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چکیده:
گسترش فعالیتهای گردشگری در مکانهای روستایی از عوامل مختلف اثر میگیرد که از آن میان میتوان
به کیفیت محیطی نواحی روستایی اشاره کرد ،باالبردن کیفیت مکانهای روستاهای گردشگرپذیر نیااز باه
شناخت و سنجش کیفیت محیطی در روستا است .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،پاووهش حاضار باا
هدف بررسی عوامل کیفیتبخش محیط گردشگری در روستاهای ساحلی شهرستان تاالش انجاا جامعاه
است .این پووهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پووهش
 ۵۱روستای ساحلی شهرستان تالش است که دارای  ۱۰۲۵است .حجم نمونه بر اساس فرمول کاوکران ۱۷۵
برآورد گردید .پراکندگی تعداد نمونهها در روستاها ،متناسب با تعداد جمعیات آنهاا توزیا شاد .جهات
تحلیل موضوع چهارچوبی از شاخص های زیست محیطی ،کالبدی و اجتمااعی بار اسااس مطالعاای ساایر
پووهش گران انتخاب گردید .روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصین مورد تأیید قرار گرفت .ضریب
پایایی برای بعد زیست محیطی  ،۲/۷۷بعد کالبدی – عملکردی  ۲/۷7و برای بعاد اجتمااعی  ۲/۷7بدسات
آمد .نتایج حاصل از بررسی یافتهها نشان میدهد شاخصهایی که جهت کیفیت محیطی مورد بررسی قارار
گرفت دارای میانگینی پایینتر از حد متوسط بودند و میتوان بیان نمود که جامعه میزبان(سرپرتان خانوار)
از شاخصهای کیفیت محیطی رضایت مطلوبی نداشتند.
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بیان مسأله

توجه به اوقات فراغت ،یکی از مهمترین تقوالت صورت گرفاه در جوامع معاصر است کته بتهعنوان
یکی از نیازهای اساسی مطرح است .در راساای چنین تقولی ،گردشاری بهعنوان یکی از شیوههای
گذران اوقات فراغت مطرح بوده و تأثیر قابل توجهی بر مقیط زیست ،اقاصاد و معیشت جوامتع بتر
جای میگذارد(درویشی و همکاران .)112 :1۹۳۱ ،گردشاری به عنوان یکی از پویتاترین فعالیتهتا
در جهان مطرح است که درصد باالیی از آن بر طبیعتگردی اساوار است و گردشاران زیادی را بته
ختتود جتتذ میکند(وردیپستتندی )1۱ :1۹۳۱ ،و بتتا شتترون قتترن  ،21ایتتن صتتنعت بتته یکتتی از
پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده ،بهگونهای که رقابت گساردهای میتان بستیاری از کشتورها در
این زمینه به چشم میخورد( .)oila et al, 2012: 569از میتان گردشتاری طبیعتت ،گردشتاری
ساح ی رونا بیشاری دارد زیرا مناطا ساح ی به دلیل ایفای نقشهای ماعدد کته در فعالیتتهتای
اقاصادی انسانها دارد دارای اهمیت بسیار باالیی میباشتند کته حتدود  ۰0درصتد متردد دنیتا در
مناطا سواح ی سکنی گزیدهاند و به ع ت تتراکم بتیش از حتد جمعیتت در نتواحی ستاح ی فشتار
حاص ه از فعالیتهای انسان در این مناطا بیشار است(مخااری و همکاران .)۱1 :1۹۳۰ ،بته جهتت
وجود عوامل مقدودکننده در یک لبه ساح ی ،که در فاص ه باریکی میان خشکی و دریا واقتع شتده
است ،مقاصد گردشاری عموماً تقت تأثیر فشارهای مضاعفی از فعالیتهای انسانی واقع میشتوند و
در پی آن آثار زیانباری بر کیفیت مقتیط برجتای میماند(شتیعه و ع یوتور .)1۵۰ :1۹۱۳ ،در نظتر
گرفان تنون کیفی طبقات در اینگونه گردشاری و مهیا کردن زمینه فعالیتهای تفریقی مربوطته،
بهرهبرداری پایدار از منبان ساح ی را توسعه میدهد .در واقع مناطا وابساه به دریا و سواحل بترای
آفاا گرفان ،قایا سواری ،شنا ،اسکی ،ماهیگیری و  ...جاذبههای اص ی در بسیاری از نقاط جهتان
هساند( .)papoliyazdi, 2008: 54بنابراین ،ضرورت ارزیابی و نظارت بتر رونتد توستعه فعالیتت و
کاربریها دارای اهمیت زیادی است.
کشور ایران بهدلیل وجود مکانهای گردشاری ماعدد از جم ه سواحل شمالی کشور میتواند با
برنامهریزیهای درست و مناسب و در زمینه فعالیت گردشاری نقتش مهمتی را در توستعه منتاطا
شهری و روساایی و توسعه اقاصاد م ی بر عهده داشاه باشد .توسعه گردشتاری در ایتران و بتهویژه
مناطا ساح ی شمال کشور به دلیل داشان قاب یتهای موجود از دیدگاههای مخا ف میتواند حتازز
اهمیت باشند که از مهماترین آن متیتتوان بته ضترورت اقاصتادی ،اجامتاعی -فرهناتی ،زیستت
مقیطی -کالبدی اشاره نمود(خسروی اندبی ی و ولیزاده اوغانی .)1۹۳2 ،سواحل استاان گتی ن بتا
برخورداری از جاذبه های طبیعی ،داشان سواحل ماسه ای و مناظر بکر میتواند یکتی از بزرگاترین
مکانهای گردشاری ستاح ی بته شتمار بیایند(رمضتاننتژاد و رکتن التدین افاختاری.)1۳ :1۹۳۱ ،
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گسارش فعالیت گردشاری در مکانهای روساایی از عوامل مخا ف اثر میگیرد که از آن میان متی
توان به کیفیت مقیطتی نتواحی روستاایی اشتاره کترد ،بتاالبردن کیفیتت مکتانهتای روستااهای
گردشارپذیر نیاز به شناخت و سنجش کیفیتت مقیطتی در روستاا استت(اکبریان و شتیل بیا تو،
 .)1۹۹ :1۹۳1سواحل شمالی دریای خزر ،مکان تابساانی مناسب برای دوساداران سفر میباشد ،به
نقوی که باریکه ساح ی ایران در این منطقته مجموعتهای از زیبتاترین چشتم انتدازهای طبیعتی را
شامل گشاه است(ادبی فیروزجاه و همکاران.)۰۳ :1۹۱۱ ،
پیشینه

