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 نقش آن در توسعه کالبدیو با ارزش و سنتی  هایبافت نگهداشت بر تحلیلی

 (گرگان شهرستان روستاهای)موردی  گردشگری مطالعه هدف روستاهای
 ، علیرضا خواجه شاهکوهی*2بهمن صحنه، 1سلیمانیزهره 

 ریزی روستایی دانشگاه گلستانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه-1

 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران-2

 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران-3

 02/07/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     22/06/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

های موجود به های سنتی و با ارزش در روستاهای هدف گردشگری با انتقال ارزشحفظ و نگهداری بافت

های توسعه گردشگری؛ استفاده نگی دارد. در طرحتتوسعه گردشگری ارتباط تنگاشیوه پایدار برای نسل آینده و 

مندی از محصوالت محلی؛ نقش مهمی در ایجاد اشتغال و های معماری سنتی و بهرهاز طبیعت زیبا، سبک

و نقش  یسنت هایبر نگهداشت بافت یلیپژوهش حاضر با هدف تحلکند. فعالیت اقتصادی روستاییان ایفا می

ی از توابع بخش مرکزی )دهستان استرآباد و شاهکوه سفل ارتیز یگردشگر یدو روستا ین در توسعه کالبدآ

خانوار به  271خانوار بوده و  927شامل  قیتحق یاست. جامعه آمار رفتهیشهرستان گرگان انجام پذ جنوبی(

 محقق ساخته پرسشنامه ها از طریقداده یآور. جمعگردید نیینمونه با استفاده از فرمول کوکران تعحجم عنوان 

درصد  85کرونباخ  یآلفا بیآن با استفاده از ضر ییایو پا نظر اساتید و متخصصان از استفاده آن با اعتبار و بوده

 یحفظ و نگهداشت بافت سنت انیم یبدان معناست که رابطه معناداربدست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش 

و  یتجار یواحدها ن،مسک ن،یزم یاجاره بها متیق شیافزا به دلیل یسعه کالبدمورد مطالعه با تو یروستاها

 هایبافت یایحفظ، نگهداشت و اح یدر جهت و سمت و سومؤثری که باید  اقداماتوجود ندارد و  یدیتول

و در نتیجه توسعه کالبدی روستا انجام پذیرد به طور اصولی و دقیق صورت نگرفته است. همچنین بین  یسنت

های اجتماعی رابطه های سنتی با گسترش گردشگری و رونق اقتصادی و بهبود مؤلفهحفظ و نگهداشت بافت

های ذیربط نقش مهمی های دولتی، گردشگران وسازمانمعناداری وجود دارد بطوریکه ساکنان روستاها، دستگاه

ی و فرهنگی در روستاهای هدف های با ارزش و سنتی و توسعه اقتصادی، اجتماعدر حفظ و تعیین حریم بافت

اجرا  و گیریتصمیم و یزیرمنظم از برنامه یندیفرآ ازمندیارزش ن با یهابافت نیحفظ ا و گردشگری دارند

 .شودیم یو گردشگر یسبب توسعه کالبد وباشد یم

 گان.های سنتی و با ارزش، توسعه کالبدی، روستاهای هدف گردشگری، شهرستان گربافتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

شگری با هدف ترویج گردشگری و جذب گردشگر به منطقه با استفاده از منابع دتوسعه پایدار گر

محیطی باشد. نگی، زیستهتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی، فرای که میگیرد به گونهموجود صورت می

های طبیعی و ها و جاذبههای صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیتگردشگری روستایی یکی از شاخه

تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای موجود در روستاها می فرهنگی

ر نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی، تاریخی و د

( در حال حاضر گردشگری و اقتصاد گردشگری به یکی از ارکان 2: 1393باشد )ادبی ممقانی و همکاران، 

از  یکیدهه گذشته  نیچند یط ،یدر صنعت گردشگر یداریمفهوم پا .اصلی تجاری جهان تبدیل شده است

 یبرا یو به عنوان چارچوب یتوسعه گردشگر میمفاه نیزتریاز مباحثه برانگ یکیحال  نیو در ع نیتریاصل

 یهامطرح شده است. بافت یو گردشگر یعیمنابع طب تیریو مد یاجتماع یتوسعه اقتصاد یفهم روندها

 ،یعیطب ،یفرهنگ ،یخیتار یهاارزش یدارا یخیو تار یعیطب یگسترده با بسترها یوندهایل پیبه دل ییروستا

 -ی خیتار تیو هو یمل هیسرما ،یزنده بشر راثیاز م یهستند که به عنوان جزئ یاریمعمارانه بس ،ییبایز

 یکه دارا ییاست. اغلب روستاها یقابل توجه تیاهم یاز آنها دارا یمان، حفظ و نگهدارنیسرزم یفرهنگ

 ؛اندمورد توجه قرار گرفته یاند و به عنوان مقاصد گردشگریتوسعه گردشگر یهاهدف یبافت با ارزش برا

روستاها  نیدر ا یگرا هستند. توسعه گردشگربوم یو معمار یخیبافت با ارزش تار یهستند که دارا ییروستاها

 باشدی میآن به عنوان مقصد گردشگر یو معرف روستابافت  یمعمار یهاها و جاذبهبالفعل کردن ارزش یبه معن

ها الرشدترین فعالیتترین و سریع(. گردشگری یکی از بزرگ1: 1391نژاد، دادی)اصغری لفمجانی و پودینه 

در جهان است همچنین یکی از مهمترین منابع درآمد، اشتغال و ثروت در بسیاری از کشورهاست. گردشگری 

ر مهمی توان آن را ابزاروستایی بخشی از بازار گردشگری روستایی و منبعی برای اشتغال و درآمد است که می

در این بین روستاهای ایران با دارا  .اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد -برای توسعه اقتصادی 

های فرهنگی و طبیعی و اقلیمی و همچنین آداب و رسوم محلی این بودن شرایط متنوع آب و هوایی و جاذبه

هایی را فراهم ری و نقاط ضعف و قوت آن، فرصتتوانمندی را دارند تا با شناسایی و ارزیابی جایگاه گردشگ

های موجود های امروز و آینده از معیشت و پتانسیلمند شدن نسلآورند تا موجب توسعه روستایی پایدار و بهره

 ،(. در جهان فراصنعتی52: 1392در ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شوند )رخدادی و محمدنژاد، 

حیات خویش یعنی طبیعت به دور مانده و در فضاهای ساخته شده شهرهای بزرگ به سر  بشر از زمینه اساسی

تواند فرصتی برای آشتی انسان با طبیعت و فضاهای ساده برد. گردشگری و به ویژه گردشگری روستایی میمی

رتی فرهنگی روستایی فراهم کند از کارکردهای دیگر گردشگری برقراری ارتباط میان جوامع انسانی و به عبا

(. توسعه گردشگری 205: 1394ای در توسعه ملل برخوردار است )جاللیان و همکاران، است که از سهم ویژه

های معماری روستا و در روستاهایی با بافت تاریخی و معماری ارزشمند، به معنای واقعی کردن ارزش جاذبه

ها دمات و امکانات و توسعه زیرساختمعرفی آن به عنوان مقصد گردشگری است. در این صورت ارائه خ
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نگینی  در استان گلستان،شهرستان گرگان (. Shams et al, 2018: 5برای گردشگران و ساکنان ضروری است )

های زیبای گردشگری دارای جاذبهکه های فراوان طبیعی و تاریخی نواز شمال ایران با جاذبهدر طبیعت چشم

