تا   یقهدق ۹۹
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 زو ا ه آستااراشتمال بتز تالش، ا هایکوهباخار به  زا ین،کاسو یایخاور به در زساارا قرار داشاه و اآ

نقطته  ب نتدترین کنتد.یمت یبندبخش یمن را به دو نآرگانرود گاست و هم مرزرضوانشهر  باجنو  

تالش هشتاور ز ا غیر مار است. مرکز شهرساان تالش ۹۹00 یبغروداغ به ب ندا شهرساان تالش ق ه

بختش  ی،اج اه هایینمی، زاکرانه هایزمین قسمت تالش به چهار شهرساان شود. یم یدهنام یزن

 شود.تقسیم می مار ۵00 ز ا یشب یبا ب ندا کوهساانی بخشو  رما ۵00یتا ب ندا یایهکوهوا

چهار بختش حویتا، مرکتزی، استالم و کرگتان رود و ده دهستاان استت. این شهرساان دارای 

 ۱۱۹۰0در نقاط روساایی و  1222۱۳؛ از این جمعیت نفر است 200۰1۳جمعیت شهرساان تالش 

 (.1نفر در نقاط شهری ساکن هساند)شکل 

 

 
 

 منطقه مورد مطالعه -1شکل
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 هایافته

پرسشتنامه توزیتع شتده در بتین  ۹۱1دهتد از های توصیفی پژوهش نشان میناایج حاصل از یافاه

نفتر در رده  1۱۱سرپرساان خانوار روساایی در شهرساان تالش، بیشارین فراوانتی پاستخاویان بتا 

دهتد بیشتارین سال قرار داشت. در رابطه با جنسیت پاسخاویان، ناتایج نشتان می ۹۵تا  1۳سنی 

درصد از کل پاستخاویان را در  2/۰1گردید و نفر را شامل می 211پاسخاویان مرد بودند که تعداد 

نفتر  2۹0شتد. از لقتاظ وضتعیت تأهتل درصد را شتامل می ۹۹نفر  1۹0گرفت و زنان نیز با بر می

نفر مجرد بودند. همچنین از بین چهار مقطع تقصی ی زیر دیو م، دیتو م، لیستانم و  111مااهل و 

درصتد( دارای تقصتی ت دیتو م  ۱/1۰نفتر) 1۱1یسانم، بیشارین تعداد پاسخاویان یعنتی فوق ل

 بودند.

ها و بدستت بته بررستی شتاخصاقتداد  مورد بررسی در تققیا حاضتر هایسنجش ماغیر برای

استت و  ۵۳/2مقیطی دارای میتاناین های آن گردید. ناایج نشان داد که بعد زیستآوردن میاناین

عم کتردی نیتز بته  -میاناین و انقراف معیتار بعتد کالبتدی برآورد گردید.  ۳۹/0ن انقراف معیار آ

 2۹/2بدست آمد. بعد اجاماعی مورد بررسی در تققیا حاضر نیز میاناین آن  ۱1/0و  1۱/2ترتیب 

مقیطی دارا میتاناین دهد بعد زیستتها نشان میبدست آمد. این یافاه ۱۰/0و انقراف از معیار آن 

بهداشتای و  ختدمات تتوان در تعتداد مراکتزبت به سایر ابعاد بوده است و ع ت آن را میباالتری نس

یتز بتودن بیتان و تمیزه پتاک یتزانمدر نتواحی ستاحل و تعداد ستطل زبالته نقوه دسارسی به آن، 

 (.2نمود)جدول 

 
 میاناین و انقراف معیار ابعاد ماغیرهای مورد بررسی -2جدول

 1۹۳۳های پژوهش، منبع: یافاه
 

ای بهره گرفاته شتد. ناتایج تک نمونه tهای اسانباطی از آزمون در پژوهش حاضر جهت بررسی

دهد که از پنج معرف زیست مقیطی مورد بررسی مقیطی نشان میهای زیستاین آزمون در بخش

تتر از حتد ماوستط در روسااهای شهرساان تالش، هیچ کداد در سطح مط و  قرار ندارنتد و پتایین

