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Abstract
Introduction
The existence of appropriate tourism facilities and services and the high
quality of tourism infrastructure and services certainly affect the demand for
tourist attractions. Therefore, Tarom township is located in the north of Zanjan
province; In the land management plan of Zanjan province, it has been
proposed as a "privileged regional tourism axis." However, with the
construction and operation of a new road along the route of this tourism axis,
Great changes have taken place in the establishment of transportation
connections and the entry of tourists to this area. Therefore; this study aimed
to investigate the role of strengthening transportation infrastructure (road
construction) and its impact on the development of tourism activities in the
study area. Also, Seek answers the following questions: - Is there a significant
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relationship between the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road and
the sustainable development of tourism in the study area?- Which dimension
and Component of tourism development have received the most impact from
the construction of Zanjan-Taham-Chavarzeq road?
Materials and Methods
The present research is of an applied type. The statistical population of the
present study is the tourist settlements of Shit-Walidar and Shirinsoo tourist
areas in Tarom city. By purposive non-probability sampling method, 277
households were selected for sampling. The method of collecting field-library
information and analyzing the data using inferential statistics such as the
Wilcoxon test, T is a single sample in SPSS software. Representation and
mapping of spatial flows of tourism in the study area have been done using
UCINET software, and structural equation modeling (SEM) is in AMOS
software.
Discussion and Results
The investment situation for launching tourism-related activities was
28.46%. The training courses' status in connection with tourism activities
indicates that about 28% of the training courses were directly related to
tourism activities, and 72% of the training were non-tourism related.
Therefore, the flow of tourists entering the study area from the city of Zanjan
is stronger, but the flow of Rasht and Khalkhal is weaker. Investigating the
effects and consequences of the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq
road on tourism development indicators in the studied areas (local
communities' point of view) with non-parametric Wilcoxon test; Shows that
the construction of this road has the most significant difference in the
components of improving job opportunities in tourism activities,
respectively, Component of increasing the number of passengers and
tourists, Component of reducing migration of local communities, Improving
infrastructure. The road has had tourism facilities and services. Still,
investment in tourism development has the least significant difference in the
period before and after the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road.
Also; To investigate the contribution of the effective factors of the
consequences of the construction of Zanjan-Tahm-Chavarzeq road in the
sustainable development of tourism from the perspective of local
communities, structural modeling of second-order factor analysis was used.
The development of tourism under the influence of 4 hidden factors
(economic, socio-cultural, environmental, and physical) has been studied. It
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shows the effects of tourism development in the physical dimensions 97,
Economic 96, Environment 94, and socio-cultural 79 percent.
Conclusions
The research findings show that before the construction of Zanjan-TahmChavarzeq road, the study area was isolated in terms of communication and
especially with the center of the province. Therefore, the construction and
operation of the new Zanjan-Taham-Abbar road, while reducing the distance
and time interval of access to Zanjan, has left numerous socio-economic
effects on tourism development in the study area. Also, the main indicators of
model fit show that the research data, Conceptual model of research in terms
of the effectiveness of strengthening the transport infrastructure in tourism's
sustainable development, has given a meaningful explanation. However, the
transport network infrastructure position is still not suitable, and they have
weaknesses and shortcomings.
Keywords: Tourism Infrastructure, Sustainable Tourism, Structural Equation
Modeling, Zanjan Province.
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دکتری جغرافیا و برنامهریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ،ایران

ژيال سجادي

دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

علی عبدالهی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش احداث زيرساخت حملونقل و مدل سازی اثرات آن بر توسعة پايدار گردشگری
انجام شدهاست .تحقيق حاضر از نوع کاربردی است .جامعة آماری سکونتگاههای گردشگرپذير نواحي گردشگری
شيت وووو وليدر و شيرين سو ،شهرستان طارم ،را شامل مي شود؛ با روش نمونهگيری غيراحتمالي هدفمند نيز تعداد 2۷۷
خانوار جهت نمونهگيری انتخاب شووودهاند .روش جمعآوری اطالعات ميداني -کتابخانهای و تجزيهوتحليل دادهها با
اسوووتفاده از آمار اسوووتنباطي و از طريق آزمون ويلکاکسوووون T ،تک نمونهای در نرمافزار SPSS؛ نمايش و ترسووويم
( )SEMدر نرمافزار  AMOSانجام شوودهاسووت .نتايج يافتههای پژوهش نشووان ميدهد که ،در بررسووي اثرات احداث
جادۀ زنجان -تهم -چورزق بر متیيرهای تو سعة گرد شگری با آزمون ناپارامتری ويلکاک سون ،بي شترين تأثير با ميانگين
 ۴/39به مؤلفة بهبود فر صتهای ا شتیال گرد شگری مربوط ا ست .همچنين برر سي سهم ابعاد پيامدهای احداث جادۀ
زنجان -تهم -چورزق در توسعة پايدار گردشگری نواحي مورد مطالعه با آزمون مدل معادالت ساختاری نشان ميدهد
که بار پنهان عاملي شاخص کالبدی به ميزان  0/9۷اثرگذاری بيشتری را نسبت به بار عاملي ابعاد ديگر در توسعة پايدار
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جريانات فضايي گردشگری محدودۀ مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  UCINETو مدل سازی معادالت ساختاری

تاریخ دریافت 1397/11/18:تاریخ بازنگری 1399/04/18 :تاریخ پذیرش1399/05/14 :

تقویت زیرساختهای حمل ونقل و مدلسازی اثرات آن بر
توسعه پایدار گردشگری ،مورد پژوهی :نواحی گردشگری
شیت -ولیدر و شیرینسو ،شهرستان طارم

مقاله پژوهشی
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مقدمه
گردشوووگری بهعنوان يکي از مهمترين گذرگاه های توسوووعه در هزارۀ سووووم و يکي از
فرايندهای توليد فضا (لو )۴2 :2012 ،1بوووا رشووود تصاعدگونه توووأثير بهسزايي در پويايي
اقتصاد و تب وادل فرهنگ وي کش وورها داشتهاست (سامبروک 2و همکاران )2۴ :200۵ ،و از
راهکارهای نوين و بديع برای تنوعبخ شي اقتصادی به فعاليتها ست (زگلن و گرزيواچ،3
 .)۷ :201۶در اين روند ،وجود زير ساختها ی منا سب ،شنا سايي خوا ستههای م شتريان و
سطح انتظارات گرد شگران (وانگ ۴و همکاران ) 1۷3 :2013 ،از ارکان ا سا سي و بنيادی
اسوووت .از آنجايي که شوووناسوووايي ظرفيت و توان فضووواهای جیرافيايي در کانون توجه
برنامه ريزان توسوعه جهت جذب سورمايه و سورمايه گذاری قرار دارد (ويليامز و چودری،۵
 ) ۵ :201۶وجود تسهيالت و خدمات گردشگری مناسب (آدوبايو و ايوکا )13 :201۴ ،۶و
کيفيت باالی زيرسوواختها و خدمات گردشووگری (جووانيچ و ايليچ )288 :201۶ ،۷قطعا
بر ميزان تقاضووای جاذبه های گردشووگری مؤثر اسووت .و کيفيت خدمات گردشووگری به
ايجاد تمايز و ا ستراتژی رقابتي ارائهدهندگان خدمت کمک قابل توجهي ميکند (تيتو 8و
همکاران.)29۷ :201۶ ،
با توجه به ديدگاه فوق ،شهرستان طارم ،که در شمال استان زنجان واقع شده و مرکز
آن «شووهر آببر» نام دارد ،دارای جاذبه های گردشووگری جذاب و بکری اسووت و در طرش
آمايش سرزمين استان زنجان (معاونت برنامه ريزی استانداری زنجان )82 :1390 ،به عنوان
« محور گردشگری ممتاز منطقهای» پيشنهاد شده است که از شهر زنجان شروع مي شود و
در اثر ا حداث جادۀ جد يد «زن جان -تهم -چورزق» ،با عبور از مراکز اکوتوريسوووتي
رو ستايي تهم ،شيت وووو وليدر و شيرين سو وووو سياه ورود ،د ر نهايت به شهر تاريخي ـ
اکوتوري ستي ما سوله در ا ستان گيالن ختم مي شود .قبل از احداث جادۀ مذکور ،بهخاطر
نبود شوووبکة ارتباطي فيزيکي مناسوووب در محدودۀ مورد م طال عه (نواحي گردشوووگری
1. Low, Ch.
2. Saumbrok et al.
3. Żegleń. P. & Grzywacz. R.
4.Wong et al.
5. Williams, G & Choudry, S.
6. Adobayo, K.A. & Iweka, C.O.A.
7. Jovanic & Ilic
8. Titu et al.
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شيت -وليدر و شيرين سو )؛ تردد ساکنين اين ناحيه از جاد ۀ قديمي و ا صلي شهر ستان
طارم بود که از سوومت شووهر آببر به صووورت محدود ارتباط فيزيکي را به اين ناحيه برقرار
مي کرد و اين ناح يه در انزوای جیراف يايي و ارت باطي قرار داشووووت ا ما با ا حداث و
بهره برداری از جادۀ جديد در امتداد مسوووير اين محور گردشوووگری تحوالت بزرگي در
برقراری ارتباطات حملونقل و هم چنين ورود گردشگران به اين ناحيه اتفاق افتاده ا ست.
بنابراين پژوهش حاضووور با هدف بررسوووي نقش تقويت زيرسووواخت حمل و نقل (احداث
جاده) و تأثير آن در تحوالت فعاليت های گرد شگری محدودۀ مورد مطالعه ،در پي يافتن
پاسخ به سؤاالت زير است:
 آيا بين احداث جادۀ زنجان و تهم و چورزق و توسعة پايدار گردشگری در محدودۀمورد مطالعه رابطة معناداری وجود دارد
 کدام بُعد و مولفة توسووعة گردشووگری بيشووترين تأثير را از احداث جاده زنجان -تهم-چورزق پذيرفته است