از نمونه مطالعات صورت گرفاه در زمینة موضون حاضر مطالعه سجاسی قیتداری و صتادق و()1۹۳۵
است .این پژوهشاران در تققیقی با هدف تق یل و تبیین نقش کیفیت مقیطی در جذ گردشتار
به مقاصد گردشاری روساایی در دهساان لواسان کوچک انجاد دادند ،دریافاند که کیفیت مقیطی
روسااهای مقصد در زمینههای گوناگون نقش مهمی در جذ گردشار دارد و تقویت این زمینتههتا
میتوانتد در زمینته رقتابای جتذ گردشتار تأثیرگتذار باشتد .ابراهیمیتان و همکتاران( ،)1۹۳۰در
پژوهشی تقت عنوان نقش گردشاری شهری در ارتقاء کیفیت مقیطتی فضتاهای شتهری بته ایتن
نایجه رسیدند که ارتباطی دو سویه و تنااتنگ میان گردشاری شهری و کیفیت مقیطی فضتاهای
شهری وجود دارد .برزگر( ،)1۹۳۱در پژوهشی که به قصد ستنجش میتزان رضتایامندی از کیفیتت
مقیط مکانهای گردشاری در شهر گرگان انجاد داد به این نایجه رسید که دو شاخص اطمینان و
قاب یت اعاماد ،مهم ترین عوامتل تأثیرگتذار در میتزان رضتایامندی گردشتاران از کیفیتت مقتیط
مکانهای گردشاری شهر گرگان بودهاند .فراهتانی و همکتاران( ،)1۹۳۱در پژوهشتی تقتت عنتوان
شناسایی و ارزیابی شاخصهای سنجش کیفیت مقیطی روسااهای هدف گردشاری استاان تهتران
به این نایجه رسیده ند که در ادبیات توسعه و رویکردهای وابساه به آن ،شاخص کیفیت مقیطتی و
ارتقای آن در مکانهای روساایی ،به ویژه روسااهای گردشاری ،از اهمیت مهمتی برختوردار استت.
نعمای و همکاران( ،)1۹۳۳در پژوهشی که با هدف سنجش مط وبیت کیفیتت مقیطتی در منتاطا
روساایی اساان لرساان انجاد دادند به این نایجه رسیدند که امروزه کیفیت مقیطی ،بهعنوان یکتی
از مباحث مهم و اساسی در سکوناااههای روساایی بوده و در بقث توسعه و مباحث مربتوط بته آن
مبقث کیفیت مقیطی و ت ش در جهت ارتقای این شاخص در سطوح جوامع روستاایی از اهمیتت
مهمی برختوردار استت .پورقیتومی و همکتاران( ،)1۹۳۳در پژوهشتی کته بتهمنظور مفهتودستازی
پدیدارشناسانه هساه نهادی برنامهریزی فضایی راهبتردی کیفیتت مقیطتی روستااهای شهرستاان
کازرون با اسافاده از روش کیفی انجاد دادند دریافانتد کته ختط مشتیهتای برنامتهریتزی در ایتن
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سکوناااهها بدون مشارکت بهرهوران و بیشتار از بتاال بته پتایین بتوده کته پیامتدهای اجترای ایتن
سیاستها بیتوجهی به بنمایه درونی جریانهای فضای زیست (شهروندان ،فعالیت و کسب وکارها)
با کیفیت مقیطی پایین بوده است.
دی باا و آمناا ،)201۹( 1در پژوهشی که بتا هتدف بررستی کیفیتت مقیطتی و کتارآفرینی در
گردشاری روساایی در ایاالیا انجاد دادند ،رابطه باین کیفیت مقیطتی و ختدمات را در گردشتاری
روساایی بررسی کردند .ناایج تققیا آنها نشان داد که بیشارین تعداد شترکتهتای ثبتت شتده در
گردشاری روساایی در مناطقی قرار دارند که وضعیت کیفیت مقیطی بهار استت .عت وه بتر ایتن،
تنها هفت درصد از فعالیتهای کارآفرینی با موضون کیفیت مقیطی ارتباط دارد و در نهایتت بیتان
میکنند که فعالیتهای گردشاری روساایی در ایاالیا به ختوبی بتا بقتث کیفیتت مقیطتی پیونتد
نخورده است .فی یمون ،)201۵( 2در پژوهشی که بهمنظور درك گردشاران و رضتایت آنها از مقصد
گردشاری تانزانیا انجاد داد  ،دریافت که از نظر گردشتاران کتشور تانزانیتا ،بترای سترمایهگتتذاری
در زمینته عتوام ی چتون فرهنتگ ،حیاتوحش ،چشم اندازها و امکانات اقامای نسبااً ختو عمتل
کرده است .همچنین گردشاری پایدار باید با توجه به سه جنبه پایداری ،به ترتیب تتأثیرات مببتت
گردشاری را به حداکبر و تأثیرات منفی گردشاری را بته حتداقل برستتاند .بیتتشار نارانتی هتای
گردشتاران بتین الم تی بتر روی شترایط مؤلفته هتای تأثیرگتذار بتتر گردشتتاری(رستاورانهتا،
زیرساختها ،راهنماهای تور) است که نیاز مبرد به ت ش های هماهنگ و سترمایه گتذاری دارد تتا
گردشاران بین الم ی را به خود جذ کنتد و اناظاراتشتان را بترآورده کنتد .ب زستکا و همکتاران۹
( ،)201۵در پژوهشی تقت عنوان کیفیت مقصدهای گردشاری به عنوان یک عامل مهم در افزایش
جذابیت و کیفیت مقصدهای گردشاری در بین گردشاران داخ ی و خارجی به این نایجه رستیدند
که عدد رضایت از زیرساختهای جادهها ،قیمت خدمات و شرایط اقامت بته همتراه جاذبتههتا بایتد
مورد بررسی بیشار قرار گیرد .آودیک و نیزگودا )201۰( 1در پژوهشی فرصتهای جدید پتیشروی
آینده توسعه گردشاری و تقوالت اجاماعی ،اقاصادی و سیاسی آن را بعد  2۵ستال متورد بررستی
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،
اجاماعی و سازمانی مهمارین پیشرانهای آینده توسعه گردشتاری شتناخاه شتدند .کونتگ و داد۵
( ،)201۱در پژوهشی که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضتایت گردشتتاران اروپتتتایی در شتتتهر
1. Di Betta & Amenta
2. Philemon
3. Blazeska et al
4. Awedyk & Niezgoda
5. Cong & Dam
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ناهارنتتگ و درك کیفیت مقصد انجاد دادند ،دریافاند که گرچه عوام ی مانند مقل اقامت ،ختدمات
غذا ،مغازههای خردهفروشی و سوغات و جاذبههتای مقصد تأثیر زیادی بر رضایت گردشاران داخ ی
دارد اما در ایتن مطالعته متشخص شتده کتته بزرگاترین عامتل تأثیرگتذار بتر رضتایت گردشتاران
اروپایی ،دوسای و مهمان نوازی متردد مق تی در شتهر ناهارنتگ بتود .در پژوهشتی دیاتر یانتگ و
همکاران )2021( 1به بررسی نقش گردشاری در تجدیتد حیتات روستاایی پرداخانتد و دریافانتد،
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
نقاط مخا ف ایران و جهان انجاد شده است و جتای ختود را در مباحتث روستاایی بته عنتوان یتک
صنعت مهم باز نموده است .ولی بررسیها در منطقه متورد مطالعه،نشتان داد در رابطته بتا موضتون
حاضر یعنی عوامل کیفیتبخش مقیط گردشاری روساایی در شهرساان تالش مطالعتهای صتورت
نارفاه است .حال در پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن مطالعات انجتاد شتده اقتداد بته بررستی ایتن
موضون در روسااهای ساح ی شهرساان تالش نموده است.
مبانی نظری