 یردشگرو گ باشدهای سرسبز میسارها و جنگلها، آبشارها، چشمهانهها، رودخمشتمل بر کوهسارها، دره

و شاهکوه سفلی با بافت مسکونی متراکم به عنوان  ارتیز دو روستای .امروزه رو به توسعه است یی آنروستا

 بافتنگهداشت  سیربر به پژوهش یندر ا رمنظو بدیناند، روستاهای هدف گردشگری کشوری انتخاب شده

 محدوده مورد مطالعه،بافت کالبدی روستاهای زیرا که  .ستا هشد ختهداپر های هدف گردشگریستارو شارزبا 

پیرایگی؛ دارای الگوهای بصری و زیبایی شناختی، سادگی و بیچون های معماری ضمن برخورداری از ارزش

 آورد و دانش بومی است انطباق با محیط طبیعی، هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی، استفاده از مصالح بوم

های خاص معماری، تاریخی و فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند و بجای به دلیل برخورداری از ویژگی و

با توجه به اینکه ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. رود که حفظ و نگهداری آنمانده از نیاکان ما به شمار می

رسد فعالیت در این زمینه اجتناب ناپذیر را داراست به نظر می کشور ما بخش مهمی از میراث فرهنگی جهان

های فرهنگی موجود در این رو، انجام اقدام مناسب برای بهسازی و حفظ ذخایر کالبدی و ثروتاز اینباشد. 

 .یابدمیجدی روستاها ضرورت 

 : پیشینه پژوهش۱جدول 
 های تحقیقیافته محقق

مهدوی و 

 1396همکاران 

 یدر توسعه صنعت گردشگر ینقش مؤثر ییبافت با ارزش روستا یاز آن است که بهساز یپژوهش حاضر حاک جینتا

 یاست که در آنها بهساز یچا اسهیو  دیسرآقاس یباالتر از دو روستا زانیم نیداشته و ا انهیطره و اب یدو روستا

 صورت نگرفته است.

عنابستانی و 

 1396خاتمی 

 غیر بومی زساو  ساختاز  یجلوگیرو  ستارو هر محیطی یطاشرو  کالبد گرفتن نظردر  با ارزشبا  بافت زیبهسا

 نامساعد طبیعی یطاشر دجوو ماا ست.ا هشد مثبتی دیقتصاو ا محیطی - یستز ی،کالبد ،جتماعیا اتتغییر به منجر

 پایین یست محیطیو ز دیقتصاا بعداز  هیژو بهرا  هاحطر کیفیت ،ستارو نامناسب ارستقرو ا طبیعی یهاانبحر مانند

 مرمت شامل مقوله پنجدر  هاییدپیشنها ستاییرو ارزشبا  بافت یحیاو ا زیبهسا جهت رمنظو بدین. ستآورده ا

 زمالای گونه به مقوله پنج هر که ستا هشد ئهارا محلی عجتماا توسعهو  منیتا ی،شگرپذیردگر ،سانیر خدمت ،بافت

 یکدیگرند. ومملزو 

عقیلی و عقیلی 

1395 

به جذب  ینگاه ،داریو توسعه پا اءیاح یاست که برا ییهای با ارزش روستامقاله حفاظت از بناها و بافت نیا کردیرو

 .دارد یراثیم یهامکان بابالقوه در ارتباط  یهایمتناسب با توانمند گردشگر

 و یعقوبی

 1395 همکاران

 .داده است یمدرن شهر یخود را به معمار یجا باشد ویرفتن م نیب در حال از یبوم و یسنت یمعمارکنند بیان می

 تیمورد رضا مثبت و راتیتاث از 5/73 ازیبا امت یاستحکام ساز یهامولفه دیساز مساکن جد ساخت و وهیدر شلذا 

 .است ییروستا یزندگ طیبا شرا ریمغا ازیامت  4/9با  یاقتصاد و یرود اما از نظر کارکردیشمار م همردم ب

 1394راد حیاتی

 بانزو جامعه می مقصد گردشگران، ء سازنده محیط زیستزای میان سه جاساس توسعه گردشگری در نظر داشتن رابطه

تواند با مشارکت در رف گردشگری میطتواند سنجیده و پویا و سازنده و مخرب باشد. از یک این رابطه می است.

تواند در تقویت فرهنگ محلی سهیم باشد و در می نیزجوامع محلی را احیا کند و  صاداقت ؛زایی و ایجاد درآمداشتغال

 حفظ محیط زیست یا بازسازی محیط زیست و ساخت دست بشر تغییر ایجاد کند.
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 1393داوری 

 یراباشد و بیم یفعال آنان در امر بهساز شارکتاصل مردم و م نیمهمتر یی،های فرسوده روستابافت یدر بهساز

 یابیو دست یخدمات یهایکمبودها و سرانه کاربر رفع ،یتوسعه کالبد یهانهیدر زم دیبا داریبه اصول توسعه پا یابیدست

 الزم در نظر گرفته شود. داتیتمه ،روستا میبه الگو و فرم مطلوب مطابق با بوم و اقل

عزمی و 

 1393رزالتسری 

 اردمیگذ منفی ثرا نستاییارو ندگیز کیفیت برو  اردهگذ ثرا کاالهاو  عیزرا یمینهاز قیمت بر یشگردگر فهد حطر

 هد.د منجاا تمشکال ینا حل ایبررا  زمال تمااقدا لتدو دمیشو دپیشنها ستارا یندر ا که

حاجی نژاد و 

 1393همکارانش 

تعیین و  اگر هدف از توسعه گردشگری روستایی پایداری و ایفای نقش مثبت در زندگی مردم روستا است نیازمند

توسعه راهکارهای بومی و خاص با توجه به مدیریت محیط زیست، توسعه مشارکت ملی، قوانین صریح و محکم 

 ها را توسعه دهد.بینانه است و دولت باید زیرساختریزی واقعبازاریابی پایدار و برنامه

و  یرخداد

 1392 محمدنژاد

ده  زیست محیطی را در بافت با ارزش روستای جواهر - کالبدیگردشگری پیامدهایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 

های خدماتی فصلی، ایجاد درآمد برای به دنبال داشته است؛ مثل افزایش قیمت زمین و مسکن، گسترش فعالیترامسر 

معماری بومی، گسترش کالبدی روستا و تغییر در شیوه زندگی سنتی. برای تقویت  یساکنان بافت، تغییر در الگو

های با ارزش روستایی و جلوگیری از اثرات منفی آن، الزم است راهکارهایی اتخاذ گردد توسعه گردشگری در بافت

 پرهیز کند. البدیبرگیرد و از دیدگاه صرف ک زیست محیطی را در - که تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

شمس و همکاران 

2018 

ریزی و مدیریت گردشگری روستایی کند و برنامهروستایی را تقویت می احیا و نوسازی روستاها، نقش گردشگری

 تواند محرک دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی و صنعت گردشگری را توسعه دهد.می

 2018سوبیروف 

که  گیرددر کشور ازبکستان با عنوان مفهوم مناطق اقتصادی گردشگری در کشور ازبکستان نتیجه می در پژوهشی

های بالقوه مقصدهای تسهیالت و خدمات گردشگری بسیار محدود است و به منظور توسعه و بهبود استفاده از توان

 گردشگری این کشور الزم است مناطق آزاد گردشگری ایجاد شود.