مباني نظري و مرور پیشنیة پژوهش
زيرساختهای گردشگری عواملي هستند که به قصد ارائة خدمات و انتفاع توسعه خدمات
به گردشووگران تهيه ميشوووند (بوئرس و کوترل .)11 :200۷ ،1براسوواس تعريف سووازمان
جهاني گردشووگری ( )UNWTOمهمترين زيرسوواختهای گردشووگری شووامل تأسوويسووات
اقامتي مانند هتلها و م سافرخانهها ،واحدهای پذيرايي بين راهي و ر ستوران (کومار داس و
چاترجي )22۷ :201۷ ،دفاتر خدمات م سافرتي ،نماي شگاههای فرهنگي و هنری ،پارکهای
عمومي ،تعداد وسايل نقليه درون شهری عمومي ،فرصتهای سرمايهگذاری و مناطق نمونة
گردشوووگری مي شوووو ند (فرگوسووون .)۵۵8 :200۷ ،2از آن جايي که عدم توازن در اي جاد
ظرفيتهای گردشوووگری موجب تشوووديد ضوووعف مناطق جیرافيايي ميشوووود (سوووجادی و
همکاران )92۵ :139۷ ،زيرسووواختهای ناکافي بهعنوان يکي از جدیترين محدوديتهای
توسوووعه گردشوووگری قلمداد ميشووووند (خاندای و چندرا .)9 :200۴ ،3ازاينرو عالقهمندی
گردشوووگران به يک مقصووود موجب توجه و افزايش سووورمايهگذاری در راسوووتای توسوووعة
1. Boers, B. and Cottrell, S.
2. Ferguson, L.
3. Khandai & Chandra
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زير ساختها و ت سهيالت و خدمات گرد شگری مي شود (عالم و پاراماتي )111 :201۶ ،و
فوايد توسووعة زيرسوواختها عالوه بر گردشووگران موجب انتفاع ،مشووارکت (سووبل:2010 ،1
 )13۷و بهرهمندی ساکنين محلي (ضيايي و همکاران)۵9 :1392 ،؛ (ويرکار و مااليا:2018 ،2
 )119درتنوعبخشووي فعاليتهای اقتصووادی -اجتماعي نيز ميشووود که اين امر به نوبه خود
موجبات ارتقای استاندارد سطح زندگي را فراهم خواهد آورد (خونو.)2۷3 :2009 ،3
با بررسي برنامههای اول تا پنجم توسعة کشور ( 13۶8ووو  ،)139۴در برنامههای اول و
دوم توسعة کشور به ذکر کلياتي پراکنده در مورد برنامه های گردشگری اکتفا شده است.
در برنامة سوم توسعة کشور مسئلة حفاظت از ميراث فرهنگي ،تاريخي و چالش و مسائل
مربوط به آن رصوود شووده ،ولي سووازوکار اجرايي مدون دربارۀ آن به چشووم نميخورد .با
بررسوووي برنامه های چهارم و پنجم توسوووعه ،عالوه بر تأ کيد بر ضووورورت حفظ ميراث
فرهنگي ،به م سائل و چالش های گرد شگری مذهبي اهميت داده شده و سيا ستهايي در
جهت «بهبود زيرساختها و تسهيالت گردشگری» قيد شده است .در برنامة ششم توسعه
( 139۶وو  ) 1۴00توجه به فعاليت و عرصة گردشگری دارای اهميت بيشتری بوده است و
روی گردشوووگری مذهبي تأک يد مي شوووود و عالوه بر آن ،سووووازو کار ها و ا قدا مات
نهادی ووو قانوني جهت مديريت يکپارچة امور ميراث فرهنگي و فعاليتهای گردشگری،
و «ايجاد خدمات و زيرساختهای مورد نياز» مورد تأکيد است (هراتي فرد.)228 :139۷ ،
به طور کلي ،زير ساخت های گرد شگری از جمله زير ساختهای حملونقل ميتواند
موجب توسوووعة گردشوووگری و ارتقای کيفيت زندگي سووواکنين محلي باشووود (منديک و
همکاران .)۵8 :2018 ،4فراهم ساختن زيرساختهای حمل ونق ول ب وا دسترسي گسترده و
تحرک کارآمد ،ميتواند يکي از عناصوور کليدی در تحريک تقاضووا برای گردشووگری
باشوود و فعاليتهای مسووافرتي را براسوواس هزينههای پايينتر پول ،زمان و آسووايش بهبود
بخ شد ( سان و لين .)۴33 :2018 ،۵همچنين دولت ميتواند بهعنوان تأمينکنندۀ ت سهيالت
و خدمات گردشوووگری و نظارت بر اجرای کار در کنار بخش خصووووصووي تکميلکنندۀ
فرآيند اجرای گردشوووگر ی بسووويار مؤثر باشووود (رضوووايي ،)9۶۴ :139۷ ،و عدم تیيير در
1. Sebele, L. S.
2. Virkar & Mallya
3. Khunou, R., & Pawson, T.
4. Mandic et al.
5. Sun, Y. Y., & Lin, Z. W.
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تسهيالت و خدمات گردشگری ،به واسطه عدم تمايل به سرمايه گذاری در زمينه تسهيالت
گرد شگری و زير ساخت ها مانعي برای تو سعة گرد شگری و عامل يک نابرابری ف ضايي
خوا هد بود (رمضوووواني پور .)39۷ :139۷ ،در جدول زير به يک نوع تقسووويم ب ندی از
زيرساخت و تسهيالت گردشگری نرم و سخت اشاره ميشود (جدول .)1
جدول  . 1انواع زيرساخت و تسهیالت گردشگري
محقق

زیرساخت و تسهیالت

زیرساخت و تسهیالت نرم گردشگری

 اطالعرسانی و تبلیغات در سطح بینالمللی مدیریت مناسب در بخشهای مختلف گردشگری ایجاد امنیت برای مردم و گردشگران آموزش نیروی انسانی و فرهنگسازی مردم -بهداشت در صنعت گردشگری

