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 -5استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 -9استادیار گروه علوم گردشگری موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
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گرگان

چکیده
اهمی ت گردش گری در جوام

جایگ اه وی ژهای در فعالی ته ای علم ی و پژوهش ی،

سیاس تگ ذاری و برنام هری زیه ای اقتص ادی و اجتم اعی را ب ه خ ود اختص ا

داده اس ت.

گردشگری نه تنها موضوع در دست بررسی مسئوالن کالن ،بلکه موضوع پژوهش ی بس یاری از
پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه نیز قرار گرفته است .این پ ژوهش ای ن پ ژوهش ب ا ه د
بررسی نقش قابلیت های گردشگری جاده ادویه ب ر توس عه گردش گری اس تان ف ار

ب ه روش

کمی انجام شده است .به منظور تعیین شدت و جهت ت ثییر متییره ای مس تقر ب ر می زان توس عه
گردشگری جاده ادویه از یک مدل معادله ساختاری بهره گرفته شده اس ت ک ه نه وه س نجش
یک متییر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متییر مشاهده شده تعری

م یکن د .رابه ه

اصلی در مدل برای بررسی ارتباط تاییر قابلی ت ه ای گردش گری ج اده ادوی ه ب ر روی توس عه
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گردشگری در ناحیه گردشگری جاده ادوی ه واق در اس تان ف ار

ت دوین ش ده و ب ر اس ا

یافتهها میزان این ایر گذاری  1/15برآورد شده است .ب ه عب ارت دیگ ر  15درص د از تییی رات
توسعه گردشگری ناحی ه گردش گری ج اده ادوی ه واق در اس تان ف ار

توس

قابلی ته ای

گردشگری این منهقه تبیین و برآورد میشود.
واژههای کلیدی :جاذبههای طبیعی ،جاذبههای تاریخی ،جاذبههای فرهنگی ،کیفیت خ دمات
گردشگری و امکانات گردشگری ،جاده ادویه.
مقدمه و بیان مسأله
ام روزه در بیش تر کش ورهای جه ان ،مهمت رین سیاس ته ا و برنام هری زیه ا در عرص ه
گردشگری اعمال میشود .چرا که گردشگری میتوان د نق ش مهم ی در متن وعس ازی اقتص اد
م یت وان ب ه پای داری جمعی ت و

داشته باشد .بنابراین با گسترش گردشگری در نواحی مختل

اقتصاد این نواحی کمک کرده و زمینه دستیابی به توسعه پایدار را فراهم ک رد .ام روزه ص نعت
گردشگری فراتر از یک صنعت؛ پدیدهای با ابعاد مختل

اجتماعی ،اقتصادی و زیست مهیهی

است .پیشبینی میشود در سال های آینده گردشگری به لهاظ در آمد در رأ

صنای موج ود

دنیا و به لهاظ اهمیت بزرگترین بخش تجارت بینالملر را به خود اختص ا

ده د (ن وری و

خراسانی .)5 :5535 ،رشد و گسترش گردشگری به شیوه متداول امروزی از جمل ه پدی دهه ای
مهم اواخر قرن بیستم است (مهدوی و همکاران.)91 :5581 ،
گردشگری یک صنعت پویا ،بزرگ ،متنوع ،پاکیزه و نیز یکی از بخش های رشد یابن ده در
سیستم اقتصاد ملی به شمار میرود ،این صنعت با  911میلیون شاغر ( 8درصد کر اشتیال دنی ا)
و گردش مالی ساالنه در حدود  3/4تریلیون دالر ،ب ه ب زرگ ت رین و متن وع ت رین ص نعت دنی ا
تبدیر شده ،به طوری که در بیش از  531کشور ،گردشگری یکی از پنج منب مه م کس
خارجی است و در  11کشور رتبه اول را به خود اختصا

ارز

داده است .تعداد کر گردشگران از

 93میلیون نفر در سال  5331به  111میلیون نفر در سال  9114افزایش یافته و پیشبینی م ی ش ود
که این تعداد در سال  9191به  5/31میلیارد نفر برسد (ترابی و همک اران .)11 :5539 ،همچن ین
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آمارهای سازمان جهانی 5که خود یک ی از متص دیان توس عه ای ن ص نعت در راس تای

کمک به رشد اقتصاد جهانی است .این سازمان اعالم کرده است ک ه در س ال  9155چی زی در
حدود یک میلیارد توریست به کشورهای مختل

سفر کردند و نسبت ب ه س ال  9159ح دود 3

درصد رشد داشته است (سازمان جهانی گردشگری.)9153 ،
وضعیت گردشگری در دنیا به گونهای است که از آن به عنوان یک صنعت ی اد م یش ود و
این صنعت در دنیا ،یکی از مناب مهم درآمد و در عین حال از عوامر مویر در تبادالت فرهنگی
بین کشورهاست و به عنوان گستردهترین صنعت خدماتی جه ان ح ا ز جایگ اه وی ژهای اس ت.
حضور بازدیدکنندگان در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد ب ومی ت ثییر م یگ ذارد .بازدی د
کنندگان نیز تهت تثییر فرهنگ کشور میزبان و ارزشهای موجود در آن قرار میگیرن د .ب رای
مثال موقعیت گردشگری جاده ابریشم به عنوان یک مسیر بینالمللی ترانزیت از گذش ته دور ت ا
کنون  55کشور را به هم متصر کرده است .این مسیر که از  111سال قبر از میالد وجود داش ته
است ،میرایی کهن در ارتباط دادن فرهنگهای مختل