 1996 نگیهن

 نیب را در یمثبت خوب و اریمشخص کرد که ورود مکرر گردشگران آثار بس انایزیلوئ ییروستا هیدر ناح یقیدر تحق

ای و در این بررسی مشخص شد که در اغلب نواحی روستایی بازارهای منطقه تداشته اس ییبزرگ روستا ینواح

در روستا  تیریمد های توسعه وجزء مهم در طرح کیتواند به عنوان می سمیمطمئنا تورمحلی ایجاد شده است که 

به  ییتوسعه دادن مناطق روستا یمهم برا یروین کی ییروستا یکند که گردشگرمی لیتحل نیهمچن یو .مطرح باشد

 ید.آیحساب م

 و با عنایت به مطالب ارائه شده، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است: آیا بین حفظ

های شاخص ارتقاء و سمیگسترش تور ی،کالبدهای و با ارزش با بهبود مولفه یهای سنتبافت نگهداشت

های اجتماعی و افزایش ماندگاری روستاییان در روستاهای هدف گردشگری رابطه وجود بهبود مولفه ی،اقتصاد

 دارد؟

 مبانی نظری

های متنوع کالبدی و فرهنگی روستاها در ایران به دلیل دارا بودن میراث بومی و طبیعی منحصر گونه

دلیل هجوم مظاهر زندگی مدرن از جهات اند. این روستاها به های گوناگون مورد توجهبه فرد خود از جنبه

اند. تغییر جوهر ذاتی هر موجود زنده و پویاست و روستاها نیز ضمن حفظ مختلف در معرض تغییر و تحول

ای اجرا شده از های توسعههای خاص خود نیازمند توسعه و تحول متناسب با زمان خود هستند. برنامهارزش

روستایی و گاه از بین  با ارزشهای اها به تخریب و یا متروک شدن بافتاندرکار امر روستسوی نهادهای دست

های طبیعی و محلی روستاها انجامیده است و این امر ضرورت توجه به امر توسعه حفاظت محور رفتن ارزش

ر د(. 15: 1386)جالئی،  کندریزی روستایی را مطرح میو یافتن راهبردهای مناسب این رویکرد در امر برنامه
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رو به  تیفعال نیتریعاز سر یکیشدن به  لیدر حال تبد یگردشگر اقتصاد و یعصر حاضر صنعت گردشگر

از  یکی ییروستا یگردشگردر این راستا  .شودیقلمداد م داریارکان توسعه پا و درآمد جادیابزار ا رشد جهان،

تواند نقش یموجود در روستا م یفرهنگ و یعیطب یهاتیبا توجه به ظرف هاست ک یصنعت گردشگر یهاشاخه

 تیو در نها یفرهنگ راثیحفاظت از م ،انییروستا یدرآمد برا اشتغال و جادیا روستاها، اتیح دیدر تجد یمهم

 شتازیپ یهایتاز فعال یکیبه  ییروستا یامروزه گردشگر .داشته باشد ییروستا داریپا و کپارچهیتوسعه 

 جذب گردشگر و و ییروستا یتوسعه گردشگر نیدهد که بینشان ممطالعات  شده است و لیتبد یقتصادا

. انسان مدرن امروزی (52: 1389ران، همکا پور ویعلدی)س رابطه مثبت وجود دارد یدرآمد اقتصاد شیافزا

ای های اجتماعی، افزایش درآمد منطقههای آینده، پیش بردن ارزشمحیطی، مراقبت از نسلبدنبال توازن زیست

اند تا مناطق روستایی را به سمت اقتصاد گردشگری سوق رای اطمینان از پایداری اقتصادی در تالشاست و ب

هایی است که مناطق روستایی (. منبع اصلی تقویت اقتصاد روستایی، داراییErdogan et al, 2011: 406دهند )

های تاریخی و فرهنگی داراییاز آن برخوردارند مانند تنوع محصوالت کشاورزی، محیط زیبا، منابع طبیعی، 

(Emekli, 2011: 481 .)یاهنایبن تیدر تقو یاقتصاد هایتیبه عنوان مجموعه فعال یصنعت گردشگر نیهمچن 

 اشتغال، جادیا قیاز طر یگردشگر و بر عهده دارد یجوامع نقش اساس یتروانشناخ و یاجتماع ،یاقتصاد

به  یخود اثربخش یارتقا و یآگاه شیافزا لیبه دل یاتوسعه یهایتمشارکت در فعال شیافزا ،یتوانمندساز

. رابطه بین مکان و گردشگری (165: 1394، ساربان یدریکند )حیکمک م یاقتصاد یهابخش ریتوسعه سا

های آینده است. های موجود به شیوه پایدار در روستا برای نسلرابطه پویا است که هدف انتقال ارزش

های ها بر پایه فرهنگ و هویت ساکنان و نیل به حفاظت و نگهداری از آنها است در طرحمکانهای این ارزش

های معماری سنتی و بومی و محلی در اولویت قرار توسعه گردشگری استفاده از محصوالت طبیعی و سبک

اسی به شمار ها رکن اسهای میراثی در ارتباط با صنعت و توسعه گردشگری در این طرحدارند و حفظ مکان

های بایست طرحهای میراثی به منظور گردشگری حمایت و توسعه یابند ابتدا میرود و قبل از آنکه مکانمی

ها نیازمند به اصالح و بازبینی ها را برآورد کنند. این طرحهای طبیعی و فرهنگی آن مکانمدیریتی ارزش

های میراثی، گردشگران را باید دخالت داد در مکان ها توجه به رضایت ساکنان و صنعتباشند در این طرحمی

های مذهبی و بومی از سویی، گردشگری بایستی با سیاستگذاری و محترم شمردن قداست اماکن و سنت

ریزی و مشارکت شورای محلی روستا انجام گیرد. توجیه ساکنان در خصوص تاثیرات صنعت توریسم برنامه

های میراثی و طبیعی روستا از طریق برگزاری ها و مکانسازی بناها و بافتزنده باید در کنار حفاظت و باز

 ؛ریزی زمانی در روند حرکتی صورت گیردرسانی مناسب و با برنامههای آموزشی و توجیهی با اطالعکالس

روستا  با ارزشهای میراثی و این موضوع موجب نگهداری و حفاظت و مراقبت بیش از پیش ساکنان از مکان

تواند منافع اقتصادی را برای ساکنان در برداشته های روستا میگردد. در ساماندهی صنایع دستی و توانمندیمی

ها شود و نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشد و موجب جلوگیری از متروکه شدن یا تخریب این مکان

مواردی که مهم هستند عبارتند از: (. در ظهور و توسعه گردشگری روستایی 14: 1395باشد )عقیلی و عقیلی، 
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ها، ها، زیرساختهای تاریخی و فرهنگی و حفظ این ارزشهای طبیعی، وجود ارزشموقعیت جغرافیایی، زیبایی

وجود اشکال تولید سنتی روستایی و امکان ارائه آنها به گردشگران، امکانات اقامتی و افراد داوطلب در امور 

گردشگری روستایی بر حفظ سبک معماری سنتی تاثیر مثبت دارد و معماری  (.Soykan, 2000: 11گردشگری )

تواند پایدار باشد سنتی به دلیل ضروریات زندگی، از طریق سازگاری اقلیمی و استفاده از مواد محلی می

(Kurum Varolgunes and Varolgunes, 2017: 238با .) فت با ارزش روستاها با شناسایی و ارتقا فضاهای