زیرساخت و تسهیالت سخت گردشگری

 گردشگری الکترونیک گسترش راهها و حملونقل شامل :احداث پایانةمسافربری ،مسیر دسترسی مناسب و وسایل مناسب برای
حملونقل ،تقویت سیستمهای حملونقل ،وجود و گسترش
راههای ارتباطی مناسب و ارتباطی ،بهبود خطوط ارتباطی،
سیستم ارتباطی مناسب ،امکان دسترسی به دیگر نقاط
دیدنی ،تعداد وسایل نقلیه ،دسترسی سهل و آسان
گردشگران به جاذبهها ،جادههای مناسب و استاندارد
 سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در جهت توسعةزیرساخت گردشگری
 هتلها و اقامتگاهها بهبود اماکن تاریخی ،مراکز فرهنگی ،فراغتی و ورزشی-توسعه امکانات مردمشناسی و موزهها و جشنوارهها

چن و همکاران2 :2018 ،1؛
پاولیکواسکا19 :2017 ،2؛ مانیکالل
ادیکاری 3و همکاران .2017 ،خیرفان،4
 :2007مجمع جهانی اقتصاد2017 ،5

گرانوا270 :2017 ،6؛ هاپکینز و
همکاران7؛ 2010؛ ژانگ و همکاران،
598 :2019؛ لقمان و داول:2015 ،
129؛ تاپا2012 ،؛ جعفری مهرآبادی و
همکاران695 :1396 ،؛ اسعدی و
همکاران.285 :1399 ،

منبع :یافتهها ی پژوهش حاضر با استفاده از منابع در دسترس و پیشینة پژوهش1399 ،

1. Chen et al.
2. Pawlikowska, E.
3. Adhikary, M., & Khatun, M.
4. Khirfan
5. World Economic Forum
6. Gronau, W.
7. Hopkins et al.
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بنابه به مطالب پيشووين ،شووناخت دقيق و علمي امکانات و زيرسوواختهای موجود در
نواحي ای که هرسووووال پذيرای ت عداد ز يادی از گردشوووگران هسوووت ند بر نا مه ريزان و
ت صميمگيران را به سمت اتخاذ ت صميمات ا صولي و منطبق بر واقعيات ياری خواهد کرد
(شبان و بهول.)103 :2010 ،1
با نظر به موارد فوق و اهداف پژوهش و با رديابي پيشووينة نظری اين مباحث در تحقيق
مي توان اذعان نمود که پژوهش ها دربارۀ گرد شگری عمدتا بعد از جنگ جهاني دوم و با
ظهور و رشوود گردشووگری انبوه گسووترش يافته اسووت و طي دهه  ،19۶0گردشووگری بنابه
ضرورت توسعه به تعادل رسيده است که بخشي از الگوی نوسازی بهحساب ميآيد.
برخالف تمرکز رهيافتهای محققين نوگرايي در دهة  ،19۵0که شوووامل «هواداری و
ح ما يت» از گردشوووگری با نگرش سوووطحي و يک جان به بود؛ و در ادا مه ،نگرش
نظريهپردازان تئوری وابسوووتگي در دهة  19۶0در قالب رهيافت سووواختارگرايي و نگرش
محتاطانه و «هشووداری» به فعاليت گردشووگری ،که بر روی اثرات نامطلوب گردشووگری
متمرکز بودند (ناسوووي)۴38 :201۵ ،2؛ و هم چنين محققان رهيافت توسوووعة جايگزين يا
تعديل که بر روی «اشوووکال توسوووعه» ی گردشوووگری با جرش و تعديل ديدگاههای قبلي
متمرکز بود ند (جعفری و هم کاران ،) 3۵ :201۶ ،3ا ما در ن ها يت ،در ره يا فت چ هارم،
نظريه پردازان آن با ديدگاه دانش مدار در توسعة گردشگری بر پاية «تفکر جامع و کلنگر
گرد شگری بهعنوان يک سي ستم» تأکيد کردند و بحث ت سهيالت و خدمات گرد شگری
نيز از ديدگاه اصول پايداری مطرش شد (شن و همکاران.)۵1 :2008 ،۴
بعد از دهة  ،1980بحث زيرسوواخت ،تسووهيالت و خدمات گردشووگری در مراکز جذب
گردشگران از موضوعات مهم پژوهش گردشگری بوده است (پيرس  .)۵۵ :1998 ،۵از جمله

1. Shaban, A. & Bhole, L.
2. Naci, P.
3. Jafari et al.
4. Shen et al.
5. Pearce, D.
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محق قان اين حوزه مي توان به آشوووورث ،1تنبر يگ ،2الو ،3گتز ،۴پيرس ،۵وال ،۶دودي کا،۷
هاتچينسووون ،8تيموتي 9و اسووميت 10اشوواره کرد .گتز ( )1993در مطالعة خود با در نظر گرفتن
برنامهريزی گرد شگری برای تأمين زير ساختهای بخش تجاری و د ستر سي تأکيد ميکند.
بهنظر آشورث و پيج ( )2011در بيشتر شهرهای توريستي ،گردشگران بهشکل قابلتوجهي از
زيرساختها و خدمات و تسهيالت گردشگری استفاده ميکنند و اين امر به همگرايي متقابل
اجتماعي ميان گرد شگران و ساکنين محلي رهنمون مي شود .به عقيدۀ يانگ و فيک ()201۴
گردشگری زمينه ساز توسعة اقتصادی شهر مي شود و به تبع آن توسعة زيرساختهای شهری
نيز امکان پذير مي شوووود .مجموعة اين موارد زمينة ارتقای کيفيت خدماتي شوووهر را فراهم
ميآورند .در سطح کشور نيز مطالعاتي در اين زمينه به شرش زير انجام گرفتهاست :شاهيوندی
و همکاران ( )1390يکي از م شکالت گرد شگری را نبود زير ساختها ،ت سهيالت و خدمات
گردشووگری بهويژه در مکانهای اقامتي و هتلهای مناسووب در تمام فصووول سووال و برای تمام
اق شار جامعه با درآمدهای مختلف دان ستهاند؛ ابراهيمزاده و همکاران ( )1391به مطالعة توزيع
فضووايي -مکاني مراکز اقامتگاهي و پذيرايي توريسووتي شووهری سوومنان با تأکيد بر چگونگي
بهينهگزيني آن بر اساس مدلهای آشورث ،تنبريگ و گتز پرداختند ،که مکانيابي تأسيسات
اقامتي و پذيرايي در محور خيابانهای اصوولي ورود و خروج مسووافران شووکل گرفته اسووت و
د ستر سي منا سب به جاذبهها را برای گرد شگران فراهم نميآورد .ملکي و مودت ( )1393به
بررسووي وضووعيت زيرسوواخت گردشووگری شووهرسووتانهای اسووتان يزد پرداخته و به اين نتيجه
ر سيدهاند که ا ستان يزد اگرچه دارای جاذبههای گرد شگری فراوان و متنوعي ا ست ،اما اين
جاذبهها در شهرستانهای استان در سطح ملي و منطقهای مطرش نشدهاند و بهعلت فراهم نبودن
امکانات و ت سهيالت الزم و عدم توازن و تعادل در توزيع زير ساختهای گرد شگری تفاوت
1. Ashworth, G.J. & Page, S.J.
2. Tunbridge
3. Law
4. Gets
5. pearce, D.
6. Wall
7. Dudycha
8. Hutchinson
9. Timothy
10. Smith
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فاح شي به لحا اين نوع زير ساخت در ا ستان به چ شم ميخورد .بهطور کلي ،موارد فوق از
ضرورت های ا سا سي در برر سي و ضعيت زير ساخت ،ت سهيالت و خدمات گرد شگری و
پيامدهای آن اسووت ،که در گذشووته چالشهای اسوواسووي در مطالعات اين حوزه بوده اسووت.
ب نابراين با تو جه به م باني نظری ب حث و رد يابي پيشوووي نه پژوهش ،مي توان اذ عان کرد:
زير ساختها ی حمل و نقل يک عن صر ا سا سي و ا صلي ا ست که در صورت ايجاد و فراهم
نمودن اصولي و مبتني بر ديدگاههای علمي موجب تحوالت مثبت در ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعي ـــ ـ فرهنگي ،کالبدی و محيط زي ستي خواهد شد .از اينرو در پژوهش حا ضر ،با
توجه به بسوووتر و ويژگي های خاص محدودۀ مورد مطالعه و متفاوت بودن ضوووريب اهميت
اثرگذاری ،پيشرا نهای تقويت حملونقل در توسعة پايدار گردشگری با استفاده از رو شهای
ا ستقرايي برآمده از دادههای تجربي گردآوری شدهاند (مد ل سازی معادالت ساختاری) و با
در نظر گرفتن اثرات مسووتقيم و غيرمسووتقيم پيشوورانها بر يک ديگر ميزان اثرگذاری هر کدام
تجزيهوتحليل ميگردد .نمودار زير مدل مفهومي تحقيق را نشان ميدهد (شکل .)1
شكل  .1مدل مفهومي تحقیق