بوده است (لرزاپو ووا و زاورتی دی،،

9

.)13 :9154
همچنین صنعت گردشگری میتواند موج

تیییرات اقتص ادی و اجتم اعی ش ود؛ در س ایه

گفتگو و ایجاد رابهه متقابر بین مردمان دو ناحیه ،پیام صلح بدهد و از آن جا که این صنعت ب ه
ارایه خدمت متکی است میتواند موج

افزایش اش تیال و درآم د ش ود (ص یدایی و رس تمی،

 .)33 :5535س یر و س فر و گردش گری پیش ینه ت اریخی وس یعی دارد ،ام ا مقول ه گردش گری
موضوعی است که امروزه به ویژه در قرن حاضر توجه صاح
معهو

نظران و برنامهریزان را ب ه خ ود

داشته و ب ه ت دریج ب ه مرحل ه فن ی ،اقتص ادی و اجتم اعی کن ونی خ ود رس یده اس ت

(مهبوبفر و همکاران .)555 :5531 ،در بس یاری از کش ورها گردش گری منب اص لی درآم د
بوده است و قابلیت های گردشگری این کشورها جایگزین مناسبی برای استفاده از مناب طبیع ی
و زیر زمینی است .عمده کشورهای دارای مناب زیر زمینی و نفتی توج ه کم ی ب ه قابلی ته ای
گردشگری خود دارند و حتی بسیاری از قابلیته ای گردش گری آنه ا ب رای م ردم آن کش ور
1 UNWTO
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ناشناخته است .ایران هم کش وری ب ا ی روت زی اد زی ر زمین ی و س رزمینی اس ت ک ه کمت ر ب ه
قابلیتهای گردشگری فراوان خود توجه دارد .کشور ای ران از له اظ جاذب هه ای گردش گری
دارای قابلیتهای باالیی است و به لهاظ اقلیمی و وضعیت آب و هوایی ش رای مهل وبی ب رای
جذب گردشگر دارد .آب و هواو مناب طبیعی یروت عظیم اقتصادی برای گردش گری اس ت و
عنصری است که تس هیالتی را ب رای توریس م ف راهم م یآورد و از ای ن طری م موج

جل

رضایت گردشگران میشود .آب و هوا همراه با موقعیت جیرافیایی ،توپ وگرافی ،چش م ان داز،
فلور و فون اسا

مناب طبیعی برای گردشگری و تفریح را تشکیر میدهد (ذوالفق اری:5583 ،

.)43
ایران گهواره یکی از غنیترین تمدنه ا در ت اریخ اس ت ک ه جاذب ه ه ای باس تان ش ناختی،
ت اریخی و فرهنگ ی زی ادی را ب رای گردش گران عرض ه داش ته اس ت .آی ار ب ه ج ا مان ده از
هخامنشیان ،ساسانیان و فرهنگ اسالمی ،موزه ها زیبا ،هنرهای سنتی و مردم باور ،مناظر و چش م
اندازهای دیدنی ،استراحتگاههای کوهستانی و ساحلی ،شکار و صیادی از مهمترین این جاذبه ها
هستند (چاکبرتی .)513 :9111 ،5ایران از نظ ر جاذب ه ه ای گردش گری یک ی از ده کش ور اول
جه ان و از له اظ آی ار باس تانی یک ی از پ نج س رزمین نخس ت جه ان ب ه جه ت جاذب هه ای
اکوتوریسم و تنوع گونه های گیاهی و جانوری است و جزو سه کشور اول جه ان از نظ ر تن وع
صنای دستی است (زنگیآبادی )55 :5583 ،و این در ح الی اس ت ک ه تنه ا  1/3درص د س هم
درآمد گردشگری جهان را به خود اختصا

داده و از نظر درآمد جذب گردشگر در قیا

با

دیگر کشورهای جهان در رتبه نود قرار دارد (تاجعلی .)4 :5583 ،ای ن س هم متن اقی ای ران از
لهاظ برخورداری از قابلیتهای گردش گری و س هم درآم د گردش گری انج ام ای ن پ رووه و
بسیاری از کارهای پژوهشی دیگر را موجه میکند .یک ی از قابلی ته ای ناش ناخته گردش گری
ایران جاده یا راه ادویه است .جاده ادویه نامی است که بر شبکهای از راههای دریایی ک ه ش ر
را به غرب پیوند میدهد ،نهاده شده است .این راهها از سواحر غربی واپن آغاز میگردیدن د و
پ ،از گذشتن از جزایر اندونزی و دور زدن هند تا سرزمینهای خاور نزدیک ادامه مییافتند و

1 Chakrabirty
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از آنجا از مدیترانه به اروپا وصر میشدند (رید .)51 :5511 ،5بخشی مهمی از مسیر خش کی راه
ادویه از ایران میگذرد و آیار و بقایای آن در کوهستانهای اس تان ف ار