حفاظت، احیا و مرمت . شودتایی از طریق احیای معماری و تاریخی روستاها به شیوه مناسب انجام میروس

های فرهنگی، تاریخی، کالبدی، بافت و کالبد واجد ارزش در رابطه با سکونت و تولید، حفاظت و احیای ارزش

به خصوص در زمینه توسعه  ها در سطوح ملی و فراملیارزش نفضایی، معماری و منظر روستایی و معرفی ای

های زیست و تولید روستایی و فراهم کردن زمینه توسعه و عمران روستا گردشگری، ارتقا کمی و کیفی عرصه

 .های موجود از جمله این اهداف استبا توجه به شرایط، امکانات و محدودیت

 های گردشگری روستایی: مزایا و هزینه2جدول 
 هاهزینه مزایا مولفه

 اقتصادی

 فرصت ایجاد اشتغال -

 امکان حفظ مشاغل موجود -

 منافع برای دولت از طریق مالیات

 فشار بر خدمات عمومی -

 افزایش قیمت اراضی -

 اجتماعی

 پشتیبانی از خدمات محلی -

 هاها، رستورانایجاد امکانات جدید برای جامعه محلی و گردشگران مانند موزه -

 تبادل فرهنگی -

 ها، آداب و رسوم و صنایع دستیسنتاحیای  -

 ازدحام و شلوغی -

 پتانسیل برای توسعه نامناسب - حفاظت از محیط ساخته شده و طبیعت - محیطی

کالبد روستا نماد فیزیکی روستا و برخاسته از فرهنگ روستاییان است و نقش مهمی در کیفیت زندگی 

روستا با هدف تسهیل شرایط کار و زندگی و حفظ امنیت ریزی توسعه و حفظ کالبد روستاییان دارد. برنامه

های محلی و در سوزی و... از وظایف دولتروستاییان در برابر حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، آتش

(. بر اساس قانون و مقررات فعلی، مسئولیت 62: 1393روستا مدیریت روستایی است )دربان آستانه و رضوانی، 

ها محول شده است و از سوی دیگر و ساز در محدوده بافت کالبدی روستا به دهیاری صدور مجوز ساخت

های سطحی و... آوری آبهای هادی از جمله توسعه شبکه معابر، جمعها اجرای طرحیکی از وظایف دهیاری

بدی و ها در مدیریت توسعه کالبر عهده دهیاری قرار گرفته است. به عبارت دیگر به تدریج نقش دهیاری

های اجرایی ها در کنار سایر دستگاههای روستایی افزایش یافته است و مدیریت صحیح دهیاریزیرساخت

(. 371: 1393کند )دربان آستانه و رضوانی، متولی مانند بنیاد مسکن، در توسعه کالبدی روستا نقش آفرینی می

ریزی از اقدامی خشک و ثابت به برنامهریزی موید آن است که بررسی سیر تحول الگوها و نظریات برنامه

سمت نظامی فرایندی و منعطف در حال تغییر است. در این تحول، نقش جامعه هدف محکوم به شکست 

 ریزی ناشی از درک چند اصل اساسی از جمله موارد زیر است:خواهد بود. تحول رویکرد حاکم بر برنامه
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 بینی کل تحوالت آن؛پیشعدم امکان شناخت کامل سیستم یک سکونتگاه و  -

 عدم سیستم سکونتگاه در طی زمان و پویایی نظام سکونتگاهی؛ -

 ریزی فرآیندی.ریزی خطی و لزوم تبدیل آن به برنامهعدم پاسخگویی برنامه -

در  1960انعطاف که در دهه ریزی جامع، خشک و بیریزی کالبدی از برنامهبر همین اساس، برنامه

رواج پیدا کرده بود مورد نقد و انتقاد قرار گرفت و به دنبال ظهور تحوالت جدید سیاسی،  انگلستان و آمریکا

های عملی و اجرایی آن ریزی کالبدی و روشهای جدیدی در جهت تکمیل برنامهاجتماعی و فرهنگی، نظریه

ریزی فرایندی، برنامه ریزیریزی دموکراتیک، برنامهتوان به برنامهها میبه ظهور رسید. از جمله این نظریه

های اجتماعی که در ریزی گام به گام اشاره کرد. در این تحقیق به نظریهریزی حمایتی و برنامهمشارکتی، برنامه

ریزی گیرد به همین علت برنامهها حائز اهمیت است نقش مردم مورد توجه بیشتر قرار میآن اهداف نهایی برنامه

ریزی یک فعالیت عام گیرد. برنامهریزی کالبدی مورد توجه قرار میب برنامهمبتنی بر مشارکت مردمی در قال

کند های آن را تعیین میهایی است که امکانات و محدودیتریزی کالبدی دارای ویژگیانسانی است و برنامه

 رتند از:ها عباپردازان این ویژگیدهد. به باور برخی از نظریهو نحوه استفاده درست از آن را نشان می

های ریزی کالبدی در درجه اول با موضوعات عمومی سروکار دارد که به منافع گوناگون گروهبرنامه -

 شود.اجتماعی مربوط می

 ریز نیاز دارد.فعالیتی سنجیده و آگاهانه است که به کار آزمودگان برنامه -

یزی کالبدی بسیار نامعین و غیر راهداف کالن و خرد و وسایل دستیابی به آنها، معموال در برنامه -

 قطعی است.

گیری ها را برای اخذ تصمیمهای مهم سفارشگیرند. آنان گزینهریزان به ندرت تصمیم میبرنامه -

 سازند.مسئوالن فراهم می

 کنند.ها و ابزار تخصصی گوناگون در تحلیل و استنتاج استفاده میریزان کالبدی از روشبرنامه -

شود و بنابراین بازنگری سال مشخص می 20تا  5ریزی کالبدی پس از های برنامهفعالیت نتایج اغلب -

 ها دشوار است.و اصالح فعالیت

ریزی فراگردهای رشد اند و نیرویی راهبردی برای طرحترین عامل توسعهاز طرفی مردم، حائز اهمیت

من ایجاد تغییرات و تحوالتی عمیق در آیند. از این حیث تحقق اهداف توسعه، متضو توسعه به شمار می

ها، رفتار و کردار مردم است. بنابراین مردم باید از قدرت و ها، نحوه زندگی، طرز تلقیاعتقادات، نگرش

های پذیرفته اختیارات کافی برخوردار باشند. حضور مردم در فراگرد توسعه، مستلزم توجه به فرهنگ و ارزش

های مرکزی کشورهای در کشورهای توسعه یافته و حتی مالحظات حکومت هاست. بنابراین تجاربشده آن

حال توسعه، برای پردازش یک نظریه اثربخش و کامل در باب توسعه، کافی نیستند. بر این اساس نظریه توسعه 

(. همچنین یکی از 23: 1392های مردم را در نظر بگیرد )میرزایی اهرنجاتی، ای است که دیدگاهخوب، نظریه

ریزی شهری و روستایی، آمیختگی آن با دو مقوله فضایی و غیر فضایی است. از یک های مهم برنامهویژگی
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های مردم سروکار دارد و از سوی دیگر، باید ها و سلیقهها، ارزشریزی کالبدی با نیازها، خواستهسو، برنامه

ا را در فضا نشان دهد. با توجه به پیچیدگی های تامین آنهها را به صورت فضایی تعیین کند و راهاین خواسته

ریزی کالبدی توان دریافت که برنامهمفهوم فضا و تقسیم آن به فضاهای کالبدی، ادراکی، اجتماعی و نمادین می