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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روششناسي
پژوهش حاضر به لحا هدف کاربردی و از نظر ماهيت توصيفي وووو تحليلي است .جامعة
آماری پژوهش حاضووور شوووامل خانوارهای سوووکونتگاه های گردشوووگرپذير نواحي محور
گردشووگری شوويت -وليدر و شوويرين سووو واقع در دهسووتانهای درام و چورزق شووهرسووتان
طارم ،ا ستان زنجان ،ا ست .به ا ستناد آخرين تق سيمات سيا سي و اداری ک شوری در سال
 ،139۷شووهرسووتان طارم در شوورق اسووتان قرار گرفته ،که سووه بخش مرکزی ،گيلوان و
چورزق را در بر مي گيرد( .مرکز آمار ايران .)139۵ ،در شکل  ، 2موقعيت سياسي و نسبي
نواحي گرد شگری مورد مطالعه در ده ستان های درام و چورزق شهر ستان طارم مالحظه
ميشود (شکل .)2
شكل  .2موقعیت سیاسي و جغرافیايي محدوده مورد مطالعه

مآخذ :سازمان نقشهبرداری کشور  1395با بروزرسانی تغییرات سازمان تقسیمات سیاسی وزارت کشور1397 ،

با توجه به سرشماری سال  ،139۵سکونتگاههای واقع در محورهای گردشگری مورد
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م طال عه از جمع يت  ۴2۶۷نفر 13۴0،خانوار ،برخوردار ند .در ب حث حجم نمو نه ،ب عد از
برر سي و در نظر داشتن چندين روش نمونه گيری ،با توجه به اينکه تعداد رو ستاهای واقع
در اين دو محورگردشگری هفت رو ستا شامل  13۴0خانوار در رو ستاهای شيت ،وليدر،
گوهر ،درام ،شيرين سو ،نوکيان و سياهورود است جهت انتخاب نمونه از روستاها ،ابتدا با
استفاده از روش ناحيهای (اليهبندی شده) بلوک های مورد نظر با توجه به موضوع فعاليت
اقتصووادی خانوارها در هر روسووتا جهت مطالعه م شووخص شوود و با اسووتفاده از روش نمونه
گيری غيراحتمالي هدفمند تعداد  2۷۷خانوار که به صورت م ستقيم و غيرم ستقيم فعاليت
در زمينه گردشگری داشتند (که به صورت تمامشماری همة اين خانوارها مورد مصاحبه و
پرسشگری قرار گرفتند (جدول .))2
جدول  .2وضعیت فعالیت و اشتغال خانوارهاي ساکن در مسیر نواحي گردشگري مورد مطالعه
خانوارهای مرتبط با

تعداد کل

فعالیت گردشگری

خانوار

شیت

117

284

ولیدر

99

228

گوهر

8

199

درام

21

520

شیرینسو

11

25

سیاهورود

12

53

نوکیان

8

25

جمع

277

1340

نام سکونتگاه

جاذبه
فضاهای کشاورزی و عرضه محصوالت محلی ،بافت و
معماری با ارزش ،صنایع دستی ،موادغذایی محلی ،ییالق و
خانههای گردشگری سنتی ،چشمهسارها ،قلعه شیت،
رودخانه چهار فصل ،غار سیدباغی ،ییالق دوال و ییالق
نَراب ،سنگهای دختر و پسر ،و امامزاده سیدمحمد ماهوری
شیت

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

یخچال طبیعی ،طبیعتگردی ،محصوالت محلی ،غذای
محلی ،میوة محلی و درخت کهنسال گردوی ولیدر
منطقة نمونة گردشگری حفاظتشدة سرخآباد ،عبور رودخانة
قزل اوزن
طبیعت گردی ،عبور رودخانه دائمی قزل اوزن ،و قلعه
تاریخی
اکوتوریستی و طبیعتگردی ،چشمهسار ،میوه و غذای محلی
خانههای سنتی ،حمام سنتی ،محصوالت دامی و میوة محلی،
آیین سنتی و مذهبی علمبندی ،و نمد مالی
طبیعتگردی ،محصوالت دامی محلی ،داروهای گیاهی ،و
شالبافی
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بعد از طرش پرسوووشووونامة نهايي و اطمينان از روايي (اعتبار) آن ،برای اطمينان از پايايي
(قابليت اعتماد) آن ،توسوووط افراد خبره و با تکنيک دلفي مرحلة پيشآزمون بهصوووورت
محدود بهعمل آمد .سوووپس از طريق ضوووريب آلفای کرونبا در نرمافزار  ،SPSSميزان
پايايي پرسشنامه محاسبه شد ،که برای  3۶مورد پرسشنامة روستاييان و ساکنان محلي نواحي
گرد شگری عدد  0/۷91بهد ست آمد .بر اين ا ساس ،نتيجه گرفته شد که سواالت و گويه
های طرش شده در پرسشنامه از انسجام دروني برخوردارند و قابليت سنجش متیيرهای مورد
نظر را دارند .ابعاد و شووواخص های مورد مطالعه نيز در چهار بعد اقتصوووادی ،اجتماعي،
کالبدی ،زيستمحيطي به شرش جدول ( )3براساس طيف ليکرت سنجيده شدند:
جدول  .3ابعاد و گويههاي مرتبط با تأثیر تقويت زيرساختهاي حملو نقل (ايجاد جاده) بر
توسعة پايدار گردشگري محدودة مورد مطالعه
ابعاد

گویهها
 )1تنوعبخ شی (تو سعة فعالیتهای غیرزراعی و فر صتهای جدید شغلی گرد شگری) )2 ،کاهش
هزینه های دسدددترسدددی به خدمات عمومی مورد نیاز (حمل و نقل ،دفع زباله و )3 ،)...کارآیی
اقتصددادی (افزایش دارایی و زمینههای سددرمایهگذاری در گردشددگری) )4 ،بهرهوری اقتصددادی

اقتصادي (د ستر سی بهموقع به نیروی کار گرد شگری از سکونتگاههای مجاور) )5 ،افزایش قیمت زمین و
م سکن در نواحی گرد شگری محدودة مورد مطالعه )6 ،د ستر سی به منابع ،دانش و تکنولوژیهای
جدید گردشددگری و سددایر فعالیتها )7 ،توانمندی اقتصددادی (سددرمایهگذاری و فروش مسددتقیم
محصوالت مزرعة صنایع دستی به گردشگران)
 )1د ستر سی به ت سهیالت و خدمات گرد شگری (ارائة خدمات رفاهی به م سافران و گرد شگران
مثل غذا و ر ستوران ،میزان د ستر سی به خدمات پ شتیبان گرد شگری مثل پمپ بنزین و ،...و میزان
د ستر سی به خدمات بهدا شتی و درمانی) )2 ،افزایش تقا ضای گرد شگری (تمایل اع ضای خانواده
به مهاجرت از سکونتگاههای رو ستایی گرد شگری ،تمایل مهاجران سالهای قبل به بازگ شت و
سددرمایهگذاری در نواحی گردشددگری محدودة مورد مطالعه و منطقه ،افزایش تعداد مسددافران و
اجتماعي