موج ود اس ت .البت ه

الزم به ذکر است که نواحی کوهستانی از مهمترین عرصههایی هستند که در زمینه گردش گری
و فعالیتهای وابسته به آن مورد توجه قرار گرفت هان د (مه دوی و همک اران .)91 :5581 ،مس یر
جاده ادویه یک پرووه بلند مدت بینالمللی است که عالوه بر ایجاد کس و کاره ای توریس تی
موجبات تبادالت فرهنگی بین ونیز ،استانبول ،بیتالمقد  ،قاهره ،عرا  ،ایران ،هند ،سریالنکا،
پکن و شانگهای را فراهم آورده است (النیر .)5333 ،9آنچه از ظواهر امر بر میآید این مسیر
دارای قابلیتهای باالی گردشگری است .بنابراین هد
گردشگری جاده ادویه در استان فار
برای تبدیر شدن به قه

اصلی این پژوهش بررسی قابلیتهای

است که به لهاظ تاریخی و طبیعی قابلیت و توان باالیی

گردشگری منهقه را دارد و م یتوان د و موج

توس عه گردش گری

منهقه شود.
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهمیت گردشگری و لزوم بررس ی و پ ژوهش در م ورد آن ب ا توج ه ب ه نق ش مه م آن در
زندگی ما بر هیچ کسی پوشیده نیست ،با این وجود امروزه اس تقبال از گردش گری ب یش از ه ر
چیز مربوط به جنبه اقتصادی آن است بویژه این که قابلیت باالیی در زمینه تج ارت ب ین الملل ی
داراست (چاین گل ی .)581 :9118 ،5در س اله ای پ یش رو ص نعت توریس م در رأ
موجود در جهان قرار خواهد داشت و میتواند راهکاری مناس

ص نای

برای تجارت خارجی و کس

درآمدهای ارزی سرشار برای کشورها بوده و تثییر مهم ی ب ر وض عیت اش تیال و رش د درآم د
ارزی برای دولتها و افزایش درآم د مک انه ای گردش گری و اق امتی باش د (اُه53 :9114 ،4؛
لهفی .)519 :5584 ،گفته میشود که از هر شش شیر مهم در دنیا ،یک ی در ارتب اط ب ا ص نعت
توریسم است (افشار ) 349 :5589 ،و به ازای ه ر بیس ت توریس ت وارده ب ه کش ور ی ک ش یر
1 Reid
2 Lengyel
3 hiang Lee
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ایجاد میشود (یدالهی و مهردادی .)315 :5589 ،همچنین گردشگری به عنوان منب مه م ب رای
توسعة اقتصادی و اجتماعی مهسوب میشود (کاظمی .)5 :5581 ،توجه به گردشگری از ی ک
سو به علت ارزشهای اقتصادی و از سوی دیگر ،به دلیر ایرات فرهنگ ی و اجتم اعی آن اس ت
)صفرآبادی .)5 :5588 ،از همین روست که دولتها در دهههای اخیر به توسعه گردش گری ب ه
عنوان یکی از شیوههای مبارزه با بیکاری و ایجاد درآمد تثکید مینماین د (الن زا.)591 :9115 ،5
همچنین امروزه بررسی قابلی ت ه ای گردش گری من اطم ب رای کش ورها از اهمی ت دو چن دانی
برخ وردار اس ت ،چ را ک ه وج ود قابلی ته ای جدی د ،ب ه منزل ه اف زایش ت وان گردش گردی
کشورهاست و از این رو میتوان س هم کش ورها را در گردش گری مته ول ک رد .البت ه ناگفت ه
پیداست که امروزه گردشگری در حال بس و رشد شتابان است ،به طوری که یکی از اه دا
کشورها در تثمین مناب ارزی است ،ب ه هم ین علّ ت م ورد توج ه بس یاری از جوام ق رار دارد
(واریی و همکاران .)31 :5539 ،با توجه به جایگاه با ارزش فعالیتهای گردشگری؛ ای ن مقول ه
در دنیا به عنوان یکی از سه صنعت پردرآمد جهان ش ناخته ش ده و در ده هه ای اخی ر ،اهمی ت
گردشگری در سهح بین المللی ه م از له اظ تع داد گردش گران و ه م از له اظ درآم د ارزی
همواره و به طور بی سابقهای در حال افزایش بوده است (پیگ وزی و همک اران .)9113 ،از ای ن
لهاظ به نظر می رسد سهم ایران در این بازار پر رونم آن طور که شایسته کش ور و قابلی ته ای
ب القوه و بالفع ر اس ت ،بس یار ن اچیز اس ت و بای د در راس تای اف زایش س هم ای ران در رون م
گردشگری راهبردهای مهمی به کار گرفته شود.
موقعیت ارزشمند گردشگری در کشورهای مختل

جهان باعث گردیده برنام هه ای بس یار

کارشناسانه ای را تدارک ببینند .روشهایی که نه تنها با هد

کس

سودهای ک الن اقتص ادی

پیشرفته ،بلکه به دنبال منفعتهای فرهنگی نیز تالش نموده است .گردشگری با مه ی زیس ت،
خدمات اجتماعی ،اشتیال ،کاهش فقر و بسیاری از چالشهای منهقهایی ارتباط دارد و میتواند
راهگشای این مشکالت باشد .در کشور ما عالوه بر توسعه مناب موجود ،احیا و باز زن دهس ازی
مسیرهای باستانی از جمله ج اده ادوی ه و یادم انه ای باس تانی بازمان ده در پیرام ون ای ن ج اده
م یتوان د ب رای جه انگردان بس یار جال