ریزی کالبدی ریزی است. به نظر پیترهال مشکالت برنامههای برنامهتر از دیگر عرصهبسیار دشوارتر و پیچیده

های مورد نیاز آن ریزی کالبدی و تخصصگردد: نخست؛ اطالعات مورد نیاز در برنامهلی بر میبه دو منشا اص

گیرد. دوم؛ موضوع ریزی است و تقریبا عرصه همه تجارب انسانی را در بر میهای برنامهبیشتر از دیگر فعالیت

باشد که با هایی مین انبوه گزینهریزی کالبدی، تعیین اهداف و انتخاب گزینه مناسب از میاتر در برنامهمشکل

ریزی شهری و روستایی، به های متعدد، ارتباط و درگیری دارد. در واقع برنامهتنوع نظرات و تمایالت گروه

(. همچنین Hall, 1994: 17دلیل ابعاد کالبدی، اجتماعی و مدیریتی، به ناچار چند بعدی و چند منظوره هستند )

به این  98کند، در ماده اله کشور نیز لزوم توجه به این مقوله را برای دولت الزامی میدر این راستا برنامه پنج س

 صیانت و حفظ منظور بهاست  ی موظفرگردشگ و دستی یعاصن هنگی،فر میراث سازماننکته اشاره دارد که 

 ،یزمستندسا ،ییاشناس منظوربه  ییجراای اههدستگا سایر هماهنگی و یرهمکا با را الزم قدامفرهنگی ا میراث از

های جهانی، شهر طبیعی، ایجاد اثمیر ناملموس( و ملموس از )اعمفرهنگی  اثمیر فیمعر و مرمت و حفاظت

میراث  فهرست در ثبت وایرانی  تمدن و فرهنگ حوزه در زوال حال درسنتی  هنرهایحیای ا تی،دسایع صن

 آورد. عمل بهسنواتی  بودجه طبق را جهانی

 هامواد و روش

ها و اطالعات الزم دادهو  تحلیلی - توصیفیماهیت  نظرو از  دیبررکا فهدپژوهش حاضر از لحاظ 

های ای و میدانی )پرسشنامه محقق ساخته( گردآوری گردید. به منظور عملیاتی نمودن مولفهبه دو روش کتابخانه

ای لیکرت تنظیم و بهره گرفته شد. جامعه پژوهش از تعدادی متغیر استفاده شده که بر اساس طیف پنج درجه

ی زیارت و شاهکوه سفلی که بر اساس سرشماری عمومی نفوس آماری را ساکنان دو روستای هدف گردشگر

مورد بعنوان حجم  271دهند و تعداد خانوار تشکیل می 927نفر در قالب  2863، تعداد 1395و مسکن در سال 

ها با استفاده از نظرات اساتید و پایایی آن با نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. روایی پرسشنامه

های آماری استنباطی اسپیرمن، ها از آزموندرصد بدست آمد. برای تحلیل داده 85تفاده از آلفای کرونباخ اس

 استفاده شد. ArcGisافزار و برای تولید نقشه از نرم وایتنیمانفریدمن، 

 : روستاهای نمونه3جدول 
 نمونه تعداد خانوار جمعیت روستا دهستان بخش

 استرآباد جنوبی مرکزی
 214 730 2280 زیارت

 57 197 583 شاهکوه سفلی

 271 927 2863 جمع

 1398های تحقیق، مآخذ: یافته
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 محدوده مورد مطالعه

شهرستان از شمال به  نیا ،استان گلستان واقع شده است یگرگان در بخش جنوب ستانشهر

آباد و از غرب به یشهرستان علقال و ترکمن و از جنوب به استان سمنان و از شرق به آق یهاشهرستان

گرگان به علت قرارگیری در بین دشت وسیع و حاصلخیز و . شهرستان شودیمحدود م یشهرستان کردکو

های پوشیده از جنگل و فاصلة نسبتاً کم آن تا دریای خزر، از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ممتازی برخوردار کوه

و بر اساس  باشدیدرصد از مساحت استان( م 91/7ر مربع )متلویک 2/1615 وسعت شهرستان گرگان است.

قرق و پنج دهستان و  ،نیو بهاران و چهار شهر گرگان، سرخنکالته، جل یاز دو بخش مرکز یکشور ماتیتقس

 است. شده لیروستا تشک 98

 های پژوهشیافته

نفر  195تعداد  مجرد و نفر 76، تعداد نفر زن 102 نفر مرد و 169 ه،دهندنفر پاسخ 271از مجموع 

 7درصد مدرن و  27درصد سنتی نوساز،  30درصد از منازل مسکونی پاسخگویان سنتی فرسوده،  36، هلامت

نفر  25نفر زراعت،  28نفر در صنایع دستی،  42اند. اشتغال درصد نیز ترکیبی از سنتی و مدرن بیان کرده

نفر  10اند. درآمد نفر باغداری اعالم نموده 8تولیدی و نفر  13نفر دامداری،  19نفر کارمندی،  23خدماتی، 

نفر بین سه تا چهار میلیون  9نفر بین دو تا سه میلیون،  22نفر بین یک تا دو میلیون،  28کمتر از یک میلیون، 

 اند.نفر بیشتر از چهار میلیون تومان گزارش کرده 4و 

های کالبدی روستاهای با بهبود مولفه حفظ بافت سنتی و با ارزشدر راستای سنجش رابطه میان 

هدف گردشگری از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. با توجه به خروجی، مقدار این ضریب 

های با ارزش روستایی ارتباط مستقیم با بیانگر ارتباط مثبت و قوی بین دو متغیر است. احیای بناها و بافت

 دهد.های کالبدی را افزایش میها و مولفهزندگی ساکنان داشته و ارزش مکان

 : ضریب همبستگی اسپیرمن4جدول 

 داریسطح معنی مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 770/0 018/0 توسعه کالبدی بافت سنتی

 1398های تحقیق مأخذ: یافته

زیارت و شاهکوه برای سنجش تفاوت بین بافت سنتی و با ارزش با توسعه کالبدی در دو روستای 

وایتنی بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن است میان متغیرهای توسعه کالبدی و بافت سنتی و سفلی از آزمون مان

 گردد.با ارزش بین دو روستا تفاوتی مشاهده نمی

 وایتنیمقایسه میانگین متغیر توسعه کالبدی بین روستاهای دارای بافت با ارزش با استفاده از آزمون مان :5جدول 

 1398 قیتحق هایافتهیمأخذ: 

 سطح معنی داری Z ویلکاکسون وایتنیمان میانگین تعداد روستا متغیر مستقل

 توسعه کالبدی
 65/132 214 زیارت

000/5382 000/28387 366/1- 172/0 
 58/148 57 شاهکوه سفلی
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 دمنیفر مقایسه میانگین متغیرهای توسعه کالبدی با استفاده از آزمون :6جدول 

 ایمیانگین رتبه یتوسعه کالبد متغیرهای
کای 

 اسکوئر

درجه 

 یآزاد
 سطح معناداری

 50/3 یآنها به مسکون یکاربر رییتغ و یکشاورز یاراض متیق شیافزا

749/765 8 000/0 

 85/3 نیمعامالت زم شیافزا

 63/3 مسکن متیق شیافزا

 91/3 مسکن یاجاره بها شیافزا

 47/4 ییروستا طیدر مح ییالیو یهاخانه گسترش

 67/6 دیجد یارتباط یهاراه جادیا

 64/6 یدیتول یواحدها شیافزا

 02/6 یتجار یواحدها شیافزا

 32/6 یخدمات یواحدها شیافزا

 1398 ،های پژوهشیافته :مآخذ

 جیبا توجه به نتا .به منظور بررسی میانگین متغیرهای توسعه کالبدی از آزمون فریدمن استفاده شد