درصتد  ۰معتادل ۹حتد مط و )عتدد ۹هتا کماتر از عتددای که میاناین تماد معرفگونههساند، به

رف دسارسی به خدمات بهداشای ایتن مقتدار بیشتار از پاسخاویان( بدست آمده است و تنها در مع

 یانایناسااندارد م یاخط انقراف معیار میاناین بعد

 01۱/0 ۳۹/0 ۵۳/2 بعد زیست مقیطی

 011/0 ۱1/0 1۱/2 عم کردی -بعد کالبدی

 011/0 ۱۰/0 2۹/2 بعد اجاماعی
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نیز مببت ارزیابی گردید. از سوی دیار ع وه به آنکه کرانه بتاال و  tاست و مقدار  0۵/0یعنی  ۹عدد 

این پنج معرف نیز منفی برآورد گردید. در نهایت میاناین کل  tدست آمد، مقدار پایین نیز منفی به

تتوان بیتان کترد میتاناین شتاخص زیستت دست آمد، کته متیب ۵۳/2شاخص زیست مقیطی نیز 

پتذیر استت. بنتابراین بترای مقیطی در منطقه مورد مطالعه در ستطح ضتعیفی قترار دارد و آستیب

دسایابی به وضعیت مط و  زیست مقیطی، الزد است پاکیزگی مقیط در منطقه مورد مطالعته در 

های زبالته و ختدمات بهداشتای جایازاری سطل کانون توجه قرار گرفاه و در راساای آن به تعبیه و

 (.۹اقداد نمود)جدول 
 

 مقیطیتک نمونه برای شاخص زیست tناایج آزمون -۹جدول 

 1۹۳۳های پژوهش، منبع:یافاه
 

دهد که در تماد عم کردی نشان می -های شاخص کالبدیای در معرفتک نمونه tناایج آزمون 

و   tبتوده استت. میتزان آمتاره آزمتون  000/0داری های مورد بررسی این بعتد ستطح معنتیمعرف

گونته کته ها منفی برآورد گردید. در رابطه با میاناین، همانهمچنین فاص ه اطمینان در تماد معرف

و امکانتات استکی روی  12/۹های بهداشای با میتاناین سی به سرویمدهد، دسارها نشان مییافاه

هتای متورد بررستی دارای میانای باالتر از حد مط و )عدد سه( بودند و در سایر معرف 0۹/۹آ  با 

دهد کته میتاناین ک تی ها نشان میها کمار از حد مط و  برآورد گردید. این یافاهاین بعد میاناین

و از سوی دیار کرانه باال و پایین منفی براورد گردید،  -۰2/۹۳نیز  tت، مقدار بوده اس 2۳/2این بعد 

های توزیتع شتده نامتهلذا می توان بیان نمود بر اساس دیدگاه سرپرساان خانواز پاسخاو به پرسش

عم کردی از وضعیت مط وبی برخوردار نیست، زیرا در ایجتاد ایتن شترایط نتامط و ،  -بعد کالبدی

رانتی، عتدد وجتود های بهداشای مناسب، خدمات تجتات غریتا، کیفیتت قتایاویمعدد وجود سر

 (.1های مناسب برای ماهیاری و بسیاری موارد دیار تأثیر منفی داشاه است)جدول مکان

 ۳۵/0فاص ه اطمینان 
 Tآماره آزمون معناداری

 میاناین

 
 معرف

 کمار بیشار

 پاکیزگی مقیط 2۱/2 -۳۱/1۹ 000/0 -۱2/0 -۰2/0

 وجود سطل زباله 12/2 -2۵/۱ 000/0 -۱1/0 -1۹/0

 دسارسی به خدمات بهداشای 0۵/۹ 2۱/1 000/0 -2۳/0 1۹/0

 تعداد خدمات بهداشای ۱۹/2 -۱۹/۵ 000/0 -22/0 -11/0

 دسارسی به آ  آشامیدنی ۹۱/2 -۰۹/12 000/0 -۱0/0 -۵1/0

 کل ۵۳/2 -۱2/۳ 000/0 -1۱/0 -۹2/0
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 عم کردی -تک نمونه برای شاخص کالبدی tناایج آزمون -1جدول