از نیمه قرن بیسام به بعد ،عتوام ی ماننتد توستعه سترمایهداری ،جهتانی شتدن ،توستعه ارتباطتات
تکنولوژیکی و  ...توسعه صنعت گردشاری را به دنبال داشت( .)wto, 2004: 20با شرون قترن ،21
صنعت گردشاری به یکی از پردرامدترین صنایع دنیا تبدیل شد ،بهگونهای کته رقابتت چشتمایری
در میان کشورهای جهان برای جتذ گردشتار بته چشتم میخورد(درویشتی و همکتاران:1۹۳۱ ،
 .)11۰در یک تقسیمبندی بر مبنا و مقركهای جذ  ،نظریههای گردشاری به سه دستاه تقستیم
میشود که در دساه اول جنبه روانشناخای قرار دارد و به وجود عوام ی در خود فرد توجه دارد که
باعث سفر افراد به مقصد خاصی میشود؛ دساه دود نظریههایی است که به وجود عتوام ی در مبتدا
توجه دارد و باعث سفر به مقصد خاصی میشود و دساه سود نیز به وجتود مقركهتا و عتوام ی در
مقصد اشاره دارد که باعث سفر به آن مقصد میشود(ع یاکبری و همکتاران .)2۱1 :1۹۳۱ ،یکتی از
انوان گردشاری ،گردشاری ساح ی است و بته مجموعته فعالیتهتای تفریقتی و سترگرمی کته در
مقیطهای ساح ی و دریایی به وسی ه گردشتاران انجتاد میشتود گردشتاری ستاح ی میگوینتد.
فعالیت های تفریقی آبی مانند غواصی ،ستفرهای دریتایی ،استکی روی آ  ،جتت استکی ،آکتواریم
دریایی ،ماهیایری در آ های عمیا از مهمترین جذابیتهای گردشتاری دریتایی هستاند( wttc,
1. yang et al
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 .)2018فعالیتهای موبوط به شنا در سواحی و حماد آفاا گرفان ،ورزشها و سترگرمیهایی کته
در مقدوده ساحل انجاد میشود ،گردشاری ستاح ی نامیتده میشود(شتاپوری و همکتاران:1100 ،
 .)11۱گردشاری ساح ی با هدف فراهم ساخان زمینههایی برای توستعه اقاصتادی و اجامتاعی در
بعضی از مناطا ،میتواند باعث درآمد ساکنان نتواحی ستاح ی و همچنتین تتأمین کننتده منتافع
اجاماعی و مقیطزیسای باشد(شبیری و همکاران .)12۱-111 :1۹۳2 ،بنابراین مکان مناسب ،یکی
از م كهای اساسی در اناخا مقصد گردشاران میباشد .به همتین ع تت ارتقتاء کیفیتت مقتیط
گردشاری ،از طریا توسعة خدمات ،تسهی ت و زیرساختهتای مناستب و متدیریت آنهتا ضترورت
فراوان دارد(نانکو و رامکیسون.)1۱۵ :2011 ،1
کیفیتتت مقتتیط واژهای هستتت چنتتد بعتتدی کتته بتتا عبتتاراتی ماننتتد کیفیتتت زنتتدگی ،ادراك و
رضایامندی و قاب یت دارای اشاراکاتی میباشد ،به گونهای که در بیشار موارد معانی مشابه در نظر
گرفاه میشوند .کیفیت مقیط مجموعهای از ادراکات ذهنی ،ویژگی ها و ارزش هایی استت کته در
میان افتراد ،گتروه هتا مافتاوت است(حستاد و همکتاران .)210 :1۹۳۰ ،بته رغتم عتدهای دیاتر از
نویسندگان کیفیت مقیطی شامل آموزش مقیطی ،جاذبه های میترا فرهناتی ،زیرستاخت هتای
گردشاری و منابع طبیعی است که برای رقابای بودن مقصد گردشاری نقش مهمی دارنتد(چاین و
همکاران .)۹۵-11 :2011 ،2کیفیت مقیطی باال ،منجتر بته شتکلگیتری حتم مببتت نستبت بته
مقصدهای گردشاری و توسعه صنعت گردشاری است(مون و همکاران ،)2۱۳ :2011 ،۹لذا اجترای
برنامههای گردشاری شامل اناخا مقل ،امکانات دسارسی بته مقتلهتای متورد نظتر و احتدا
هالها با مقیط در ارتباط هساند(حساد و همکاران .)210 :1۹۳۰ ،زیرا گردشاری ساح ی وابستاه
به کیفیت ساحل ،ویژگیهای فیزیکی ،مناظر ساحل ،مناظر حاشتیهای در ستاحل ،امنیتت جتانی و
مالی گردشاران ،ایجاد جادهها و سهولت دسارسی گردشاران برای گذراندن اوقات فراغت و فتراهم
ساخان امکاناتی جهت پیادهروی در ساحل میباشد(مطیعی لنارودی و حیدری.)2۹ :1۹۳1 ،
سطح ک ی کیفیت مقاصد گردشاری کشور یتا منطقتته بتته ویتژه منتتاطا بتتالقوه و بالفعتتل
توستعه گردشتاری ،ع وه بر گردشاران برای ساکنان منطقه نیز از اهمیت مهمی برخوردار استتت
و بتر همین استاس ،ویژگتیهتای کیفیت مقیطی بهعنوان عام ی مهم در جتذ مستافران و حتم
تع ا ساکنان باید مورد سنجش قرار گیرد .انوان کیفیتهای مقیطی که باید در مقاصد گردشتاری
مورد توجه قرار بایرند شامل کیفیتت هتوا ،کیفیتت منبتع آ آشتامیدنی ،کیفیتت آ زیرزمینتی،
کیفیت آ های سطقی ،سطح آلودگی صوتی ،پاکیزگی اماکن عمتومی ،چشتم انتدازها ،طراحتی و
1. Nunkoo and Ramkissoon
2. china et al
3. Moon et al
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10۳