های باالترین میانگین به ایجاد راهدرصدی بین متغیرها وجود دارد.  99تفاوت معنادار در سطح ، 6جدول 

( و افزایش واحدهای 32/6ی )ت(، افزایش واحدهای خدما64/6تولیدی )(، افزایش واحدهای 67/6ارتباطی )

های مناسب مهمترین گزینه در اند. نتایج بیانگر آن است که گسترش راه( به خود اختصاص داده02/6تجاری )

های با ارزش روستایی تلقی گردیده است و سپس افزایش واحدهای تولیدی، زمینه جذب گردشگر در بافت

گیری گردد و بسیاری برای گذران اوقات فراغت و بهرهکه باعث توسعه و گسترش گردشگری می راهی است

گردند و وجود واحدهای خدماتی و تجاری مناسب نیز در افزایش از تولیدات روستایی وارد این نواحی می

ا، شاهد افزایش مراکز گردد. لذا با ورود گردشگران و لزوم ارائه خدمات به آنهتعداد گردشگران موثر واقع می

ایم که خود زمینه ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان روستایی گردیده است. خدماتی و تجاری در روستاها بوده

های سنتی و با ارزش روستاها حفظ، نگهداری و مورد مرمت و بازسازی قرار گیرند و مورد مادامی که بافت

ترین و مشهودترین آثار آن گیرند که یکی از محتملارجی قرار میاستقبال و توجه گردشگران داخلی و گاهاً خ

 باشد.در سطح روستا، رونق اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید، ایجاد بازارچه محلی و... می

مقایسه میانگین متغیر گسترش گردشگری بین روستاهای دارای بافت با ارزش با استفاده از آزمون : 7جدول 

 وایتنیمان

 میانگین تعداد روستا متغیر مستقل
آماره 

 وایتنیمان

آماره 

 ویلکاکسون
 Zآماره 

سطح 

 داریمعنی

گسترش 

 گردشگری

 63/129 214 زیارت
500/4735 500/27740 596/2- **009/0 

 92/159 57 شاهکوه سفلی

 1398 ،قیتحق ایههافتیمأخذ: 

( به دست 009/0) یداری( با سطح معن500/4735) یتناین وامقدار آماره م شودیچنانچه مالحظه م

راه ارتباطی مناسب  .باشدیمبین گسترش توریسم در دو روستای مورد مطالعه از تفاوت  یآمده است که حاک
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باشد و ساکنان نواحی اطراف در و نزدیکی روستای زیارت به شهر گرگان قطعا در این تفاوت تاثیرگذار می

یکی سعی در استفاده از این پتانسیل نموده، لذا یکی از مهمترین دالیل این تفاوت اواخر هفته به دلیل نزد

 باشد.نزدیکی و راه ارتباطی مناسب می

 اقتصادی با استفاده از آزمون هایو ارتقاء شاخص : مقایسه میانگین متغیرهای توسعه توریسم8 جدول

   دمنیفر

 یدرجه آزاد میانگین یاقتصادهای و ارتقاء شاخص سمیتورمتغیرهای توسعه 
 یکا

 اسکوئر

سطح 

 یمعنادار

 48/5 و با ارزش در جذب گردشگر یسنت یهابافت حفظ

12 794/254 000/0 

 45/5 با ارزش و یسنت یهاگردشگران از وجود بافت تیرضا زانیم

 56/6 گردشگران ازین یدر راستا دیمشاغل جد جادیا

 38/7 اشتغال زنان شیافزا

 52/7 یدرآمد زنان از فروش محصوالت خانگ شیافزا

 23/8 یزنان از فروش محصوالت خانگ تیرضا زانیم

 81/7 یدست عیدرآمد خانوار از فروش صنا شیافزا

 44/7 یدست عیدرآمد خانوار از فروش صنا شیافزا تیرضا زانیم

 86/6 یدرآمد از بخش گردشگر شیاز افزا انییروستا یدرآمد عموم شیافزا

 28/6 یدرآمد در بخش گردشگر شیاز افزا انییروستا تیرضا زانیم

 96/6 انداز خانوارپس زانیم شیافزا

 71/7 اندازپس شیافزا خانوار از تیرضا زانیم

 33/7 یسنت یهابافت یدر فضا داتیفروش تول شیافزا

 1398 ،های پژوهشمآخذ: یافته

ای به متغیر میزان دهد که باالترین میانگین رتبهحاصل از آزمون فریدمن نشان می 8نتایج جدول 

( و 81/7( و افزایش درآمد خانوار از فروش صنایع دستی )23/8رضایت زنان از فروش محصوالت خانگی )

های وه بر جنبهانداز اختصاص یافته است. لذا حضور گردشگران عالمیزان رضایت خانوار از افزایش پس

زایی باعث ایجاد درآمد پایدار به خصوص در بخش صنایع دستی گردیده است هنری که سینه به سینه اشتغال

های قابل توسعه در روستاها است ترین حرفهدستی یکی از بومی صنایعاز نسلی به نسل بعدی منتقل شده و 

تامین مواد اولیه تا تولید محصول نهایی در برگیرد و  تواند جامعه عظیمی از افراد روستاها را از چرخهکه می

 تیرضا زانیم. کمترین رتبه نیز به متغیر وکار را در روستا در پی داشته باشداز طرفی رونق گردشگری و کسب

 و با ارزش در جذب گردشگر یسنت یهابافت حفظ( و 45/5) با ارزش و یسنت یهاگردشگران از وجود بافت

دهد و نوع و نحوه یافته است و بیانگر عدم توجه کافی به حفظ بافت با ارزش را نشان می( اختصاص 48/5)

هایی بوده که میزان رضایت اندک گردشگران را نشان ها از جمله دغدغهنگهداری و رسیدگی به این بافت

 دهد.می
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ارزش با استفاده از آزمون های اجتماعی بین روستاهای دارای بافت با مقایسه میانگین متغیر مولفه: 9جدول 

 وایتنیمان

 میانگین تعداد روستا متغیر
آماره 

 وایتنیمان

آماره 

 ویلکاکسون
 Zآماره 

سطح 

 داریمعنی

های بهبود مؤلفه

 اجتماعی

 00/131 214 زیارت
000/5030 000/28035 036/2- **004/0 

 75/154 57 شاهکوه سفلی

 1398 ،های تحقیقمأخذ: یافته

های اجتماعی در بین روستاها نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت پذیری مولفه 9توجه به جدول با 

گردد. با توجه به حضور گردشگران در روستاهای با بافت با ارزش درصدی مشاهده می 99تا سطح اطمینان 

فلی هستیم و های اجتماعی به نسبت روستای شاهکوه سبه خصوص در روستای زیارت، شاهد بهبود مولفه

توان در حجم حضور گردشگران و نزدیکی روستای زیارت به گرگان به عنوان مرکز استان در دلیل آن را می

 نظر گرفت.