توج ه باش د .خصوص ا ب ا توج ه ب ه اینک ه می راث و
1 lanza
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ارزشهای کهن ،به ویژه ارزشهای مادی و ساختارهای میراث فرهنگی ملمو  ،پای ه و اس ا
گردشگری سده بیست و یکم است .توجه ب ه رون د توس عه و ش کر گی ری الگوه ای راهه ای
تجاری باستانی و تهابم آن با برنامهریزیهای کارشناسانه ،نیازمند مهالعات بیشتر و بررسیه ای
جامعی را پیش رو میگذارد که در صورت توج ه مس ؤالنه دس ت ان درکاران ،اف م روش نی از
توسعه گردشگری را هدایتگر خواهد ب ود .چ را ک ه ص نعت گردش گری یک ی از ارک ان مه م
اقتص اد جه ان کن ونی رادر ب ر م یگی رد و س رمایهگ ذاری در ای ن ص نعت ،پرب ازدهت رین
سرمایهگذاریها مهسوب میشود (رامشت و فییالهی .)9 :5539 ،بنابراین بررسی قابلیته ای
گردشگری جاده ادویه در استان فار
این راستا خلیج فار

فیالنفسه سرمایهگذاری مهمی مهس وب م یگ ردد .در

از ایام باس تان ب ه عن وان یک ی از مس یرهای مه م در مناس بات دری ایی و

تجاری شر و غ رب ب وده اس ت .موقعی ت ت اریخی خل یج ف ار

در دو زمین ه دارای اهمی ت

اساسی بوده است ،از یکسو واسهه و پر تجاری بین شبه قاره هند و سیالن با غرب آس یا ،افریق ا
و اروپا بوده است و از دیگر سو بنادر تجاری خل یج ف ار

مب دأ راهه ای تج اری متع ددی در

خشکی بودهاند که از جنوب به شمال به مقصد شهرها و مراکز تجاری واق در ای ران گس ترش
یافته و تا بالد روم و س واحر مدیتران ه امت داد یاف ت (ص دیقی .)5535 ،مجموع ه ای ن راهه ای
باستانی را راه ادویه نامیدهاند که از طریم آن کاالهایی چون نقره ،طال ،ادویه و عهری اتی چ ون
مر مکی ،چوب آبنو  ،دارچین ،الوار و حیوانات نایاب از خاور نزدی ک و ی انوبی (حبش ه) ب ه
صورت معامالت پایاپای یا باج و خراج به مص ر وارد م یش د .از طرف ی در مس یر ای ن ش اهراه
بزرگ آن روزگار تمدنهای بسیاری نیز شکر گرفتهاند که شهر س وخته سیس تان ،ش هداد ،ت ر
ابلی ،و تپه یهیی کرمان ،بمپ ور ،جیرف ت و جلگ هه ای هلی ر رود از ای ن جمل هان د (دلب ری،
.)5535
دو مسیر از  1شاهراه باستانی ادویه از استان ف ار

کن ونی عب ور ک ردهان د .مس یر" بوش هر،

کازرون ،اصهخر ،اصفهان ،ری" یکی از قدیمی ترین راه های باستانی ادویه است که به عن وان
یکی از انشعابهای راه باستانی ابریشم نیز مهسوب میشود .از این مسیر ش هر ک ازرون و ش هر
باستانی اصهخر در استان فار

واق شدهاند (سیرو .)5531 ،ج اده ادوی ه از طری م اص فهان ب ه

تمام نقاط کشور وصر میشده است .راه فار

به اصفهان دارای مسیرهای خاصی ب وده اس ت.
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برای طی نمودن این مسیر نیز منازل کام فیروز ،کورد ،تجاب ،سمارم ،س یاه ،بورج ان ،کیب ال ،
خان ابرار الزامی است که جمعا س ی و هف ت فرس خ م یش ود (اب نخرداذب ه .)45 :5515 ،بای د
گفت در مناب این دوره سه مسیر برای راه اص فهان ب ه ش یراز بی ان ش ده اس ت :راه س میرم ،راه
م ایین و رون (روم) و راه اص هخر( .اب نبلخ ی581 :5545 ،ت ا  444 ،449 ،445 ،589و  415و
حافظابرو ،5513 ،ج .)533 :9جاده ادویه از همین راه اصهخر گذشته است.
استان فار

با گستره  594هزار کیلومتری در جن وب منهق ه مرک زی ای ران واق گردی ده

است و با برخورداری از موقعی ت طبیع ی و جیرافی ایی ممت از ،مراک ز م ذهبی و بق اع متبرک ه،
شهرهای باستانی با قدمت تاریخی و شگفتیهای شیوه معیشتی کوچ نشینی ،جاذب هه ای طبیع ت
گردی به عنوان قه

گردشگری فرهنگی کشور شناخته شده است .به این ترتی استان ف ار

در تثمین سهم بایس ته ای ران از درآم د گردش کری ک ه در جه ت تهق م آن ت الش م یش ود،
میتواند نقش مؤیری ایفا کند ،به ویژه آنکه در چارچوب سیاستهای توسعه بلند مدت اس تان،
میراث فرهنگی و گردشگری به عن وان یک ی از مهوره ای توس عه اس تان تعری

ش ده اس ت.