گردشددگران در منطقه  )3ظرفیتسددازی (افزایش تعداد مجموعههای گردشددگری بهدلیل مراجعه
گردشگران ،تقویت تواناییهای خدماترسانی گردشگری توسط نهادهای محلی) )4 ،مشارکت در
امور گردشددگری (میزان همکاری با مدیران محلی برای جذب خدمات ،میزان مشددارکت سدداکنین
محلی در تو سعه گرد شگری )5 ،هویت و حس تعلق مکانی (میزان تمایل به ماندگاری جوانان در
رو ستا ،اح ساس امنیت اجتماعی و آ سایش گرد شگران ،الگوبرداری ساکنین از رفتارها و پو شش
گردشگران و تبادالت فرهنگی ،شهرگرایی و الگوبرداری از نحوة خانهسازی به شیوة شهری ،میزان
بروز جرایم و ناهنجاریها در نواحی توریستی محدودة مورد مطالعه)
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ادامه جدول .3
ابعاد

گویهها
 )1میزان تخریب مراتع ،جاذبههای طبیعی و چ شمانداز گرد شگری منطقه )2 ،کاهش تنوع زی ستی

محیط

بهویژه تعداد جانوران وحشددی )3 ،میزان رها کردن زباله و ایجاد آلودگی در نواحی گردشددگری از

زيستي

طرف گرد شگران )4 ،بهبود آگاهی حفاظت از محیط زی ستی در بین مردم محلی )5 ،رعایت حریم
جاده و رودخانه در ساخت و سازها
 )1میزان ترافیک خودروهای ورودی و بروز تصادفات جادهای )2 ،ایجاد مجموعههای گردشگری

کالبدي

برای ا ستراحت گرد شگران و م سافران )3 ،تو سعه خدمات زیر ساختی عمومی گرد شگری (پمپ
بنزین ،آب ،برق ،تلفن و )4 ،)...میزان تغییرات کاربری اراضدددی کشددداورزی به مجمو عه های
گردشگری )5 ،میزان ساخت و سازهای کنترل نشده در نواحی گردشگری محدوده

منبع :یافته های پژوهش با استفاده از مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و منابع دردسترس1399،

يافتههاي تحقیق
جمع آوری اطالعات و داده های مورد نياز از محدودۀ مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه
محقق ساخته انجام گرفتهاست .با توجه به داده های فردی مربوط به پاسخ گويان بايد گفت
که بيشتر ساختار سني پاسخگويان (ساکنين محلي) ردۀ سني  31-۴0سال است و ساختار
جنسووي آنان را بيشووتر مردان با حدود  81درصوود تشووکيل دادهاند؛ اکثريت متأهل هسووتند.
نزديک به نيمي از پاسوووخ گويان دارای مدرک ديپلم با  ۵1/۴درصووود هسوووتند .از لحا
وضووعيت شوویلي سوواکنان محلي ،شوواغالن در بخش فعاليتهای کشوواورزی و با داری
بي شترين پا سخدهندگان با  ۶9/8در صد را ت شکيل ميدهند .و ضعيت سرمايهگذاری برای
راه اندازی فعاليت مرتبط با گردشگری معادل  28/۴۶درصد در زمينه فعاليت خدماتي اعم
از تجاری ،رفاهي و پشووتيبان گردشووگری براسوواس تمکن مالي شووخصووي توسووط سوواکنان
محلي بوده اسوووت .وضوووعيت دوره های آموزشوووي گذرانده شوووده در ارتباط با فعاليت
گردشگری بيانگر اين است که حدود  28درصد دوره های آموزشي در ارتباط مستقيم با
فعاليت گردشگری و  ۷2درصد غير مرتبط با گردشگری بودهاند.

جريان ها و پیوندهاي فضايي گردشگري محدودة مورد مطالعه
جريانهای فضووايي مانند حرکت جمعيت ،کاال ،خدمات و سوورمايه اقتصوواد فضووا ناميده
مي شود ،که سطح توسعة مراکز سکونتگاهي اعم از شهر ،روستا و مجاری ارتباطي آنها
را تحت تأثير قرار مي دهد (افراخته .) 39 :1391 ،جريان گردشوووگران واردشوووده محدودۀ
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مورد مطالعه بر مبنای احصووای اطالعات از پرسووشوونامه روابط و جرياناتي را در برميگيرد
که شدت جريان گرد شگران وارد شده از شهر زنجان قویتر ا ست اما از شهر ر شت و
خلخال جريان ضووعيف تری دارند .از سوواير اسووتان ها و خارج از کشووور نيز گردشووگران به
سوومت محدودۀ مورد مطالعه ،و بالعکس از سوومت محدوده به سوواير اسووتانها و خارج از
ک شور ،جريان دارند .شکل  3و  ۴جريان اين روابط را به همراه شدت جريانات (مستخرج
از نرم افزار  )UCINETنشان ميدهد (شکل  3و .)۴
شكل  . 3جريان انتزاعي فعالیت گردشگري (ورود گردشگر) در محدودة مورد مطالعه

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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شكل  .4جريان فعالیت گردشگري (ورود گردشگر) در محدودة مورد مطالعه

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

تبیین پیامدهاي احداث جاده زنجان -تهم -چورزق بر توسعة گردشگري
در ادامة تحقيق حاضووور ،با توجه به سوووؤال اول و دوم تحقيق مبني بر بررسوووي معناداری
ارتباط بين احداث جادۀ زنجان -تهم -چورزق و توسوووعة گردشوووگری در محدودۀ مورد
مطالعه ،تحليلي بر احداث اين جاده و پيامدهای آن بر توسووعة گردشووگری محدوده مورد
مطالعه با استفاده از آمار استنباطي و مدل سازی معادالت ساختاری ارائه ميشود.
برای بررسي اثرات و پيامدهای احداث جاده زنجان -تهم -چورزق در شاخصهای توسعة
گردشگری نواحي مورد مطالعه (ديدگاه ساکنان محلي) از آزمون ناپارامتری ويلکاکسون (برای
تحليل تفاوت ايجادشده در دورۀ قبل و بعد از ايجاد جادۀ مذکور) استفاده شدهاست .نتايج يافته
های تحليل حاضر نشان ميدهد که شاخصهای مورد استفاده در همة موارد تیييرات معناداری
در سطح  99درصد داشته است ،بهطوریکه احداث جادۀ زنجان -تهم -چورزق توانستها ست
در بهبود شاخصهای مورد مطالعه نسبت به دورۀ قبل تأثيرگذاری بيشتری داشته باشد .بهعبارت
ديگر ،نگاهي به مقادير به دسووتآمده از آمارۀ  zمبين اين نکته اسووت که احداث جادۀ مذکور
بيشووترين تفاوت معناداری را ميتواند به ترتيب اول :در مؤلفههای بهبود فرصووتهای شوویلي در

عباسی و همکاران | 145

فعاليتهای گردشوووگرانه؛ دوم :مؤلفة افزايش تعداد مسوووافر و گردشوووگر؛ سووووم :مؤلفة کاهش
مهاجرت ساکنين محلي؛ چهارم :بهبود زيرساختها ،تسهيالت و خدمات گردشگری و سرمايه
گذاری در زمينة توسوووعة گردشوووگری کمترين ميزان تفاوت معناداری را در دورۀ قبل و بعد از
احداث جادۀ زنجان -تهم -چورزق دارد (جدول .)۴
جدول  .4آزمون تفاوت معناداري دورة قبل و بعد از احداث جادة زنجان -تهم -چورزق بر
شاخصهاي توسعة گردشگري
میانگین