ناهداری از ساخامانها ،ع زم ،کارکرد کاربری اراضی و الاوهتای حمتل و نقتتل ،ستطوح تتراکم و
بیماریهای مقیطی است(حسنپور و داغساانی .)۱۱-۱۱ :1۹۳2 ،نظریههای تبیین کننده کیفیتت
مقیطی شامل نظریه برنامهریزی ارتباطی و نظریه توسعه اکولوژیک استت .در نظریته برنامتهریتزی
ارتباطی ،اساس برنامهریزی موفا را مبانی بر شیوههای ارتباطی متیدانتد ،کته پتیش نیتاز تققتا
ارتباط سازنده آن است که عق نیت ابزاری به عنوان تنها اسادالل در برنامهریتزی عق نتی استافاده
میگردد ،کنار گذاشاهشده و دامنه وسیعتری از اساداللها شامل :اسادالل اخ قی و احساسی کته
همان تجربه حسی متردد از مقتیط اطتراف استت ،موردتوجته قترار بایترد .رهیافتت ارتبتاطی در
برنامهریزی توسعه ،روش فعال کردن مردد برای انجاد برنامهریزی جهت توسعه مقتیط ختود بتوده
است و در آن نون رابطه ،میان برنامهریزان و مردد از اهمیت زیادی برخوردار استت (Department
) .of public health and strategic, 2013در نظریه اکولوژیک توسعه با معیتار پیشترفای عمتل
میکند که با هر مورد خاص مرتبط میشود و در هماهنای با مقیط زیست ،نقش خاصتی را عهتده
دارد میگردد ،این نظریه با توجه به اثرات منفی توسعه ،اغ ب گروههای نخبه مق تی ،اصت یتترین
منافعین آن بوده و گروههای مقرود فایده زیادی از مواهب و ناایج آنهتا نمتیبردنتد؛ و رهیتافای از
توسعه است که هماهنای و سازگاری اهداف اجاماعی و اقاصادی را با مدیریت مناستب اکولتوژیکی
مورد توجه قرار میدهد ،این نظریه بیانار آن است که در دنیای واقعتی توستعه بته شتکل ک تی رخ
نمیدهد).(Griffiths et al, 2007: 418
مکانهایی که دارای گردشاری ساح ی هساند باید به عوامل کیفیت بخش در ایتن زمینته کته
مهمترین عامل برای جذ گردشاران است ،مورد توجه قرار گیرد .در ایتن میتان نتواحی روستاایی
شهرساان تالش با مساز ی از منظر عوامل کیفیت بخشتی بته مقتیط گردشتاری ستاح ی روبته رو
هساند که از آن جم ه میتوان به برداشت غیر مجاز از شنهای ساح ی ،وجود زبالههای رهتا شتده
در کنار سواحل و نبود بوفه و رساوران اشاره نمود که این موارد از جم ه مهم ترین مواردی هساند
ک ه باید مورد توجه روسااییان و مسئوالن قترار گیرنتد ،زیترا شهرستاان تتالش بته دلیتل موقعیتت
جغرافیایی خود از یک طرف به جنالها و از طرف دیار به دریای خزر خام متیشتود .از آن جتایی
که این شهرساان به دلیل نزدیکی به دریای خزر و نواحی ساح ی منطقهای ،برای جذ گردشاران
و مسافران به شتمار متیآیتد و دارای جاذبتههتای گردشتاری ستاح ی زیبتایی متیباشتند .جتذ
گردشاران به این مناطا باعث اشغالزایی و درآمدزایی برای روسااییان میگردد .از این رو پژوهش
حاضر با هدف بررسی عوامل کیفیتبخش مقیط گردشاری روسااهای ساح ی و استاخرا عوامتل
مهم بر اساس شاخصهای تعیین شده در شهرساان تالش از دیدگاه جامعه میزبان انجاد شده است.
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روششناسی

پژوهش پیشرو از لقاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی -تق ی ی است .روش گتردآوری
دادهها برای پاسلگویی به سؤاالت تققیا بهصتورت استنادی و پیمایشتی بتوده استت .ابتزار متورد
اسافاده در روش پیمایشی پرسشنامه بوده است .جهت عم یاتیسازی موضون و اناخا شتاخصها
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
 2۵پرسشنامه در منطقه توزیع گردید و ضریب پایایی برای بعد زیست مقیطی  ،0/۱۱بعد کالبتدی
– عم کردی  0/۱1و برای بعد اجاماعی  0/۱۱بدست آمد .پرسشنامه اساساً با پرسشهای بساه در
قالب طیف لیکرت(خی ی زیاد ،زیاد ،ماوسط ،کم و خی ی کم) طراحی شد .جامعه آماری تققیتا1۵
روساای ساح ی شهرساان طالش در بازه زمانی  1۹۳۱-1۹۳۳بوده استت کته دارای  ۹201ختانوار
است .حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران  ۹۱1نفر برآورد گردیتد .پراکنتدگی تعتداد
نمونهها در روسااها به صورت طبقهای و بر اساس نسبت جمعیت آنها میباشتد(جدول .)1تجزیته و
تق یل یافاههای حاصل از پرسشنامه با اسافاده از نرد افزار spss 2۹انجتاد گرفتت و بترای ترستیم
نقشههای از نرد افزار  arc GISاسافاده گردید.
جدول  -1جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه
جمعیت