همچنین شهرستان کازرون با مساحت  4348کیلومترمرب در غ رب اس تان ف ار

ق رار گرفت ه

است .این شهرستان منهقهایی پر جاذبه است که به جهت داش تن خ اک حاص لخیز ،س فرهه ای
فراوان آبهای زیرزمینی ،تنوع مناب طبیعی و داشتن پوششهای گون اگون گی اهی در گذش ته
به " شهر سبز" شهرت داشته است .همچنین این شهرستان با داشتن جاذبه ه ای طبیع ی از جمل ه
دریاچه پریشان ،غار شاپور ،تنگ چوگان ،مجموعه دشت برم ،تنگ تیک اب ،چش مه ساس ان و
نرگ ،زارها و جاذبه ه ای ت اریخی از جمل ه بزرگت رین و تنه ا مجس مه س نگی دوره ساس انی
مجسمه شاپور اول واق در غار شاپور ،شهر تاریخی بیشاپور ،معبد آناهیتا ،کاروانسرای کمارج،
کاروانسرای میان کتر ،نقش برجسته به رام دوم و کتیب ه پهل وی آن ،قلع ه پوس کان و روس تای
تاریخی دوسیران و همچنین رویدادهای جذابی از جمله جشنواره گر نرگ ،،جشنواره خرمای
خشت و جشنواره گر و گالب الیزنگان داراب پتانسیر الزم برای برنامه ری زی در بخ شه ای
گردشگری تاریخی -فرهنگی،گردشگری مبتنی بر رویداد و اکوتوریسم را داراست.

مهوطه باستانی شهر اصهخر در  1کیلومتری شمال تخت جمش ید و  9\3کیل ومتری جن وب
غربی نقش رستم و درمیان دره رود سیوند قرار دارد .این مهوطه ب ا  31هکت ار وس عت یک ی از
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بزرگترین مهوطههای باستانی ایران به شمار میرود .ش هر اص هخر دارای پیش ینه اس تقرار چن د
هزار ساله است .اولین استقرارهای این شهر را به اوایر هزاره چهارم قبر از میالد نسبت دادهان د.
آیار دوره های تاریخی نیز ب ه وض و نش انگر اس تقرارهایی از دوره هخامنش ی ت ا س ده هش تم
هجری در این مهوطه است .در متون تاریخی نیز اصهخر به تدریج در دوران س لوکی و پ ارتی
مهر میشود ،در این دوران از اصهخر به عنوان پایتخت فار

و شهر ضرب سکه نام بردهاند.

دوران ساسانی اوج آبادانی و قدرت اصهخر بوده است .در این دوران آتش کده آناهیت ا در ای ن
شهر قرار داشته و شهر م ذهبی و س نتی ساس انیان ب ه ش مار م یرفت ه اس ت .اص هخر در دوران
اسالمی و به دنبال خرابیهای فراوانی که در پی فتح ای ن مهوط ه توس

اع راب روی داد آرام

آرام رو به زوال رفت .س ر انج ام ای ن ش هر در لشگرکش ی یک ی از امی ران آل بوی ه در ق رن 3
هجری به کلی ویران شد و بعد از آن هرگز به عن وان ی ک ش هر مه ر نش د .بن ابراین در ای ن
پژوهش سعی میشود قابلیتهای گردشگری ج اده ادوی ه از طری م کارشناس ان و مهلع ان ام ر
بررسی و تهلیر ش ود و ب ه ای ن س وال پاس خ داده ش ود ک ه آی ا ب ا اتص ال بناه ا ،مهوط هه ا و
جاذبههای طبیع ی  -ک ه هرک دام ب ه ص ورت منف رد خ ود ی ک جاذب ه گردش گری مهس وب
میشوند  -در قال راه باستانی ادویه ،میتوان رو تازهایی در گردشگری منهقه دمی د و ی ک
جاذبه جدید گردشگری در سهح ملی و بین المللی بوجود آورد؟
اهداف پژوهش
این پژوهش بر آن است تا با استفاده از شناسایی قابلیت های گردشگری راه باس تانی ادوی ه،
که مسیری شناخته شده در سهح بینالمللی است رویکردی نو برای ارتقا و توس عه گردش گری
منهقه در سهح ملی و بین المللی بوجود بیاورد.
هدف اصلی:
تاییر قابلیتهای گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری این منهقه
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اهداف فرعی پژوهش
 -5شناسایی جاذبههای گردشگری جاده ادویه
 -9شناسایی امکانات گردشگری جاده ادویه
 -5شناسایی خدمات گردشگری جاده ادویه
 -4شناسایی تاییر جاذبههای طبیعی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه
 -3شناسایی تاییر جاذبههای فرهنگی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه
 -1شناسایی تاییر جاذبههای تاریخی و باستانی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه
 -1شناسایی تاییر کیفیت خدمات گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه
 -8شناسایی تاییر امکانات گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه
مبانی نظری پژوهش
گردشگری در قرن بیست و یکم در چهارچوب نوآوریهای فناوری ،کارکرده ای جدی د
مدیریتی و سیهره همه جانبه سرمایهداری ،همراه با شکرگیری اقتصاد جهانی و کم رنگ ش دن
مرزهای سیاسی ،تهوالت بسیاری را در فضاهای جیرافیایی س ب