 1۹۳۳ی پژوهش، هامنبع: یافاه
 

های شاخص اجاماعی متورد ای که جهت بررسی میزان میاناین معرفتک نمونه tناایج آزمون 

تتر از دهد که هشت معرف اجاماعی روسااهای شهرساان تتالش پتایینآزمون قرار گرفت نشان می

درصتد  ۰معادل  ۹حد مط و )عدد ۹ها کمار از عددحد ماوسط قرار دارد. زیرا میاناین تماد معرف

این هشت معترف نیتز منفتی بترآورد گردیتد،  tپاسخاویان( بدست آمده است، از سوی دیار مقدار 

همچنین کرانه باال و پایین نیز منفی بدست آمد. از سوی دیار میاناین کل شاخص اجامتاعی نیتز 

توان بیان کرد شاخص اجاماعی در منطقه متورد مطالعته در ستطح ضتعیفی است، که میبوده2۹/2

پذیر است. ع ت عدد مط وبیت این شاخص در مناسب نبودن وجود و تعداد مراکتز رار دارد و آسیبق

راهنمتایی، عتدد امنیتت مط تتو ، حضتور افتراد ولاتترد، روشتنایی و ... ذکتر نمتتود کته بتا داشتتان 

 ۳۵/0فاص ه اطمینان 
 معرف میاناین Tآماره آزمون معناداری

 کمار شاربی

 وجود رساوران 02/2 -۱۵/2۱ 000/0 -01/1 -۳1/0

 هاتعداد رساوران ۱۳/2 -۳۱/1 000/0 -21/0 -00/0

 دسارسی به مکان های اقامای ۰۱/2 -۹۱/۱ 000/0 -11/0 -21/0

 تعداد مراکز اقامای ۹۰/2 -0۵/11 000/0 -۱1/0 -۵1/0

 نگدسارسی به پارکی ۹2/2 -22/1۵ 000/0 -۱۰/0 -۵۱/0

 تعداد پارکینگ ها ۹۵/2 -۳۹/1۱ 000/0 -۱1/0 -۵۱/0

 دسارسی به امکانات درمانی ۹۵/2 -۳۹/1۱ 000/0 -۱1/0 -۵۱/0

 تعداد مراکز درمانی ۵۱/2 -۱۱/۱ 000/0 -۵1/0 -۹2/0

 دسارسی به سرویم های بهداشای 12/۹ 1۱/۹ 000/0 01۰/0 1۳/0

 ای بهداشایتعداد سرویم ه ۱0/1 -۱۳/۹0 000/0 -۹۱/1 -21/1

 خدمات غریا  نجات ۵۱/1 -2۳/۹۵ 000/0 -1۳/1 -۹1/1

 تعداد نیروهای غریا نجات ۵۹/2 -۳2/۱ 000/0 -۵۱/0 -۹۵/0

 امکان انجاد شنا 2۹/2 -۰2/21 000/0 -۱2/0 -۰۳/0

 امکانات اسکی روی آ  0۹/۹ ۱2/0 000/0 -0۰/0 11/0

 روی آ تعداد مراکز اسکی  21/2 -۹۰/2۹ 000/0 -۱۵/0 -۱1/0

 دسارسی به ماهیایری ۳۹/1 -۹1/2۰ 000/0 -11/1 -۳۱/0

 تعداد مکان های ماهی گیری ۱۳/1 -۵۵/۹۳ 000/0 -1۰/1 -0۵/1

 کیفیت قایا رانی ۱۹/1 -۱1/۹2 000/0 -۹1/1 -1۳/1

 روی در شبپیاده 1۹/2 -12/۹0 000/0 -۳2/0 -۱0/0

 کل 2۳/2 -۰2/۹۳ 000/0 -۱۹/0 -۰۰/0
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های پایین از نظر پاسخاویان، بر این مط و  بودن تأثیر منفی گذاشاه است. لذا بهبود ایتن میاناین