روساا

جمعیت

خانوار

نمونه

خانوار

نمونه

بخش

بخش

روساا

۰0۳

1۱1

21

۰11

1۳۰

21

2۱

۹

حویا

پ سی

۹1

۹

کرگانرود

سیدلر

کرگانرود

اوتار

۳0

اسالم

زمان مق ه

101

1۰۰

1۱

1۱

1

اسالم

سیاه چال

۵11

اسالم

سیاه ع م

1۹۰

1۹

۵

مرکزی

پشاه هیر

122۰

۹۰۵

حویا

رودبار سرا

11۹

۵1

حویا

شیر آباد

۱۹2

2۰۵

2۳

اسالم

رسام
مق ه

1۱۵

۰۰

۰

هرندان

2۳۱1

۱۹۱

101

اسالم

آالالن

1۳1

۰0

۰

حویا

22۳۳

۱1۵

۱1

اسالم

ترك مق ه

1۱1

۵۰

۰

اسالم

لمیر سف ی

10۵00

۹201

۹۱1

اسالم

لمیر ع یا

10۱

1۹1

11

کل

جمع

منبع :یافاههای پژوهش1۹۳۳ ،

معرفی منطقه

شهرساان تالش بین  1۱1۱درجه و  ۵۹دقیقه تا  1۳درجه و  ۹دقیقه طول غربتی و  ۹۱درجته و
 ۹۹دقیقه تا  ۹۱درجه و  1۰دقیقه عرض شمالی واقع شده است .تالش بر مسیر پیوندی انزلی بته
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آساارا قرار داشاه و از خاور به دریای کاسوین ،از باخار به کوههای تالش ،از شتمال بته آستاارا و از
جنو با رضوانشهر هم مرز است وگرگانرود آن را به دو نیم بخشبندی متیکنتد .ب نتدترین نقطته
شهرساان تالش ق ه بغروداغ به ب ندای  ۹۹00مار است .مرکز شهرساان تالش غیر از تالش هشتاور
نیز نامیده می شود .شهرساان تالش به چهار قسمت زمینهای کرانهای ،زمینهای ج اهای ،بختش
کوهوایهای تا ب ندای ۵00مار و بخش کوهساانی با ب ندای بیش از  ۵00مار تقسیم میشود.
این شهرساان دارای چهار بختش حویتا ،مرکتزی ،استالم و کرگتان رود و ده دهستاان استت.
جمعیت شهرساان تالش  200۰1۳نفر است؛ از این جمعیت  1222۱۳در نقاط روساایی و ۱۱۹۰0
نفر در نقاط شهری ساکن هساند(شکل .)1

شکل -1منطقه مورد مطالعه
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یافتهها

ناایج حاصل از یافاههای توصیفی پژوهش نشان میدهتد از  ۹۱1پرسشتنامه توزیتع شتده در بتین
سرپرساان خانوار روساایی در شهرساان تالش ،بیشارین فراوانتی پاستخاویان بتا  1۱۱نفتر در رده
سنی  1۳تا  ۹۵سال قرار داشت .در رابطه با جنسیت پاسخاویان ،ناتایج نشتان میدهتد بیشتارین
تعداد پاسخاویان مرد بودند که  211نفر را شامل میگردید و  ۰1/2درصد از کل پاستخاویان را در
بر میگرفت و زنان نیز با  1۹0نفر  ۹۹درصد را شتامل میشتد .از لقتاظ وضتعیت تأهتل  2۹0نفتر
مااهل و  111نفر مجرد بودند .همچنین از بین چهار مقطع تقصی ی زیر دیو م ،دیتو م ،لیستانم و
فوق لیسانم ،بیشارین تعداد پاسخاویان یعنتی  1۱1نفتر( 1۰/۱درصتد) دارای تقصتی ت دیتو م
بودند.
برای سنجش ماغیرهای مورد بررسی در تققیا حاضتر اقتداد بته بررستی شتاخصها و بدستت
آوردن میاناینهای آن گردید .ناایج نشان داد که بعد زیستمقیطی دارای میتاناین  2/۵۳استت و
انقراف معیار آن  0/۳۹برآورد گردید .میاناین و انقراف معیتار بعتد کالبتدی -عم کتردی نیتز بته
ترتیب  2/1۱و  0/۱1بدست آمد .بعد اجاماعی مورد بررسی در تققیا حاضر نیز میاناین آن 2/2۹
و انقراف از معیار آن  0/۱۰بدست آمد .این یافاهها نشان میدهد بعد زیستتمقیطی دارا میتاناین
باالتری نسبت به سایر ابعاد بوده است و ع ت آن را میتتوان در تعتداد مراکتز ختدمات بهداشتای و
نقوه دسارسی به آن ،تعداد ستطل زبالته در نتواحی ستاحل و میتزان پتاکیزه و تمیتز بتودن بیتان
نمود(جدول .)2
جدول -2میاناین و انقراف معیار ابعاد ماغیرهای مورد بررسی
بعد

میاناین

انقراف معیار

خطای اسااندارد میاناین

بعد زیست مقیطی

2/۵۳

0/۳۹

0/01۱

بعد کالبدی -عم کردی

2/1۱

0/۱1

0/011

بعد اجاماعی

2/2۹

0/۱۰

0/011

منبع :یافاههای پژوهش1۹۳۳ ،

در پژوهش حاضر جهت بررسیهای اسانباطی از آزمون  tتک نمونهای بهره گرفاته شتد .ناتایج
این آزمون در بخشهای زیستمقیطی نشان میدهد که از پنج معرف زیست مقیطی مورد بررسی
در روسااهای شهرساان تالش ،هیچ کداد در سطح مط و قرار ندارنتد و پتایینتتر از حتد ماوستط
هساند ،بهگونهای که میاناین تماد معرفهتا کماتر از عتدد ۹حتد مط و (عتدد۹معتادل  ۰درصتد
پاسخاویان) بدست آمده است و تنها در معرف دسارسی به خدمات بهداشای ایتن مقتدار بیشتار از

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،0011پیاپی /)6
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عدد  ۹یعنی  0/0۵است و مقدار  tنیز مببت ارزیابی گردید .از سوی دیار ع وه به آنکه کرانه بتاال و
پایین نیز منفی بهدست آمد ،مقدار  tاین پنج معرف نیز منفی برآورد گردید .در نهایت میاناین کل
شاخص زیست مقیطی نیز  2/۵۳بدست آمد ،کته متیتتوان بیتان کترد میتاناین شتاخص زیستت
مقیطی در منطقه مورد مطالعه در ستطح ضتعیفی قترار دارد و آستیبپتذیر استت .بنتابراین بترای
دسایابی به وضعیت مط و زیست مقیطی ،الزد است پاکیزگی مقیط در منطقه مورد مطالعته در
کانون توجه قرار گرفاه و در راساای آن به تعبیه و جایازاری سطلهای زبالته و ختدمات بهداشتای
اقداد نمود(جدول .)۹
جدول  -۹ناایج آزمون tتک نمونه برای شاخص زیستمقیطی
معرف