ش ده اس ت .گردش گری در

دوران ساختار شکنی پسا مدرنیسم یک واقعیت مهم اجتماعی است ک ه عموم ا از دی دگاهه ای
تعادل فرهنگی و تعادلهای توسعهای عدالت اجتماعی به آن نگریسته میش ود (ض رغام:5511 ،
 .) 531روشن شدن این موض وع ک ه چ ه انتظ اری از گردش گری م ی ت وان داش ت و ک دامین
عملکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست مهیهی بر ای ن ص نعت مترت

اس ت ،نش ان

دهنده نوع دی دگاه ب ه گردش گری اس ت؛ ه ال و پ یج معتقدن د دی دگاهه ای کل ی م رتب ب ا
گردشگری عبارتند از :دیدگاه اقتصادی مهی ،دیدگاه اقتصادی ،دی دگاه فیزیک ی -فض ایی،
دی دگاه اجتم اعی و دی دگاه پای داری (ه ال و پ یج .)931 :5333 ،5ت ثییرات گردش گری در
فضاهای جیرافیایی فراتر از مفهوم دو بعدی در زمینه فرهنگ و اقتصاد است و چش مان دازه ای
متعددی را شکر میدهد .بررسی تثییرات گردشگری از دیدگاههای مختل
فراگیر در ابعاد اقتصادی ،همچون مقاصد و اهدا

و در ی ک کلی ت

گردشگری دا ما در حال تیییر و تهول ان د.
1 Hall & Page
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جریان ساده و سری سرمایهداری در هدایت گردش گری ب ه عن وان یک ی از ش یوهه ای کس
سود ،گردشگری را در هر فضایی ممکن ساخته است گردشگری مدرن باعث شده که بس یاری
از ساختارها و ذهنی ته ای توس عه کالس یک ف رو پاش د (پ اپلی ی زدی و س قایی.)19 ،5583 ،
بنابراین گردشگری در توسعه روزافزون خود از دی دگاهه ای اقتص ادی ،اجتم اعی و فرهنگ ی،
زیست مهیهی ،و سیاسی بهره مند شده است ک ه در ای ن اینج ا ب ه توض یح پیرام ون هری ک از
دیدگاههای فو پرداخته میشود.
دیدگاه سیاسی
گردشگری در سال های پ ،از جنگ جهانی دوم رشد زیادی ح دود  3درص د در س ال را
نشان می دهد .رشد گردش گری حاص ر رش د اقتص ادی دراز م دت ،اف زایش س هح درآم د و
افزایش اوقات فراغت همراه با توسعه فناوری به خص و

در زمین ه حم ر و نق ر در ط ی ای ن

سالهاس ت .فعالی ته ای گردش گری در رابه ه ب ا س رمایهداری پ ا گرفت ه و در س هح مل ی و
بینالمللی گردشگری انبوه ،همچون کاالهای بستهبندی ش ده در توره ای دس ته جمع ی ش کر
گرفته است گردشگری به عنوان فعالیتی اقتصادی با نف بسیار در بهبود کیفیت زن دگی س اکنان
مناطم و افزایش درک از مکان عامر مهمی درتوسعه مهسوب میشود .دول ته ا ب الهب ب رای
گام نهادن در رویکرد توسعه فضای سرزمینی ،نقش پر رنگ ی را ب ه عه ده دارن د .دول ته ا در
زمینه گردشگری با توان رقابت خارجی ،جذب سرمایه و گردشگری ،رفاه اجتماعی و گسترش
بازارهای گردشگری براسا

توزی مجدد یروت همراه ب ا رون د نوس ازی م دیریتی فن اوری،

ایفای نقش میکنند .نتایج این فعر و انفعاالت اقتصادی و جری ان معک و

س رمایه و انس ان از

مرکز به پیرامون بر رواب سیاسی ،بسیار گسترده است (پاپلی یزدی ،و س قایی .)554 :5583 ،از
دیدگاه سیاسی گردشگری در عین حال که یک رقابت اقتص ادی اس ت موج د ن وع دوس تی و
همکاری بینالمللی نیز هست ،و همین امر موج

میشود که از نظ ر سیاس ی دول ته ا ب ه ه م

نزدیکتر شوند .و ملتها همدیگر را بهتر بشناسند .دولتهایی که در زمینه گردشگری سرمایه
گذاری کردهاند ،باید در رواب بینالمللی خود بازنگری به عمر آوردهاند.
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حرک ت ب ه س مت اقتص اد اطالع اتی جه انی ،رویک رد ن وینی را در س یهره ب ر فض اهای
جیرافیایی ب از م یکنن د گ ذار س رمایهداری از تولی د انب وه در چه ارچوب فوردیس م ،تجدی د
ساختاری بود که بهرانهای دهه  11میالدی بر سرمایهداری تهمیر کرد .این بهرانه ا ک اهش
تولید ناخالص ملی ،ناکامی دولتها در اجرای سیاستهای کینزی و افزایش نرخ تورم را س ب
گردیده که در چهار نکته میتوان علت اصلی آن را بیان کرد .تیییر در رواب ک ار و س رمایه و
فروپاشی رواب صنعتی در سهح ملی ،تضعی