 (.۵تواند باعث مط وبیت وضعیت گردشاری ساح ی گردد)جدولشرایط و ارتقای وضعیت می
 

 اجاماعی تک نمونه برای شاخص tناایج آزمون -۵جدول

 1۹۳۳های پژوهش، منبع:یافاه
 

های مورد مطالعه از آزمون فریدمن بهره گرفاه بندی شاخصدر ادامه پژوهش حاضر جهت رتبه

 -، شتاخص کالبتدی۹2/2طتی های پتژوهش، میتاناین شتاخص زیستت مقیشد. با توجه به یافاته

برآورد گردید. هماناونه کته مشتخص  ۱2/1و در نهایت میاناین شاخص اجاماعی  ۱۰/1عم کردی 

مقیطی دارای بیشارین میاناین است. ستطح است از بین سه شاخص مورد بررسی، شاخص زیست

خطتای  دهتد در ستطحاست که نشان می 000/0های مورد بررسی برابر با داری تماد شاخصمعنی

 (.۰توان به ناایج اتکا نمود)جدول می 1۱
 

 ناایج بدست آمده از آزمون فریدمن -۰جدول

کای  معنی داریسطح رتبه میاناین رتبه شاخص

 اسکور

 1 ۹2/2 زیست مقیطی

 2 ۱۰/1 عم کردی -کالبدی ۰۹/۵۱ 000/0

 ۹ ۱2/1 اجاماعی

 1۹۳۳های پژوهش، همنبع: یافت

 ۳۵/0فاص ه اطمینان 
 میاناین Tآماره آزمون معناداری

 معرف
 کمار بیشار 

 میزان روشنایی ۱2/2 -۱۱/۹ 000/0 -2۱/0 -0۱/0

 حضور افراد ولارد 21/2 -۱۳/1۱ 000/0 -۱۰/0 -۱0/0

 دزدی و سرقت ۱۰/1 -11/1۱ 000/0 -2۵/1 -01/1

 امنیت در روز 1۰/2 -2۳/21 000/0 -۱۳/0 -۱۰/0

 امنیت در شب 2۵/2 -2۰/20 000/0 -۱2/0 -۰۱/0

 وجود ایساااه راهنمایان ۹۵/2 -۰۳/1۵ 000/0 -۱2/0 -۵۰/0

 ز راهنمایانتعداد مراک 2۱/2 -۱۱/1۱ 000/0 -۱۳/0 -۰۹/0

 توزیع بروشورها ۳2/1 -1۹/1۱ 000/0 -1۱/1 -۳۵/0

 کل 2۹/2 -12/۹۱ 000/0 -۱0/0 -۱2/0
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 گیرینتیجه

مسافران کته  آیندبه شمار می هتای گردشتاریجاذبه در زمره زیباترین اطا ساح یمنامروزه 

به ستمت ختود ج تب تفریقی  گشت و گذارهایو  با هدف اساراحتختود  سمترا به  زیادی

شهرساان  یساح  یروسااها یگردشار یطبخش مق یفیتعوامل کنماید. در این پژوهش، می

روساای ساح ی شهرستاان تتالش بتا  1۵ه آماری پژوهش لش مورد بررسی قرار گرفت. جامعتا

خانوار است. جهت تق یل موضون از سه شاخص زیست مقیطتی، کالبتدی و اجامتاعی  ۹201

دهتد گردشتاری ستاح ی در های پتژوهش نشتان میبهره گرفاه شد. ناتایج حاصتل از یافاته

که مورد بررسی قرار شهرساان تالش بر پایه ادراك سرپرساان خانوار از طریا عوامل مشخصی 

گرفت قابل شناسایی است، زیرا هر یک از این عوامل در رضایت جامعه میزبان تأثیرگذار است. 