 دمنیفر های اجتماعی با استفاده از آزمون: مقایسه میانگین متغیرهای مولفه۱0 جدول

 میانگین یاجتماع یهابهبود مؤلفه یهامتغیر
درجه 

 یآزاد

 یکا

 اسکوئر

سطح 

 یمعنادار

 64/7 ندگانیآ یبرا یفرهنگ راثیروستا به عنوان م یسنت یهابافت حفظ

15 893/176 000/0 

 38/8 یسنن روستا در قالب بافت سنت آداب و حفظ

 22/8 ندهیبه نسل آ یرسوم در بافت سنت آداب و انتقال

 05/8 به گردشگران یرسوم روستا در بافت سنت آداب و اندنینما

 96/8 ندهیبه نسل آ یمرتبط بافت سنت یدست عیدانش صنا انتقال

 53/9 یدست عیفروش صنا یدر راستا یشغل تیامن

 98/9 یسنت یفضاها یریبکارگ قیموزه از طر و دیمراکز بازد جادیا

 20/10 یسنت یهابافت یها در فضاکتابخانه جادیا

 14/8 تعامالت مردم روستا با گردشگران شیافزا

 29/7 مردم یسطح اطالعات عموم شیافزا

 89/7 روستا یبوم یگردشگران با سبک زندگ ییآشنا

 58/7 ی سنتیهاحفظ بافت قیقدمت روستا از طر و خیتار اندنینما

 40/8 داریمشاغل پا جادیبا ا انییاز مهاجرت روستا یریجلوگ

 29/8 دوم یهاقالب خانه زادگاهشان در یشهر به روستا از انییروستا برگشت

 93/8 یروستا با گسترش گردشگر در یعالقه ماندگار شیافزا

 52/8 یسنت یهانگهداشت بافت مشارکت مردم در حفظ و زانیم

 1398 ،های پژوهشیافته مآخذ:

 جادیا ای به متغیردهد که باالترین میانگین رتبهمیآزمون فریدمن نشان  10با توجه نتایج جدول 

(، ایجاد مراکز بازدید و موزه از طریق به کارگیری فضاهای سنتی 20/10ی )سنت یهابافت یها در فضاکتابخانه

کند ( و امنیت شغلی در راستای فروش صنایع دستی را به خود اختصاص داده است و مشخص می98/9)



 2شماره 3، دوره1399 پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                       

132 

 

توان کنند که در صورت رسیدگی به خواست آنان، میتری اشاره مینگرانهباالتر و آینده هایپاسخگویان به افق

ای اطمینان خاطر یافت و در کنار حفظ چنین فضاهایی به جنبه درآمدزایی پایدار آن نیز به پایداری چنین پدیده

 و خیتار اندن(، نمای29/7دم )ها به متغیر افزایش سطح اطالعات عمومی مراطمینان یافت. اما کمترین میانگین

 یفرهنگ راثیروستا به عنوان م یسنت یهابافت حفظ(، 58/7ی سنتی )هاحفظ بافت قیقدمت روستا از طر

( اشاره نمود که نیازمند ارائه 89/7) روستا یبوم یگردشگران با سبک زندگ ییآشنا(، 64/7) ندگانیآ یبرا

آموزش به روستاییان و باال بردن سطح اطالعات و آگاهی بوده و ضمن آشنایی عمیق روستاییان با تاریخچه 

های مهم کاربردی چنین فضاهایی را بتوانند برای گردشگران تحلیل نمایند و با ارائه اطالعات روستا، جنبه

عات بازدیدکنندگان، رضایت نسبی آنان را نیز کسب نمایند زیرا که گردشگران دقیق، ضمن باالبردن سطح اطال

 عالوه بر بازدید از چنین فضاهایی، عالقمند به دریافت اطالعات مفید نیز هستند.

 گیرینتیجه

های پیشتاز اقتصادی تبدیل شده و بین توسعه گردشگری امروزه گردشگری روستایی به یکی از فعالیت

تواند راهکاری ر و افزایش درآمد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. گردشگری روستایی میجذب گردشگ و

مناسب برای توسعه، کسب درآمد و افزایش اشتغال باشد، لذا اهمیت گردشگری و لزوم تحقیق در مورد آن با 

 به ستاییرو یسنت یهاهای مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر هیچ کس پوشیده نیست. بافتتوجه به نقش

 هاگرگونید ن،ماز لطودر  نستاییارو بومیو  فرهنگی یهاارزش لتنزو  یشهر فرهنگ ژی،تکنولو ذنفو علت

 تغییر یاو  ساکنین تمهاجر موجب ،جدید یهازنیا به هابافت ینا پاسخگویی معد. ندایافته دییاز اتتغییرو 

ارزش  جدوا یستاهارو یشگردگر یظرفیتهااز  برداریهبهر روین ا ازها گشته است. بافت ینا کامل هچهر

های مناسب یرساختز دیجاا و صحیح ییزربرنامه مندزنیا ،طریق یناز ا هاآن توسعهو  شگردگر بجذ ایرـب

و نقش آن در توسعه  با ارزشی و سنت یهابر نگهداشت بافت یلیپژوهش حاضر با هدف تحل ستاهاست.رودر 

 است. رفتهیشهرستان گرگان انجام پذ ی(و شاهکوه سفل ارتیز) یگردشگر های هدفروستا یکالبد

های کالبدی روستاهای هدف گردشگری از طریق حفظ و نگهداشت بافت سنتی بررسی بهبود مؤلفه

آوری شده از طریق پرسشنامه و میزان سنجش نظرات جامعه آماری با های جمعو با ارزش، با تحلیل داده

توسعه  یرهایمتغ انیمدهد های ضریب همبستگی اسپیرمن، مان وایتنی و فریدمن، نشان میاستفاده از آزمون

و با ارزش رابطه  یو بافت سنت یخدمات ،یتجار ،یدیتول یواحدها شیافزا ن،یزم متیق شیمانند افزا یکالبد

 ،هددمی تغییررا  ستاییرو تجتماعاا یکالبد ازنداچشم فقط نه ی،شگردگر توسعه نشده است. افتی یدار یمعن

نگهداشت  حفظ و نیب. بررسی رابطه دمیشوز نی تجتماعاا ینا جتماعیا ندگیدر ز تیاموجب تغییر بلکه

ی، هدف گردشگر یروستاها یاقتصاد یهاارتقاء شاخص و سمیبا ارزش با گسترش تور و یسنت یهابافت

مورد  رندیقرار گ یو مورد مرمت و بازساز یو با ارزش روستاها حفظ، نگهدار یسنت هایفتکه با یمادام

آثار آن  نیو مشهودتر نتریاز محتمل یکیکه  رندگییقرار م یگاهاً خارجو  یاستقبال و توجه گردشگران داخل

در نتیجه حفظ و  .باشدیو... م یمحل رچهبازا جادیا د،یمشاغل جد جادیا ،یدر سطح روستا، رونق اقتصاد
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های سنتی و با ارزش رابطه معناداری با گسترش توریسم و رونق اقتصادی روستاهای هدف نگهداشت بافت

 شتهدا ستاییرو دقتصاا پویاییدر  را مهمی نقش تواندمی مددرآ منبع یک انعنو به یشگردگرگردشگری دارد. 