اقتصاد کنی زی و گ رایش ب ه س مت ب ینالملل ی

شدن سرمایه داری ،بهران در سازماندهی اقتصادی به شیوه تیلورسیم و گرایش به سمت تمرک ز
زدایی و گرایش ضد فوردیستی در تولید (بشیریه.)18 :5513 ،
رویکرد و وپولیتیکی به گردشگری به خصو

در عص ر پس ام درن در فراین دی منهق های

تبلور می یابد که در آن جریان سرمایه به سوی مناطم با قابلیت باال در زمینه گردشگر پذیری در
حرکت است در تهلیر و واستراتژیک گردشگری ،مناطم و وپولیتیکی مشخص میشود .معی ار
این تقسیم بندی را میتوان در چالشهای بین مناطم در ج ذب گردش گر ب از ش ناخت .در ه ر
حال این مناطم مدلی بسیار کارا ب رای تهلی ره ای و وپ ولیتیکی در زمین ه گردش گری هس تند.
اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی تجارت پیش میرود و لیو کامر موان غیر تعرفهای تج ارت
و کاهش تعرفهها را در دستور کار دارد (اکبریان.)89 :5585 ،
دیدگاه اقتصادی
گردشگری قبر از هرچیز مسثله اقتصادی است .ساماندهی فضای جیرافی ایی در ام ر مبادل ه
آزاد گردشگری شکر میگیرد و تج ارت مس افرت ب ر پای ه س رمایهداری و س ودآوری انج ام
میشود از این رو گردشگری در فرایندی عرضه و تقاضا جلوههایی از توسعه را نش ان م یده د
(پاپلی ی زدی و س قایی .) 14 :5583 ،ب ه ط ور کل ی گردش گری در زمین ه اقتص ادی ع الوه ب ر
جنبه های مختل

کس

ارز خارجی ،انتقال بخشی از قدرت خرید اتباع سایر کشورها به کشور

جذب کننده گردشگر است .گردشگری به افزایش تهرک در تولید و توزی  ،ایج اد مش اغر و
خدمات گوناگون و کمک به سرعت گردش پول منجر م یش ود .ل ذا در مهاس بات اقتص ادی
گردشگری به دو ضری

یا ضرای

فزاینده اشاره میش ود :ض ری

اف زایش درآم د و ض ری
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افزایش اشتیال .ضری
اشتیال موج

افزایش درآمد در گردشگری سب

اف زایش ی روت و ض ری
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اف زایش

ایجاد مشاغر جدید از طری م گردش گری م یش ود (پوری ا .)11 :5515 ،دره م

تنیدگی فعالیتهای اقتصادی حول مهور گردشگری با دیگر شاخصه ای اقتص ادی ب ه ح دی
است که به عنوان مثال رشد اقتصادی موج

رشد گردشگری و اف ول اقتص ادی موج

اف ول

گردشگری میگردد .از این رو تقویت ارتب اط ب ین گردش گری و س ایر بخ شه ای اقتص ادی
اهمیت زیادی دارد (ابراهیمی.)413 :5511 ،
در مت ون اقتص ادی از پ نج ن وع تس هیالت در زمین ه عرض ه در گردش گری ی اد م یش ود:
جذابیتها که میتوان آنها را به جذابیتهای طبیعی و انس انی تقس یم ک رد ،حم ر و نق ر ک ه
رابهه تنگاتنگی با توسعه گردشگری دارد ،تسهیالت تجاری و خصوصی ،خدمات که بانکها،
مراکز پزشکی و خدمات انتظامی امنیتی را در برمیگیرد و زیرساختها ک ه ج اده ،راه آه ن،
فرودگاه ،نیروی بر  ،کانالهای فاضالب و نظیر اینها را ش امر م یش ود (ل ی .)41 :5518 ،ب ه
ط ور کل ی قابلی ته ای گردش گری را در زمین ه اقتص ادی م یت وان در قال

جری ان س رمایه

بازشناخت که برای اقتصادهای ملی اهمی ت ب االیی دارد .ته رک پ ذیری اقتص اد گردش گری
کس

سب

ارز خارجی ،فروش مهصوالت داخل ی و گس ترش بازاره ای ص ادراتی م یش ود.

گردشگری به لهاظ دارا بودن قابلیت تهرک در تولی د و توزی و ایج اد خ دمات گون اگون،
س رعت بخش یدن ب ه گ ردش پ ول و س رانجام ایج اد اش تیال یک ی از مه مت رین من اب تولی د
کشورهاست و میتوان به نف اقتصاد ملی کشور میزبان ،از آن بهره گرفت (عبا

ن ژاد،5513 ،

.)51
دیدگاه اجتماعی ـ فرهنگی
فرهنگ در این دیدگاه در یک کلیت به هم پیوس ته م یتوان د چش مان دازه ای متف اوتی را
شکر دهد که در ی ک ک نشپ ذیری اجتم اعی جل وهه ایی از تف اوت را در جه ان ب ه نم ایش
می گذارد .قرارگرفتن خ رده روای ته ای فرهنگ ی ب ه ص ورت مواز ی ک وار درکن ار ه م ب ه
مرق سازی فرهنگ جهانی فرصت میدهد و در کنار آنها قبول کثرتگرای ی در نگ رشه ای
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پسامدرن ،فرهنگهای مختلفی را تاب میآورد و این امر را تس هیر م یکن د (ش ایگان:5581 ،
.)31
پذیرش گردشگران در یک منهق ه از نظ ر اجتم اعی و فرهنگ ی ،در قال