هایی که جهت کیفیت مقیطی مورد بررسی قرار گرفت هتر از شاخص tبر اساس ناایج آزمون 

معته تتوان بیتان نمتود کته جاتر از حتد ماوستط بودنتد و میسه مورد دارای میاناینی پتایین

های کیفیت مقیطی رضایت مط وبی نداشاند. ع ت آن را میزبان)سرپرساان خانوار( از شاخص

های زبالته، آ  آشتامیدنی توان در عدد توجه به پاکیزگی مقیط، عدد تعبیه مناسب سطلمی

نامناسب بیان نمود که منجر شده است بعد زیست مقیطی، کیفیت مقیط در ستطح مناستبی 

 –هایی که بر بعتد کالبتدی از سوی دیار بنابر نظر سرپرساان خانوار، معرف قرار نداشاه باشد.

ترین عم کردی کیفیت مقیط گردشاری تأثیرمنفی داشاند، عوامل ماعددی بودند کته عمتده

ها، دسارستی توان کمبتود رستاورانآنها که بر جذ  گردشار نیز تأثیر منفی گذاشاه بود، می

د آنهتا را بتر شتمرد. ایتن عوامتل در کنتار تعتداد پارکینتگ، مقدود به مراکتز اقتامای و تعتدا

رانی و ... باعث این موضون شده کته های بهداشای، خدمات غریا نجات، کیفیت قایاسروریم

تر باشد و رضایت سرپرساان خانوار را به دنبال میاناین ک ی این شاخص از حد اسااندارد پایین

ان در ستطح پتایین قترار داشتاه باشتد، بنتابراین نداشاه باشد و کیفیت گردشاری در شهرسا

ریزی و توجته ویتژه مستئوالن دارد. از دسایابی به وضع مناسب در مقیط حاضر نیاز به برنامه

سوی دیار، در شاخص احاماعی کیفیت مقیطی نیز عوامل ماعددی مورد بررسی قرار گرفت و 

ها بیتانار ایتن استت کته رفت. یافاهنظر سرپرساان خانوار نیز در این زمینه مورد توجه قرار گ

ای کته در وضعیت مناسبی برخوردار نیستت، بته گونته 2۹/2شاخص اجاماعی با میاناین کل 

هتای ان حضتور امنیت در شب و روز در این مناطا در سطح پایینی قرار داشت و یکی از ع ت

امنیتت را افتزایش داد. های مناسب، توان با ایجاد  روشناییافراد ولارد در سواحل بود؛ لذا می
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همچنین  با حضور و مسقر کردن نیروهای امنیای و مراکز راهنمایی ع وه بتر ایجتاد امنیتت، 

 دزدی و سرقت را نیز به حدقل رساند.

از  هتای گردشتاریتوان بیان کرد، میزان توسعه فعالیتدست آمده میبا توجه به ناایج به

ل در ایتن ستواح نقتشو  یعی کشیده شتدهطب یطبه مق یباساان یهامکان احاطه شده یدانم

یافاه است. از عوامل کیفیت بخش مقیط گردشاری شهرستاان تتالش بتا  زیادی یتاهم میان

تتوان بته عوامتل دسارستی بته آ  توجه به چاونای روند گردشاری در ایتن شهرستاان متی

امکان انجاد های بهداشای، روشنایی کافی در شب، آشامیدنی در کنار سواحل، کیفیت سرویم

های آبی، امکان توقف اتومبیل در نزدیکی ستواحل، گیری، انجاد ورزششنا، امکان انجاد ماهی

ها از کنار سواحل و امکانتات و ختدمات اقتامای در کنتار آ  و هوای مط و ، جمع آوری زباله

اده، توان به امکانات گردشاری، فضای تفریقی بترای ختانوسواحل اشاره کرد. در این میان می

دسارسی راحت، خدمات رفاهی و اقامای و پاکیزگی مقیط اشاره کترد. وجتود ایتن عوامتل در 