انحراف معیار

قبل

2/32

0/45655

بعد

3/89

0/69685

قبل

2/10

0/47463

بعد

4/06

0/65205

بهبود فرصتهای شغلی در فعالیتهای

قبل

2/14

0/53002

گردشگری

بعد

4/39

0/68359

قبل

2/17

0/38392

بعد

4/38

0/62012

قبل

2/39

0/46478

بعد

4/24

0/64464

سرمایهگذاری در زمینة توسعه گردشگری
بهبود تسهیالت و خدمات گردشگری

افزایش تعداد مسافر و گردشگر
کاهش مهاجرت ساکنین محلی

آماره Z

سطح معناداری

-13/473

0/000

-13/677

0/000

-13/704

0/000

-13/707

0/000

-13/692

0/000
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با توجه به نتيجة آزمون (ويلکاکسوووون) در دورۀ قبل و بعد از احداث جاده زنجان-
تهم -چورزق ،که عمدتا دوره بعد مثبت ارزيابي شوووده اسوووت ،برای تحليل مطلوبيت و
تفاوت معناداری ،ميانگين عددی بدستآمده از دادههای پرسشنامهای براساس دستهبندی
مذکور از آزمون  Tتک نمونه ای اسووتفاده شوود؛ نتايجْ مطلوبيت و باال بودن نقش ايجاد و
توسوووعة راه ارتباطي زنجان -تهم -چورزق در بهبود شووواخص ها و مؤلفه های توسوووعه
گرد شگری رو ستايي از ديدگاه پا سخگويان ساکن در رو ستاهای نمونه در منطقة مورد
مطالعه را نشان دادند .همانگونه که جدول  ۵نشان مي دهد با احتساب دامنة طيفي ميانگين
عددیای که بين  1تا  ۵براساس طيف ليکرت در نوسان است اين ميزان برای تمامي ابعادْ
باالتر از مطلوبيت عددی مورد آزمون (که مسووواوی با ميانگين طيف ليکرت  3در نظر
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گرفته شده ا ست) ا ست ،که تفاوت در سطح آلفا  0/01معنادار ا ست و تفاوت آنها از
مطلوبيت عددی نيز به شکل مثبت ارزيابي و برآورد شدهاست (جدول .)۵
جدول  .5معناداري تفاوت از حد مطلوب شاخصهاي توسعة گردشگري در اثر ايجاد جادة
زنجان -تهم -چورزق
مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون= 3
مؤلفهها
سرمایهگذاری در زمینه
توسعة گردشگری
بهبود تسهیالت و خدمات
گردشگری
بهبود فرصتهای شغلی در
فعالیتهای گردشگری
افزایش تعداد مسافر و
گردشگر
کاهش مهاجرت ساکنین
محلی

میانگین

آمارة

درجة

سطح

آزمون t

آزادی

معناداری

تفاوت

فاصلة اطمینان 95

از حد

درصد

مطلوب

پایینتر

باالتر

3/89

20/319

276

0/000

0/8993

0/8122

0/9865

4/06

25/749

276

0/000

1/0618

0/9806

1/1431

4/39

35/455

276

0/000

1/3905

1/3133

1/4678

4/38

32/165

276

0/000

1/3906

1/3055

1/4758

4/24

28/246

276

0/000

1/2409

1/1544

1/3274
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منطقة مورد مطالعه که قبل از احداث جادۀ زنجان -تهم -چورزق بهلحا ارتباطي ،به
ويژه ارتباط با مرکز ا ستان ،در انزوا قرار دا شته ا شت؛ بهطوری که برای انتقال مح صوالت
توليدی به بازارهای مصوورف و هم چنين دسووترسووي به خدمات درماني ،رفاهي و ...موجود
در شهر زنجان بايستي از مسير جاده قديم گيلوان و و زنجان استفاده ميکردند .از اين رو با
احداث و بهرهبرداری از جادۀ جديد زنجان وو و تهم وو و آببر ضمن کاهش مسافت و فاصلة
زماني دسووترسووي به زنجان توانسووته اثرات متعدد اقتصووادی وووو و اجتماعيای در توسووعة
گردشگری ناحيه مورد مطالعه برجا گذارد.

عباسی و همکاران | 147

بررســي میزان ســهم ابعاد و معیارهاي پیامد احداث جاده زنجان -تهم-
چورزق در توســعة پايدار گردشــگري از ديد ســاکنان محلي با مدلســازي
معادالت ساختاري ()SEM
برای بررسوووي ميزان سوووهم عوامل مؤثر پيامدهای احداث جاده زنجان -تهم -چورزق در
توسوووعة پايدار گردشوووگری از ديد سووواکنان محلي (شوووامل :ابعاد اقتصوووادی ،اجتماعي،
زيست محيطي و کالبدی) از مدل سازی ساختاری تحليل عاملي مرتبة دوم استفاده گرديد.
در مدل های عاملي مرتبة دوم ،عوامل پنهاني با اسوووتفاده از متیيرهای مشووواهده شوووده
اندازه گيری مي شووووند و خود تحت تأثير يک متیير زيربنايي در يک سوووطح باالتر قرار
دارنود ،بوه اين صوووورت کوه گردشوووگری تحوت توأثير  ۴عوامول پنهوان (اقتصووووادی،
اجتماعي و فرهنگي ،زيست محيطي و کالبدی) مورد بررسي قرار مي گيرد و نشان ميدهد
که اثرات کالبدی ،اقتصووادی ،زيسووت محيطي و اجتماعي وووو و فرهنگي ناشووي از توسووعة
گرد شگری به ترتيب برابر با  0/9۴ ،0/9۶ ،0/9۷و  0/۷9ا ست .به عبارتي تفاوت معناداری
با مقدار صفر دارند و نشانگر آن است که تقويت زيرساخت حمل ونقلْ پيامدهايي مهم و
معناداری توسعه پايدار گردشگری از ديد ساکنين محلي دارد .اغلب متیيرهای موجود در
مدل مثبت هسوووتند و جامعة محلي نسوووبت به گردشوووگری و آثار آن نگرش مثبتي دارند.
همان طور که در مدل تبييني معادالت سوواختاری نمودار (نمودار  )1قابل مشوواهده اسووت
يافتهها ن شان مي دهند که بار عاملي شاخص کالبدی  0/9۷ا ست ،که ن سبت به بار عاملي
ديگر ابعاد اثر بي شتری را بر جای گذا شته ا ست .بار عاملي شاخصهای زي ستمحيطي و
اقتصوووادی به ترتيب  0/9۴و  0/9۶اسوووت و بعد اجتماعي -فرهنگي با بار عاملي 0/۷9
کمترين اثر را ن سبت به سه بعد ديگر در تبيين اثرگذاری تقويت زير ساخت حملونقل بر
توسعة پايدار گردشگری دارد (نمودار .)1
نمودار  . 1نمودار نتایج تحلیل عاملی مرتبة دوم تبیین سهم ابعاد مؤثر پیامدهای احداث جادة زنجان-
تهم -چورزق بر توسعة پایدار گردشگری
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منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