میاناین

آماره آزمونT

معناداری

فاص ه اطمینان 0/۳۵
کمار

بیشار

پاکیزگی مقیط

2/2۱

-1۹/۳۱

0/000

-0/۱2

-0/۰2

وجود سطل زباله

2/12

-۱/2۵

0/000

-0/۱1

-0/1۹

دسارسی به خدمات بهداشای

۹/0۵

1/2۱

0/000

-0/2۳

0/1۹

تعداد خدمات بهداشای

2/۱۹

-۵/۱۹

0/000

-0/22

-0/11

دسارسی به آ آشامیدنی

2/۹۱

-12/۰۹

0/000

-0/۱0

-0/۵1

کل

2/۵۳

-۳/۱2

0/000

-0/1۱

-0/۹2

منبع:یافاههای پژوهش1۹۳۳ ،

ناایج آزمون  tتک نمونهای در معرفهای شاخص کالبدی -عم کردی نشان میدهد که در تماد
معرفهای مورد بررسی این بعتد ستطح معنتیداری  0/000بتوده استت .میتزان آمتاره آزمتون  tو
همچنین فاص ه اطمینان در تماد معرفها منفی برآورد گردید .در رابطه با میاناین ،همانگونته کته
یافاهها نشان میدهد ،دسارسی به سرویمهای بهداشای با میتاناین  ۹/12و امکانتات استکی روی
آ با  ۹/0۹دارای میانای باالتر از حد مط و (عدد سه) بودند و در سایر معرفهتای متورد بررستی
این بعد میاناینها کمار از حد مط و برآورد گردید .این یافاهها نشان میدهد کته میتاناین ک تی
این بعد  2/2۳بوده است ،مقدار  tنیز  -۹۳/۰2و از سوی دیار کرانه باال و پایین منفی براورد گردید،
لذا می توان بیان نمود بر اساس دیدگاه سرپرساان خانواز پاسخاو به پرسشنامتههای توزیتع شتده
بعد کالبدی -عم کردی از وضعیت مط وبی برخوردار نیست ،زیرا در ایجتاد ایتن شترایط نتامط و ،
عدد وجود سرویمهای بهداشای مناسب ،خدمات تجتات غریتا ،کیفیتت قتایارانتی ،عتدد وجتود
مکانهای مناسب برای ماهیاری و بسیاری موارد دیار تأثیر منفی داشاه است(جدول .)1
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جدول -1ناایج آزمون tتک نمونه برای شاخص کالبدی -عم کردی
معرف

فاص ه اطمینان 0/۳۵

میاناین

آماره آزمونT

معناداری

وجود رساوران

2/02

-2۱/۱۵

0/000

-1/01

تعداد رساورانها

2/۱۳

-1/۳۱

0/000

-0/21

دسارسی به مکان های اقامای

2/۰۱

-۱/۹۱

0/000

-0/11

-0/21

تعداد مراکز اقامای

2/۹۰

-11/0۵

0/000

-0/۱1

-0/۵1

دسارسی به پارکینگ

2/۹2

-1۵/22

0/000

-0/۱۰

-0/۵۱

تعداد پارکینگ ها

2/۹۵

-1۱/۳۹

0/000

-0/۱1

-0/۵۱

دسارسی به امکانات درمانی

2/۹۵

-1۱/۳۹

0/000

-0/۱1

-0/۵۱

تعداد مراکز درمانی

2/۵۱

-۱/۱۱

0/000

-0/۵1

-0/۹2

دسارسی به سرویم های بهداشای

۹/12

۹/1۱

0/000

0/01۰

0/1۳

تعداد سرویم های بهداشای

1/۱0

-۹0/۱۳

0/000

-1/۹۱

-1/21

خدمات غریا نجات

1/۵۱

-۹۵/2۳

0/000

-1/1۳

-1/۹1

تعداد نیروهای غریا نجات

2/۵۹

-۱/۳2

0/000

-0/۵۱

-0/۹۵

امکان انجاد شنا

2/2۹

-21/۰2

0/000

-0/۱2

-0/۰۳

امکانات اسکی روی آ

۹/0۹

0/۱2

0/000

-0/0۰

0/11

تعداد مراکز اسکی روی آ

2/21

-2۹/۹۰

0/000

-0/۱۵

-0/۱1

دسارسی به ماهیایری

1/۳۹

-2۰/۹1

0/000

-1/11

-0/۳۱

تعداد مکان های ماهی گیری

1/۱۳

-۹۳/۵۵

0/000

-1/1۰

-1/0۵

کیفیت قایا رانی

1/۱۹

-۹2/۱1

0/000

-1/۹1

-1/1۳

پیادهروی در شب

2/1۹

-۹0/12

0/000

-0/۳2

-0/۱0

کل

2/2۳

-۹۳/۰2

0/000

-0/۱۹

-0/۰۰

کمار

بیشار
-0/۳1
-0/00

منبع :یافاههای پژوهش1۹۳۳ ،

ناایج آزمون  tتک نمونهای که جهت بررسی میزان میاناین معرفهای شاخص اجاماعی متورد
آزمون قرار گرفت نشان میدهد که هشت معرف اجاماعی روسااهای شهرساان تتالش پتایینتتر از
حد ماوسط قرار دارد .زیرا میاناین تماد معرفها کمار از عدد ۹حد مط و (عدد ۹معادل  ۰درصتد
پاسخاویان) بدست آمده است ،از سوی دیار مقدار  tاین هشت معترف نیتز منفتی بترآورد گردیتد،
همچنین کرانه باال و پایین نیز منفی بدست آمد .از سوی دیار میاناین کل شاخص اجامتاعی نیتز
2/2۹بودهاست ،که میتوان بیان کرد شاخص اجاماعی در منطقه متورد مطالعته در ستطح ضتعیفی
قرار دارد و آسیبپذیر است .ع ت عدد مط وبیت این شاخص در مناسب نبودن وجود و تعداد مراکتز
راهنمتایی ،عتدد امنیتت مط تتو  ،حضتور افتراد ولاتترد ،روشتنایی و  ...ذکتر نمتتود کته بتا داشتتان
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میاناینهای پایین از نظر پاسخاویان ،بر این مط و بودن تأثیر منفی گذاشاه است .لذا بهبود ایتن
شرایط و ارتقای وضعیت میتواند باعث مط وبیت وضعیت گردشاری ساح ی گردد(جدول.)۵
جدول -۵ناایج آزمون tتک نمونه برای شاخص اجاماعی
معرف

میاناین

آماره آزمونT

معناداری

فاص ه اطمینان 0/۳۵
کمار

بیشار

میزان روشنایی

2/۱2

-۹/۱۱

0/000

-0/2۱

-0/0۱

حضور افراد ولارد

2/21

-1۱/۱۳

0/000

-0/۱۰

-0/۱0

دزدی و سرقت

1/۱۰

-1۱/11

0/000

-1/2۵

-1/01

امنیت در روز

2/1۰

-21/2۳

0/000

-0/۱۳

-0/۱۰

امنیت در شب

2/2۵

-20/2۰

0/000

-0/۱2

-0/۰۱

وجود ایساااه راهنمایان

2/۹۵

-1۵/۰۳

0/000

-0/۱2

-0/۵۰

تعداد مراکز راهنمایان

2/2۱

-1۱/۱۱

0/000

-0/۱۳

-0/۰۹

توزیع بروشورها

1/۳2

-1۱/1۹

0/000

-1/1۱

-0/۳۵

کل

2/2۹

-۹۱/12

0/000

-0/۱0

-0/۱2

منبع:یافاههای پژوهش1۹۳۳ ،

در ادامه پژوهش حاضر جهت رتبهبندی شاخصهای مورد مطالعه از آزمون فریدمن بهره گرفاه
شد .با توجه به یافاتههای پتژوهش ،میتاناین شتاخص زیستت مقیطتی  ،2/۹2شتاخص کالبتدی-
عم کردی  1/۱۰و در نهایت میاناین شاخص اجاماعی  1/۱2برآورد گردید .هماناونه کته مشتخص
است از بین سه شاخص مورد بررسی ،شاخص زیستمقیطی دارای بیشارین میاناین است .ستطح
معنیداری تماد شاخصهای مورد بررسی برابر با  0/000است که نشان میدهتد در ستطح خطتای
 1۱میتوان به ناایج اتکا نمود(جدول .)۰
جدول -۰ناایج بدست آمده از آزمون فریدمن
شاخص