مناطا ساح ی باعث جذ  گردشاران به این منطقه شده و باعث ایجاد درآمدزایی می گردد.از 

های تققیا حاضر ناهماهنای در ارازه اط عات مراکز اداری، ضعف ترین مقدودیتجم ه عمده

ااییان و همچنین تمایل کم به پاسخاویی به ستواالت از طترف برختی از اهتالی مشارکت روس

توان بیتان نمتود ناتایج حاصتل از روسااها و کمبود امکانات و بودجه بوده است. در نهایت می

( مبنتی بتر بررستی 1۹۳۵های پژوهش حاضر با ناایج پژوهش سجاسی قیداری و صادق و)یافاه

( مبنی بتر 1۹۳۱ار در دهساان لواسان و پژوهش برزگر)نقش کیفیت مقیطی در جذ  گردش

های گردشاری در شهر گرگان مطابقت دارد. از سوی دیار ناایج میزان رضایت از کیفیت مکان

بخش مقیط گردشتاری ( که به بررسی و تق یل عوامل کیفیت1۹۱۳پور)پژوهش شیعه و ع ی

 ج تققیا حاضر است.ساح ی در شهر رامسر پرداخاه بودند، تأکید کننده ناای

 

 مناب 

در  یشتهر یگردشتار نقتش .(1۹۳۰) االست دعمیداالس می، ثقه و ابراهیمیان، الهاد؛ سروری، هادی

ی، الم  ی عمران، معماری و توسعه شهرپنجمین کناره بینی، شهر یفضاها یطیمق یفیتارتقاء ک

 .ICSAU05_1036کد مقاله: 

بررسی عوامتل متؤثر بتر توستعه  .(1۹۱۱) احسانی، مقمد و مادبی فیروز جاه، جواد؛ کوزه چیان، هاش

 ص(: 1)1نشریه مدیریت ورزشی،  گردشاری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی،

۱1-۰۱ . 

 سنجش کیفیت مقتیط روستااهای گردشتاری .(1۹۳1) اکبریان رونیزی، سعیدرضا؛ شیل بیا و، رعنا
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 .1۹۹-11۱ ص(: ۰)2های روساایی، پژوهش ، شهرساان کر-مطالعة موردی: بخش آسارا

 هتتای گردشتتاریمنتتدی از کیفیتتت مقتتیط مکتتانستتنجش میتتزان رضتتایت .(1۹۳۱) برزگتتر، صتتادق

 .1-1۱ص (: ۵)1، گردشاری شهری ،مطالعه موردی: شهر گرگان

 .(1۹۳۳) پورقیومی، ع ی؛ رکن الدین افاخاری، عبدالرضا؛ پور طاهری، مهدی؛ عساری، ع ی؛ گ ی، ع ی

ی روستااها یطیمق یفیتک یراهبرد ییفضا یزیربرنامه ینهاد هساه یدارشناسانهپدی سازفهودم

 .2۹1-21۳ص (: 11)2 یی،روساا یهافص نامه پژوهش ،کازرون شهرساان

ارزیتابی کیفیتت مقیطتی مقصتدهای  .(1۹۳۰) حساد، مهدی؛ باغیتانی، حمیدرضتا، چراغتی، مهتدی

 یی،روستاا یزیرمج ّة پژوهش و برنامه (،ر ق عه رودخانمطالعه موردی: مقو) گردشاری روساایی

 .22۵-211ص(: ۰)1

اناشتارات تهتران: چتا  دود، ریزی گردشتاری، برنامته .(1۹۳2) پور، مقمود؛ داغساانی، سعیدحسن

 .مهکامه

ارزیابی عوامتل متوثر بتر گردشتاری در  .(1۹۳2) خسروی اندبی ی، سعید؛ ولی زاده اوغانی، مقمدباقر

مطالعته متوردی: ستواحل ،  SWOT ح ی شهرساان تالش با اسافاده از متدل راهبتردیناحیه سا

 ، دومین همایش م ی گردشاری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان.روساای قروق