متیير های مشووووا هده شووووده که ج هت ا ندازه گيری چ هار عا مل پن هان (اقتصووووادی،
اجتماعي د فرهنگي ،زيست محيطي و کالبدی) مشخص شده اند به شرش زير هستند:
 متیيرهای مشاهده شده برای عامل پنهان اقتصادی با بار عاملي  0/9۶شامل افزايش قيمتزمين و مسووکن در نواحي گردشووگری مورد مطالعه ()0/۶۷؛ دسووترسووي به منابع ،دانش و
تکنولوژی های جديد گرد شگری و ساير فعاليتها () 0/۴2؛ توانمندی اقت صادی ( سرمايه
گذاری و فروش مسووتقيم محصوووالت مزرعه صوونايع دسووتي به مسووافران و گردشووگران)
()0/۷9؛ تنوع بخشوووي (توسوووعه فعاليت های غيرزراعي و فرصوووت های جديد شووویلي
گردشووگری) ()0/89؛ کاهش هزينه های دسووترسووي به خدمات عمومي مورد نياز (حمل و
نقل ،دفع زباله و) 0/۷۶( )...؛ کارايي اقتصادی (افزايش دارايي و زمينههای سرمايهگذاری
در گردشگری ( )0/81و بهرهوری اقتصادی ( دسترسي به موقع به نيروی کار گردشگری
از سکونتگاههای مجاور) ( ) 0/۶8است که با توجه به بار عاملي متیيرها ،متیير تنوعبخشي
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(توسعة فعاليتهای غيرزراعي و فرصتهای جديد شیلي گردشگری ) دارای باالترين بار
عاملي و د ستر سي به منابع ،دانش و تکنولوژیهای جدي د گرد شگری و ساير فعاليتها با
کمترين بار عاملي ،متیير پيامدهای احداث جاده زنجاندد تهمدد چورزق بر توسعة پايدار
گردشگری از ديدگاه ساکنين محلي را نمايان ميکند.
 عامل ديگر ،عامل اجتماعي -فرهنگي اسوووت که با کمترين بار عاملي و اثر ،دارایمتیيرهايي از جمله افزايش تقاضای گردشگری ( ،) 0/۷8دسترسي به تسهيالت و خدمات
گردشووگری ( ،) 0/8۴مشووارکت در امور گردشووگری ( ،) 0/۴2هويت و حس تعلق مکاني
( ،)0/۶8ظرفيت سازی ( ،) 0/۶8که متیير د ستر سي به ت سهيالت و خدمات گرد شگری با
بار عاملي باال و تأثير بي شتر و متیير م شارکت در امور گرد شگری با کمترين بار عاملي و
تأثير کم ديده ميشوند.
 متیيرهای عامل زيستمحيطي خود با بار عاملي  0/9۴شامل شاخص بهبود آگاهي حفاظتاز محيط زيست در بين مردم محلي ()0/۷9؛ ميزان رها کردن زباله و ايجاد آلودگي در نواحي
گردشوووگری از طرف گردشوووگران ()0/۷0؛ تخريب مراتع ،جاذبههای طبيعي و چشووومانداز
گردشوووگری منطقه ()0/۶۵؛ کاهش تنوع زيسوووتي بهويژه تعداد جانوران وحشوووي ( )0/۶۷و
رعايت حريم جاده و رودخانه در ساختو سازها ( ،)0/۷0که حداکثر بار عاملي اخت صاص به
متیير بهبود آگاهي حفاظت از محيط زيست در بين مردم محلي دارد و حداقل بار عاملي و اثر
کم مربوط به تخريب مراتع ،جاذبههای طبيعي و چشمانداز گردشگری منطقه است.
 نهاي تا متیير پنهان کالبدی که نسوووبت به ديگر متیيرهای پنهان دارای بار عاملي 0/9۷ا ست ،که باالترين بار عاملي را دارد .از متیيرهای م شاهده شده ،ميزان ساختو سازهای
کنترلنشووووده در نواحي گردشوووگری م حدودۀ مورد م طال عه ()0/9۴؛ توسووو عة خد مات
زيرسوووواختي عمومي گردشوووگری (پمووپ بنزين ،آب ،برق ،تلفن و)0/90( )...؛ ايجوواد
مجموعههای گرد شگری برای ا ستراحت گرد شگران و م سافران ()0/89؛ ميزان ترافيک
خوروهای ورودی و بروز تصوووادفات جادهای ( )0/۷2و ميزان تیييرات کاربری اراضوووي
کشووواورزی به مجموعه های گردشوووگری ( ،)0/8۵که باالترين بار عاملي متعلق به متیير
ميزان سوواختوسووازهای کنترلنشووده در نواحي گردشووگری محدودۀ مورد مطالعه و بار
عاملي پايين با تأثير کم متعلق به ميزان تراف يک خورو های ورودی و بروز تصوووواد فات
جادهای اسووت .در جدول  ،۶مقادير غيراسووتاندارد ،خطای معيار ،نسووبت بحراني و سووطح
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 چنانچه مشووهود اسووت کلية وزنهای رگرسويوني. ) نشووان داده شووده اندP( تحت پوشووش
.)۶  ک به جدول.دارای تفاوت معناداری با صفر هستند (ر
 برآورده هاي غیراستاندارد مدل.6 جدول
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Socil.cuitural

1/112

0/09۵

11/۶9۴
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Socil.cuitural

1/0۴۷

0/18۵

۵/۷09

***
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Environmental

1/000

Environmental 2



Environmental

0/8۴2

0/081

10/3۴3
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Environmental 3



Environmental

0/۷۵2

0/080

9/3۷0

***
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Physical

1/000

Physical 2



Physical

0/9۵1

0/۴۴2

22/۷02
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Physical 2



Physical

0/919

0/0۴2

21/00۷
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Economical
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0/1۵8

11/199
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Socil.cuitural

0/8۷3

0/092

9/۴9۴
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Environmental 4



Environmental

0/8۶1

0/088

9/۷8۷

***

Physical 4



Physical

0/۶9۶

0/0۵1

13/۵19
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Economical

1/۴92

0/1۵3

9/۷90
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Socil.cuitural 5



Socil.cuitural

0/839
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9/۴۶0
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Environmental 5



Environmental

0/8۷۶

0/008۶
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Physical 5



Physical

0/91۴
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19/31۶
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1/000
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پس از بررسووي معنا داری پارامترها با مقدار صووفر نيز به ارزيابي مدل توسووط شوواخص
های برازش در جدول ( ) ۷پرداخته شده ا ست .شاخص های ا صلي برازش مدل ن شان مي
دهد که دادههای تجربي بهخوبي توانسوووته اند از مدل پژوهش حمايت کنند و مدل دارای
برازش خوبي ا ست .شاخص  RMSEAبرابر ا ست با  ،0/0۷۵که منا سب بودن مدل فوق
را تأييد ميکند (جدول .)۷
جدول  .7شاخص هاي اصلي برازش مدل
مدل پژوهش