میاناین رتبه

رتبه

زیست مقیطی

2/۹2

1

کالبدی -عم کردی

1/۱۰

2

اجاماعی

1/۱2

۹

منبع :یافته های پژوهش1۹۳۳ ،

سطحمعنی داری

0/000

کای
اسکور
۵۱/۰۹
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نتیجه گیری

امروزه مناطا ساح ی در زمره زیباترین جاذبههتای گردشتاری به شمار میآیند کته مسافران
زیادی را به سمت ختود با هدف اساراحت و گشت و گذارهای تفریقی به ستمت ختود ج تب
می نماید .در این پژوهش ،عوامل کیفیت بخش مقیط گردشاری روسااهای ساح ی شهرساان
تا لش مورد بررسی قرار گرفت .جامع ه آماری پژوهش  1۵روساای ساح ی شهرستاان تتالش بتا
 ۹201خانوار است .جهت تق یل موضون از سه شاخص زیست مقیطتی ،کالبتدی و اجامتاعی
بهره گرفاه شد .ناتایج حاصتل از یافاته های پتژوهش نشتان می دهتد گردشتاری ستاح ی در
شهرساان تالش بر پایه ادراك سرپرساان خانوار از طریا عوامل مشخصی که مورد بررسی قرار
گرفت قابل شناسایی است ،زیرا هر یک از این عوامل در رضایت جامعه میزبان تأثیرگذار است.
بر اساس ناایج آزمون  tاز شاخص هایی که جهت کیفیت مقیطی مورد بررسی قرار گرفت هتر
سه مورد دارای میاناینی پتایین تر از حتد ماوستط بودنتد و می تتوان بیتان نمتود کته جامعته
میزبان(سرپرساان خانوار) از شاخص های کیفیت مقیطی رضایت مط وبی نداشاند .ع ت آن را
می توان در عدد توجه به پاکیزگی مقیط ،عدد تعبیه مناسب سطل های زبالته ،آ

آشتامیدنی

نامناسب بیان نمود که منجر شده است بعد زیست مقیطی ،کیفیت مقیط در ستطح مناستبی
قرار نداشاه باشد .از سوی دیار بنابر نظر سرپرساان خانوار ،معرف هایی که بر بعتد کالبتدی –
عم کردی کیفیت مقیط گردشاری تأثیرمنفی داشاند ،عوامل ماعددی بودند کته عمتده ترین
آنها که بر جذ گردشار نیز تأثیر منفی گذاشاه بود ،می توان کمبتود رستاوران ها ،دسارستی
مقدود به مراکتز اقتامای و تعتدا د آنهتا را بتر شتمرد .ایتن عوامتل در کنتار تعتداد پارکینتگ،
سروریم های بهداشای ،خدمات غریا نجات ،کیفیت قایا رانی و  ...باعث این موضون شده کته
میاناین ک ی این شاخص از حد اسااندارد پایین تر باشد و رضایت سرپرساان خانوار را به دنبال
نداشاه باشد و کیفیت گردشاری در شهرسا ان در ستطح پتایین قترار داشتاه باشتد ،بنتابراین
دسایابی به وضع مناسب در مقیط حاضر نیاز به برنامه ریزی و توجته ویتژه مستئوالن دارد .از
سوی دیار ،در شاخص احاماعی کیفیت مقیطی نیز عوامل ماعددی مورد بررسی قرار گرفت و
نظر سرپرساان خانوار نیز در این زمینه مورد توجه قرار گ رفت .یافاه ها بیتانار ایتن استت کته
شاخص اجاماعی با میاناین کل  2/2۹در وضعیت مناسبی برخوردار نیستت ،بته گونته ای کته
امنیت در شب و روز در این مناطا در سطح پایینی قرار داشت و یکی از ع ت هتای ان حضتور
افراد ولارد در سواحل بود؛ لذا می توان با ایجاد روشنایی های مناسب ،امنیتت را افتزایش داد.
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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.
با توجه به ناایج به دست آمده می توان بیان کرد ،میزان توسعه فعالیتهتای گردشتاری از
میدان احاطه شده مکانهای باساانی به مقیط طب یعی کشیده شتده و نقتش ستواحل در ایتن
میان اهمیت زیادی یافاه است .از عوامل کیفیت بخش مقیط گردشاری شهرستاان تتالش بتا
توجه به چاونای روند گردشاری در ایتن شهرستاان متی تتوان بته عوامتل دسارستی بته آ
آشامیدنی در کنار سواحل ،کیفیت سرویم های بهداشای ،روشنایی کافی در شب ،امکان انجاد
شنا ،امکان انجاد ماهی گیری ،انجاد ورزش های آبی ،امکان توقف اتومبیل در نزدیکی ستواحل،
آ و هوای مط و  ،جمع آوری زباله ها از کنار سواحل و امکانتات و ختدمات اقتامای در کنتار
سواحل اشاره کرد .در این میان می توان به امکانات گردشاری ،فضای تفریقی بترای ختانواده،
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
جم ه عمده ترین مقدودیت های تققیا حاضر ناهماهنای در ارازه اط عات مراکز اداری ،ضعف
مشارکت روس ااییان و همچنین تمایل کم به پاسخاویی به ستواالت از طترف برختی از اهتالی
روسااها و کمبود امکانات و بودجه بوده است .در نهایت می توان بیتان نمتود ناتایج حاصتل از
یافاه های پژوهش حاضر با ناایج پژوهش سجاسی قیداری و صادق و( ) 1۹۳۵مبنتی بتر بررستی
نقش کیفیت مقیطی در جذ گردش ار در دهساان لواسان و پژوهش برزگر( )1۹۳۱مبنی بتر
میزان رضایت از کیفیت مکان های گردشاری در شهر گرگان مطابقت دارد .از سوی دیار ناایج
پژوهش شیعه و ع ی پور( ) 1۹۱۳که به بررسی و تق یل عوامل کیفیت بخش مقیط گردشتاری
ساح ی در شهر رامسر پرداخاه بودند ،تأکید کننده ناای ج تققیا حاضر است.
مناب
ابراهیمیان ،الهاد؛ سروری ،هادی و ثقه االس می ،عمید االست د ( .)1۹۳۰نقتش گردشتاری شتهری در
ارتقاء کیفیت مقیطی فضاهای شهری ،پنجمین کناره بین الم ی عمران ،معماری و توسعه شهر ی،
کد مقاله.ICSAU05_1036 :
ادبی فیروز جاه ،جواد؛ کوزه چیان ،هاشم و احسانی ،مقمد ( .)1۹۱۱بررسی عوامتل متؤثر بتر توستعه
گردشاری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی ،نشریه مدیریت ورزشی :)1(1 ،ص
.۰۱-۱1
اکبریان رونیزی ،سعیدرضا؛ شیل بیا و ،رعنا ( .)1۹۳1سنجش کیفیت مقتیط روستااهای گردشتاری
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مطالعة موردی :بخش آسارا-شهرساان کر  ،پژوهش های روساایی :)۰(2 ،ص .1۹۹-11۱
برزگتتر ،صتتادق ( .)1۹۳۱ستتنجش میتتزان رضتتایت منتتدی از کیفیتتت مقتتیط مکتتان هتتای گردشتتاری
مطالعه موردی :شهر گرگان ،گردشاری شهری :)۵(1 ،ص .1-1۱
پورقیومی ،ع ی؛ رکن الدین افاخاری ،عبدالرضا؛ پور طاهری ،مهدی؛ عساری ،ع ی؛ گ ی ،ع ی (.)1۹۳۳
مفهودسازی پدیدارشناسانه هساه نهادی برنامهریزی فضایی راهبردی کیفیت مقیطی روستااهای
شهرساان کازرون ،فص نامه پژوهشهای روساایی :)11(2 ،ص .2۹1-21۳
حساد ،مهدی؛ باغیتانی ،حمیدرضتا ،چراغتی ،مهتدی ( .)1۹۳۰ارزیتابی کیفیتت مقیطتی مقصتدهای