(، بررسی نقش گردشاری ستاح ی 1۹۳۱) الدینی، ع یدرویشی، مقمدرضا؛ رضایی، مقمدرضا؛ شمم

ای(، ریزی منطقتهجغرافیا)برنامه العه موردی: بندر دی م،در توسعه اقاصادی از نظر شهروندان، مط
 .111-12۰ص (: ۱)1

راهبردهتای توستعه گردشتاری ستاح ی  .(1۹۳۱) نژاد، یاسر؛ رکن الدین افاختاری، عبدالرضتارمضان

 .1۳-۹1ص (: 11)1، های انسانیمطالعات سکوناااه روساایی اساان گی ن،

(، تق یل و تبیتین نقتش کیفیتت مقیطتی درجتذ  1۹۳۵) سجاسی قیداری، حمداله؛ صادق و، طاهره

گردشار به مقاصد گردشاری روساایی، مطالعه موردی: روسااهای گردشتاری دهستاان لواستان 

 . ۹2-1۳ ص: 2 ،1۹ج د   فص نامه تققیقات جغرافیایی، کوچک،

ای مازندران الاوی گردشاری ساح ی دری .(1100) شاهووری، احمدرضا؛ امیرنژاد، حمید؛ قربانی، مقمد

-1۱1ص : 1، 1۹ج تد  تققیقات اقاصتاد کشتاورزی،مبانی بر پرداخت برای خدمات اکوسیسام، 

11۱. 

گردشاران زیسای  مقیطیامدهای (، پ1۹۳2) ، افسانهحسینی حاجیحسین؛  ،میبودیمقمد؛ شبیری، 

 توستعه و ریتزیبرنامته مج ته مستئولین، و متردد دیتدگاه از مازنتدران دریتای ساح ی نواحیبر 
 .12۱-111ص (: 2)۵ گردشاری،

بخش مقیط گردشاری ساح ی با توجه تق یل عوامل کیفیت .(1۹۱۳) پور، سجادشیعه، اسماعیل؛ ع ی

 .1۵۵-1۰۱ص : ۵ آرمانشهر، به معیارهای گردشاری پایدار، مطالعه موردی: سواحل رامسر،

ریزی راهبتردی گردشتاری برنامته .(1۹۳۱) ی، منیتراکبری، اسماعیل؛ کاظمی، سید مهدی؛ یتارع ی
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(: ۳)1، ای(ریزی منطقتهجغرافیا)برنامه، meta sowtگیری از تکنیک فرهنای شهر سنند  با بهره

 .2۱1-۹0۰ص 

شناستایی و ارزیتابی  .(1۹۳۱) الدین افاختاری، عبدالرضتافراهانی، راضیه؛ پور طاهری، مهدی؛ و رکن

مطالعة موردی: روسااهای هدف  روسااهای هدف گردشاری های سنجش کیفیت مقیطیشاخص

 .2۱۰-2۳۱ص (: ۱)1 ،توسعه و گردشاریپژوهشیتع میفص نامة ،گردشاری اساان تهران

مانون سازی اقاصاد روسااهای ساح ی بتا تاکیتد بتر  .(1۹۳1) مطیعی لنارودی، حسن؛ حیدری، زهرا

 .1۳-۹۱ص (: 1)1 وساایی،فص نامه اقاصاد فضا و توسعه رگردشاری صیادی، 

 کیفیتت مط وبیتت سنجش .(1۹۳۳) ، عبدالرضاافاخاری ینالدنرک و پورطاهری، مهدی، رضا؛ نعمای

هتای فصت نامه پتژوهش ،لرستاان استاان روستااهای ه:مطالعت متورد، روساایی مناطا در مقیطی
 .11۹-11۳ص (: 11)1 روساایی،

گردشاری ساح ی، مطالعه موردی: غر  مازندران،  ها درها و چالشفرصت .(1۹۳۱) پسندی، زیباوردی

 .1۱-22ص (: 2)2، های گردشاری و توسعه پایدارپژوهش
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