شاخصهای نیکویی برازش

شناسه شاخص

28۴

درجه آزادی

DF

20/0۷1

کای اسکوئر /درجه آزادی

CMIN/DF

0/8۴۶

شاخص نیکویی برازش

GFI

0/۷98

نیکویی برازش سازگارشده

AGFI

0/929

برازش تطبیقی

CFI

0/8۷۴

شاخص نرمال شدة بنتلر د بونت یا برازش هنجار

NFI

0/0۷۵

ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/8۵8

شاخص برازش نسبی

RFI

0/922

شاخص نسبت صرفه جویی

PRATIO

0/821

شاخص برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

0/۷۷2

شاخص برازش تطبیقی مقتصد هنجار شده

PNFI

شاخص برازش توکر د لوئیس

TLI

0/908
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نتیجهگیري
در تحقيق حاضووور ،اثرات و پيامدهای تقويت زيرسووواخت حمل و نقل (احداث جاده
زنجان -تهم -چورزق ) بر توسعة پايدار گردشگری بررسي و مدل سازی شد .ناحية مورد
مطالعه که قبل از احداث جادۀ مذکور بهلحا ارتباطي و به ويژه ارتباط با مرکز اسووتان در
انزوا ی شبکه ارتباطي فيزيکي قرار داشت؛ بهطوری که ،برای انتقال محصوالت توليدی به
بازارهای مصوورف و هم چنين دسووترسووي به خدمات درماني ،رفاهي و  ...موجود در شووهر
زنجان بايستي از مسير جاده قديم گيلوان و آببر و زنجان استفاده ميکردند اما با احداث و
بهره برداری از آنْ تحوالت فضوووايي در ناحيه از منظر توسوووعة گردشوووگری نيز ر داد.
بنابراين تحليل اين تحوالت که از اهداف پژوهش حاضووور بودند نشوووان داد که در بحث
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تحليل پيامدهای احداث جاده زنجان -تهم -چورزق بر متیيرهای مورد بررسووي شوواخص
های مورد اسووتفادهْ بر اسوواس همه موارد ،تیييرات معناداری در سووطح  99درصوود داشووته
است .بهطوریکه ،احداث جادۀ زنجان وو و تهم وو و چورزق توانسته در بهبود شاخصهای
مورد م طال عه به ترت يب اول :در مؤل فه های بهبود فرصووووت های شووویلي در ف عال يت های
گردشووگری؛ دوم :مؤلفة ا فزايش تعداد مسووافر و گردشووگر؛ سوووم :مؤلفة کاهش مهاجرت
سوواکنين محلي ؛ چهارم :بهبود زيرسوواختها ،تسووهيالت و خدمات گردشووگری و سوورمايه
گذاری در زمينة تو سعة گرد شگری اثرگذار با شد .همچنين با برر سي سهم و ميزان تأثير
احداث جاده زنجان ووو و تهم ووو و چورزق در تو سعة پايدار گرد شگری با ا ستفاده از مدل
عاملي مرتبة دوم با آزمون مدل معادالت سووواختاری ،بار عاملي شووواخص کالبدی 0/9۷
ا ست ،که اثر بي شتری را ن سبت به بار عاملي ديگر ابعاد بر جای گذا شته ا ست .بار عاملي
شوووواخص های زيسووووت محيطي و اقتصووووادی به ترت يب  0/9۴و  0/9۶اسووووت و ب عد
اجتماعي وووو و فرهنگي با بار عاملي  0/۷9کمترين اثر را نسووبت به سووه بعد ديگر در تبيين
توسعة پايدار گردشگری دارد .بهطورکلي ،شاخصها ی اصلي برازش مدل نشان ميدهد
که داده ها ی پژوهش مدل مفهومي پژوهش را از حيث اثر گذاری تقو يت زيرسووواخت
حمل ونقل در توسووعة پايدار گردشووگری تبيين معناداری کردهاند ،اما جايگاه زيرس واخت
های شبکه حمل ونقل هنوز مناسب نيست و ضعف و کاستيهايي دارند که با نتايج تحقيق
يوسوووفي شوووهير و همکاران ( ،)1393مبني بر اينکه گردشوووگران به کيفيت شوووبکههای
دسووترسووي و سووهولت دسووترسووي به توقفگاهها اهميت مي دهند همخواني دارد .همچنين با
نتايج تحقيق ملکي و مودت ( )1392مبني بر مطرش نبودن جاذبهها در شهرستانهای استان
يزد در سوووطح ملي و منطقه ای و عدم توازن و تعادل در توزيع زيرسووواخت و خدمات
گردشوووگری همگرايي دارد  .تفاوت پژوهش حاضووور با مطالعات قبلي توجه به تحوالت
خاص محدودۀ مورد مطالعه و متفاوت بودن ضريب اهميت اثرگذاری پيشرانها با استفاده
از روشهای اسووتقرايي برآمده از دادههای تجربي گردآوریشووده (مدلسووازی معادالت
سوواختاری) اسووت .بنابراين جهت رسوويدن به سووازمان فضووايي مطلوب و رفع کاسووتي و
محدوديت ها ی وضوووعيت موجود شوووبکه حمل و نقل راهکارهايي با محوريت تکميل و
تقويت زيرسوواختهای شووبکة حمل ونقل کاال و مسووافر در راسووتای توسووعه گردشووگری
متوازن و پايدار به شرش زير پيشنهاد ميشود:
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* افزايش توانمندی ها و تفوي

اختيار به نهادهای مديريتي و سازمانهای محلي در سطح

شوووهرسوووتان طارم برای تشوووخيص اولويت نيازهای اسووواسوووي در بخش تکميل و تقويت
زيرساخت های حمل و نقل و تسهيالت گردشگری جهت توسعه پايدار گردشگری.
* توجه به ب ستر و ويژگيهای خاص محدوده م ورد مطالعه و لحا متفاوت بودن ضريب
اهميت اثرگذاری پي شرانها در تو سعة پايدار گرد شگری به شرش نتايج آزمون معادالت
ساختاری پژوهش حاضر.
* تقويت پروژه های مرتبط با تقويت زيرسوواخت های شووبکة ارتباطي حمل و نقل شووامل
پروژه هايي که شووبکة ارتباطي حمل ونقل بسوويار ضووعيف (وضووع موجود) محدودۀ مورد
مطالعه را با اسووتان های گيالن و اردبيل برقرار ،تقويت و تکميل ميکند .شووکلگيری اين
ارتباطات به لحا شکل و به لحا ايجاد تحرک اقتصاد گردشگری بسيار ضروری است
(جدول .)8
جدول  .8پروژه هاي پشتیبان گردشگري در حوزه شبكه حمل و نقل با اولويت باال
نام پروژه

تکمیل ،تقویت و بهرهبرداری از جاده ارتباطی ناحیه درام -شیرینسو– ماسوله
تکمیل و بهرهبردار ی از جادة ارتباطی شهرستان طارم به شهرستان خلخال
اصالح سازة پل موقت و تقویت جاده منجیل استان گیالن -طارم استان زنجان
توسعة جاده های ییالقی توریستی در خرده نواحی
تعریض و تقویت جاده زنجان -تهم– طارم
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با توجه به رهنمودهای جدول ( ،) 8محصوووول زيتون طارم و جاذبه های گردشوووگری
محدودۀ مورد مطالعه بنابه ضعف زير ساختهای کالبدی به ويژه ضعف شبکه حملونقل
و عدم ا صالش سازۀ پل فلزی موقتي از ناحيه شهر ستان منجيل ا ستان گيالن در و ضعيت
فعلي برند نشده و ناشناخته است و فعال خام فروشي مي شود .هم چنين براساس شکل (،)۵
مبني بر « ملزومات تو سعة زير ساخت های ارتباطي در را ستای تو سعة گرد شگری محدوده
مورد مطالعه» ،توسوووعة راهها ی ارتباطي بين ناحية گردشوووگری مورد مطالعه با اسوووتانهای
هم جوار موجب ارتقای جايگاه دو ده ستان درام و چورزق و همچنين تقويت جريانها و
پيوندهای قدرتمند اقتصادی وووو اجتماعي در سطح منطقهای و استانهای همجوار خواهد
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شوود و محدوديت های فعلي برای انتقال کاالهای کشوواورزی ،دسووترسووي آسووان و با زمان
کمتر گردشگران را رفع مي کند؛ به بيان ديگر ،فضايي پويا برای خلق اقتصاد گردشگری
روبهرشد فراهم ميآورد .در شکل ( ،)۵ملزومات رفع محدوديتها و توسة زيرساختهای
ارتباطي حمل ونقل محدوده نمايان است (شکل .)۵
شكل  . 5ملزومات تقويت و توسعة زيرساختهاي ارتباطي حمل ونقل در راستاي توسعة پايدار
گردشگري محدودة مورد مطالعه
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پايدار گرد شگری ساحلي از ديدگاه جامعهٔ ميزبان (مطالعه موردی :شهر بو شهر) .ن شريه
پژوهش و برنامهريزی شهری.)33( 9 .
شاهيوندی ،احمد؛ وارثي ،حميدر ضا و تقوايي ،م سعود .)1390( .تحليلي بر و ضعيت زير ساخت
های گردشووگری در شووهر اصووفهان (با تأکيد بر هتلها) ،مجلة جیرافيا و برنامهريزی محيطي،
.۴
ضوويايي .محمود؛ امين بيدختي ،علي اکبر و قرباني .فاطمه .)1392( .ارزيابي ظرفيت جامعه محلي
برای توسعة پايدار گردشگری .فصلنامه مطالعات مديريت گردشگری.88-۵9 ،)2۴( 8 ،
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. درگاه ملي مرکز آمار کشور.)139۵( .مرکز آمار ايران
 (تحليل، مطالعات برنامه آمايش اسوووتان زنجان.) 1390( معاونت برنامه ريزی اسوووتانداری زنجان
. دفتر برنامهريزی و بودجه.) جمع بندی وضعيت اقتصادی/سازمان فضايي فعاليتها
 تحليلي بر توزيع و اولو يتب ندی زيرسووووا خت های.)1393( . ال ياس، سوووع يد و مودت،ملکي
 نشووريه تحقيقات کاربردی علوم.گردشووگری اسووتان يزد با اسووتفاده از تکنيک برنامهريزی
.)3۴( 1۴ ،جیرافيايي
 اثرات توانمند سازی ذی نفعان محلي گرد شگری در پايداری توسعه.)139۷( . سعيده،هراتي فرد
 رسالة دکتری در رشته جیرافيا و برنامه. شهرستان کرج،سکونتگاه های روستايي بخش آسارا
. دانشگاه شهيد بهشتي تهران،ريزی روستايي
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