گردشاری روساایی ( مطالعه موردی :مقو ر ق عه رودخان) ،مج ّة پژوهش و برنامهریزی روستاایی،
 :)۰(1ص.22۵-211
حسن پور ،مقمود؛ داغساانی ،سعید ( .)1۹۳2برنامته ریزی گردشتاری ،چتا

دود ،تهتران :اناشتارات

مهکامه.
خسروی اندبی ی ،سعید؛ ولی زاده اوغانی ،مقمدباقر ( .)1۹۳2ارزیابی عوامتل متوثر بتر گردشتاری در
ناحیه سا ح ی شهرساان تالش با اسافاده از متدل راهبتردی  ، SWOTمطالعته متوردی :ستواحل
روساای قروق  ،دومین همایش م ی گردشاری و طبیعت گردی ایران زمین ،همدان.
درویشی ،مقمدرضا؛ رضایی ،مقمدرضا؛ شمم الدینی ،ع ی ( ،) 1۹۳۱بررسی نقش گردشاری ستاح ی

در توسعه اقاصادی از نظر شهروندان ،مط العه موردی :بندر دی م ،جغرافیا(برنامه ریزی منطقته ای)،
 :)۱(1ص .111-12۰
رمضان نژاد ،یاسر؛ رکن الدین افاختاری ،عبدالرضتا ( .)1۹۳۱راهبردهتای توستعه گردشتاری ستاح ی
روساایی اساان گی ن ،مطالعات سکوناااه های انسانی :)11(1 ،ص .1۳-۹1
سجاسی قیداری ،حمداله؛ صادق و ،طاهره ( ،) 1۹۳۵تق یل و تبیتین نقتش کیفیتت مقیطتی درجتذ
گردشار به مقاصد گردشاری روساایی ،مطالعه موردی :روسااهای گردشتاری دهستاان لواستان
کوچک ،فص نامه تققیقات جغرافیایی ،ج د  :2 ،1۹ص .۹2-1۳
شاهووری ،احمدرضا؛ امیرنژاد ،حمید؛ قربانی ،مقمد ( .)1100الاوی گردشاری ساح ی دری ای مازندران
مبانی بر پرداخت برای خدمات اکوسیسام ،تققیقات اقاصتاد کشتاورزی ،ج تد  :1 ،1۹ص -1۱1
.11۱
شبیری ،مقمد؛ میبودی ،حسین؛ حاجی حسینی  ،افسانه ( ،)1۹۳2پیامدهای مقیط زیسای گردشاران

بر نواحی ساح ی دریتای مازنتدران از دیتدگاه متردد و مستئولین ،مج ته برنامتهریتزی و توستعه
گردشاری :)2(۵ ،ص .12۱-111
شیعه ،اسماعیل؛ ع ی پور ،سجاد ( .)1۹۱۳تق یل عوامل کیفیت بخش مقیط گردشاری ساح ی با توجه
به معیارهای گردشاری پایدار ،مطالعه موردی :سواحل رامسر ،آرمانشهر :۵ ،ص .1۵۵-1۰۱
ع ی اکبری ،اسماعیل؛ کاظمی ،سید مهدی؛ یتار ی ،منیتر ( .)1۹۳۱برنامته ریزی راهبتردی گردشتاری

11۳
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... عوامل کیفیتبخش مقیط گردشاری

:)۳(1 ،) جغرافیا(برنامه ریزی منطقته ای،meta sowt فرهنای شهر سنند با بهره گیری از تکنیک
.2۱1-۹0۰ ص
 شناستایی و ارزیتابی.)1۹۳۱(  عبدالرضتا، مهدی؛ و رکن الدین افاختاری، راضیه؛ پور طاهری،فراهانی
 روسااهای هدف:شاخص های سنجش کیفیت مقیطی روسااهای هدف گردشاری مطالعة موردی
.2۱۰-2۳۱  ص:)۱(1 ، فص نامة ع می ت پژوهشی گردشاری و توسعه،گردشاری اساان تهران
 مانون سازی اقاصاد روسااهای ساح ی بتا تاکیتد بتر.)1۹۳1(  زهرا، حسن؛ حیدری،مطیعی لنارودی
.1۳-۹۱  ص:)1(1 ، فص نامه اقاصاد فضا و توسعه ر وساایی،گردشاری صیادی
 سنجش مط وبیتت کیفیتت.)1۹۳۳(  عبدالرضا،  مهدی و رکن الدین افاخاری، رضا؛ پورطاهری، نعمای

 فصت نامه پتژوهشهتای، روستااهای استاان لرستاان: متورد مطالعته،مقیطی در مناطا روساایی
.11۹-11۳  ص:)11(1 ،روساایی
، غر مازندران: مطالعه موردی، فرصت ها و چالش ها در گردشاری ساح ی.)1۹۳۱(  زیبا،وردی پسندی
.1۱-22  ص:)2(2 ،پژوهش های گردشاری و توسعه پایدار
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