 ینا به توجه وملز الذ. ستآن ا منفی اتثراز ا بیشتر طبع بهآن  مثبت اتثرا صحیح ریزیبرنامه رتصو در و

گردد. در گردشگری روستایی منابع فرهنگی، می ننمایا ستاییرو توسعهدر  مهم یتژاسترا یک انعنو به بخش

اند. گردشگری روستایی موجب طبیعی و تاریخی نواحی روستا به عنوان کاالی فرهنگی گردشگری قابل عرضه

هایی برای رشد فرهنگی و رشد اقتصادی، ایجاد تنوع و ثبات شغلی، پویایی تجارت و صنایع، گسترش فرصت

با ارزش با  و یسنت یهانگهداشت بافت حفظ و نیبشود. ت چندگانه میرشد درآمد مردم به صورت فعالی

 خ،یروستاها، تار یوجود دارد. بافت سنت یرابطه معنادار انییروستا ییمانا شیافزا و یاجتماع یهابهبود مؤلفه

 ،یو تداوم تعامالت اجتماع یریگو موجب شکل داردیرا زنده نگه م یآداب و رسوم و فرهنگ مردم محل

امر به نوبه خود،  نیخود است؛ که ا یمحل زندگ ینسبت به روستا نیحس تعلق ساکن شیمشارکت و افزا

 نماید.یم عیروند معکوس مهاجرت را تسر

 پیشنهادات

های مناسب که تردد رسانی به خصوص ایجاد جادهعدالت بین شهر و روستا در ارائه خدمات

 است. گردشگران و ساکنین را با مشکل مواجه نموده

ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی با توجه به هدف گردشگری بودن روستا که در صورت بروز حادثه 

 مسیر طوالنی روستا تا شهر باید طی گردد.

حمایت از صنایع دستی روستاییان و برپایی مراکز فروش در قالب ایجاد نمایشگاه در بافت سنتی 

 روستا

جانبه مسئولین میراث های سنتی و حمایت همهاشت بافتآموزش و تشویق ساکنین به حفظ و نگهد

 ها و نهادهای مرتبط.فرهنگی و سایر سازمان

ریزی صحیح و مطلوب در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای جدید )مدرن شهری( که برنامه

 اهد.کهای روستایی میشکل کلی روستا را در بافت جدید به نمای شهری مبدل نموده و از ارزش بافت

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در راستای بخش کشاورزی با توجه به اشتغال بسیاری از ساکنین در 

 باغداری )آلبالو، گیالس و...(

 های اقامتی با بافت سنتیها، کمپهای بازی، پارکها در جهت ساخت زمینگذاریهدایت سرمایه

 منابع

 اتثرا یابیارز (،1393) دهیسع ،یفرخو  حمداله ،یداریق یسجاس ؛لهیفض ،یخان؛ محمد ،یممقان یادب

بخش کن  ی)مطالعه موردستایی رو مقاصد فرهنگی -جتماعی ا اتتغییردر  رمحو فرهنگ یشگردگر توسعه

 .55-78ص ص ،2 شماره ،4سال  یی،ریزی فضابرنامه ،(سولقان نهستاد -
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در  با ارزش یهانقش بافت یابیارز ،(1391) فاطمه نژاد، یداد نهیپود و صادق ،یجانملف یاصغر

اولین همایش ملی توسعه ، ستانیسه کوهه در منطقه س یمورد مطالعه: روستا یروستا یگردشگر داریتوسعه پا

 .پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه

 یبر توسعه روستا یاثرات گردشگر، (1394اصغر ) پاشازاده،و  وشیفر ،ینامدار؛ دیحم ،انیجالل

 .205-228ص ص ،36شماره  ،15سال  ،ییایجغرافعلوم  یکاربرد قاتیکرمانشاه، تحق جیهج

روستایی طرح راهبردی  با ارزشهای (، مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت1386جالئی، سیما )

های رشته مرمت و احیای بناها و بافت نامه کارشناسی ارشدروستای فهرج، استاد راهنما: پیروز حناچی، پایان

 تاریخی، دانشکده معماری دانشگاه تهران.

توسعه  یبرنامه راهبرد نیتدو ،(1393) ناصر ی،عبدو  فاطمه ی،باقر؛ ابوذر ،داریپا ی؛عل نژاد، یحاج

 .111-135، صص 8، شماره 2های راهبردی و کالن، سال ، سیاسترانیا ییروستا یگردشگر

 داری)شهرستان جلفا( در توسعه پا نیاشتب یروستا با ارزشنقش بافت  ،(1394) ندا راد،یاتیح

 ی، بوکان، شرکت پنام خط نوین.توسعه بوم و ایجغراف ی،نو در گردشگر یهادهیاملی کنفرانس  ی،گردشگر

روان  و یاجتماع یهایتوانمند یدر ارتقا یاثرات گردشگر یبررس ،(1394) لیوک ساربان، یدریح

 ،4سال  ی،توسعه گردشگر ریزی ومجله برنامه شهر، نیشهرستان مشک :ی)مطالعه مورد انییروستا یشناخت

 .182-164 صص ،12شماره 

های فرسوده تا توسعه پایدار روستایی، همایش ملی توسعه ، از بهسازی بافت(1393)مریم  ،داوری

 .دشگری اصفهان، اصفهان، شرکت توسعه سازان گر1404پایدار روستایی در افق 

انتشارات  ،اول، چاپ ییروستا تیریمد یمبان، (1393رضا )محمد ،یرضوانو  رضایعل دربان آستانه،

 .دانشگاه تهران

 یدر توسعه گردشگر ییروستا با ارزش یهانقش بافت ،(1392) یعل نژاد، محمدو  نیپرو ،یرخداد

 .59-79 صص ،8شماره  ،2دوره  ،یگردشگر یفضا هینشر ،جواهر ده رامسر( یروستا ی)مطالعه مورد

 ییروستا یگردشگر تیریمد، (1389) عباس ،بخشنده نصرتو  ناصر ی،اقبال ؛لیخلدیس پور،یعلدیس

، 19، شماره 7، مجله مدیریت، سال استان سمنان( یروستاها :ی)مطالعه مورد یینقش آن در توسعه روستا و

 .52-69صص 

بر توسعه  یهدف گردشگر یروستاها رحط ریسنجش تأث ،(1393اکرم ) ی،سرترزال و زیآئ ی،عزم

، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، خانقاه شهرستان پاوه و ریشمش یروستاهای: مطالعه موردی: گردشگر

 .215-232، صص 34، شماره 14سال 

 ارزشبا  یهابافت بناها و یساززنده باز حفاظت و ،(1395) نیحسی، لیعق و الدینحسامدیس ی،لیعق

المللی جامع علوم مهندسی در ی، اولین کنفرانس بینصنعت گردشگر و یراثیم یهامکان انیارتباط م ییروستا

 .ایران
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 یهابافت یبهساز یهاطرح یآثار اجرا یبررس، (1396) هیسم دهیس ی،خاتمو  اکبر یعل ی،عنابستان

 .117-130صص  ،158شماره ، 36دوره  روستا، طیمح مسکن ویی، روستا یهابر توسعه سکونتگاه با ارزش

نقش  و ییروستا با ارزشبافت  یبهساز، (1396فاطمه ) ،ینیامریمو  اصغر ،ینوروز ؛داوود ،یمهدو

، فصلنامه (یچا اسهو ی آقادیسر س طره، ،انهیاب یروستا ی)مطالعه مورد ییروستا یآن بر توسعه صنعت گردشگر

 .191-209، صص 26، پیاپی 2، شماره 7ای(، دوره ریزی منطقهجغرافیا )برنامه

مدیریت توسعه  ،(1392اصغر )اصغر و سعدآبادی، علیمیرزایی اهرنجاتی، حسن؛ پورعزت، علی

 روستا؛ گذار به سوی روستای الکترونیک، تهران، انتشارات میدانچی.
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