احی ای آداب و

رسوم و سنتها شکر میگیرد و بازدی د گردش گران از ای ن جوام ب ه ی ک تجرب ه و خ اطره
گردشگری منتهی میگردد .نوع و نهوه برخورد میزبان گردشگر را در یک منهقه میت وان از
سه دیدگاه مورد توجه قرارداد:
 دیدگاه تعاملی :این دیدگاه شیوه برخورد بین گردشگر میزب ان را ب ه ص ورت پدی دهایقابر شناسایی با شماری از پیامدهای مثبت ومنفی به تصویر میکشد که ارزی ابی آن ب ه نگ رش
مهقم به مسیر صهیح پژوهش و توسعه بستگی خواهد داشت؛
 دیدگاه گسستی :این دیدگاه شامر عناصر مختلبه خصو

جامعه است که ممکن است هرتیییری

ناهنجاریها را نتیجه مستقیم گردشگری بداند؛

 دیدگاه پیوستی :این دیدگاه عمدتا جنبههای تیییر فرهنگی مثبتی را در نظر م یگی رد ک هناشی از نفوذ و ورود گردشگران در بازنگری مهارتها و رسوم سنتی مانند رعای ت بهداش ت و
نظم و غیره است .تشخیص این دیدگاهها در منظر اجتماعی به علت همپوشی با هم عمال مشکر
است (لی.)81 :5518 ،
گردشگری از نظر ماهوی قبر از آنکه به عنوان یک پدیده اقتصادی مهر باش د ی ک ام ر
فرهنگی است .به گونهای که در پیرامون آن آیار فرهنگی بسیاری ش کر م یگی رد .در ش رای
پسامدرنیستی که گونههای مختل

گردشگری مهر است ،انتخاب گون ه توس

گردش گری

یک امر فرهنگی اقتصادی است .گردشگری به عنوان یک ام ر فرهنگ ی در دو س وی جری ان
گردشگری در یک مک ان ،تعام ره ا و تب ادله ا را س ب

م یش ود و ب ا انس انه ا ،انگی زهه ا،

خواستهها ،نیازها و آرزوهای آنها که منبعث از فرهنگ جامع ه اس ت در ارتب اط اس ت (ترن ر،
.)33 :5518
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دیدگاه زیست محیطی
توسعه گردشگری در فضاهای جیرافیایی عالوه بر آیار اقتصادی و اجتماعی فرهنگی آیار
زیست مهیهی نیز دارد این آیار در صورت عدم پیگیری راهبردها ،استانداردها و ارزی ابیه ای
مشخص و روشن در زمینه توسعه گردشگری دارای جنبههای تخریبی بس یاری در ابع اد مه ی
انسانی و طبیعی است ،هرچند از دیگر سو گردشگری میتواند در صورت پایبندی ب ه پای داری
در مفهوم بومی ک ردن زمین ه س از حفاظ ت از مه ی زیس ت ش ود .ب ر ای ن مبن ی م یت وان ب ا
درنظرگرفتن تمامی ابعاد ،به راه حلی درست و منهقی دست یافت .از دی دگاه زیس ت مهیه ی
توجه به فواید گردشگری نباید م ان از پ رداختن ب ه جنب هه ای ن ا مهل وب ای ن پدی ده گ ردد.
مهالعات سازمان ملر در مورد تثییر گردشگری بر کش ورهای درح ال توس عه نش ان از آن دارد
که با وجود اینکه گردشگری موج
فرهنگی را بین کشورهای مختل

شکوفایی اقتصادی کشورهای میزبان گردیده و مب ادالت

قوت بخشیده است ،ولی از ط ر

دیگ ر موج

خل ره ای

اجتماعی و زیست مهیهی نیز شده است (ایدینگتن.)5 :5514 ،
گذش ته از دی دگاهه ای ذک ر ش ده ،رویکرده ای عم ده دیگ ری نی ز وج ود دارن د ک ه
گردشگری را تهت تاییر قرار داده اند که مهمترین آنه ا عبارتن د از :رویک رد نه ادی ،رویک رد
مهصول ،رویکرد مهصول ،رویک رد ت اریخی ،رویک رد م دیریتی و رویک رد جامع ه ش ناختی
هستند (گلدنر و ریچی.)95 :9115 ،5
 رویکرد نهادی :در این رویکرد نهادها و واس ههه ای متع ددی ک ه مجری ان فعالی ته ایگردشگریاند بررس ی و مهالع ه م ی ش وند .ای ن روش ب ه پ ژوهش در م ورد نق ش س ازمانها،
روشهای اجرایی ،هزینهها ،موان و جایگ اه اقتص ادی آوان ،ه ایی م ی پ ردازد ک ه از ط ر
گردشگر فعالیت های مربوط به خرید خدمات همچون تهیه بلی هواپیما و رزرو هتر ،انجام می
دهند.
 رویکرد مهصول :این رویکرد شامر مهالعه در زمینه مهصوالت صنعت گردش گری ،نه وهتولید ،روش بازاریابی و باالخره مصر

این مهصوالت است .این نه وه مهالع ه م ی توان د ب ه

هریک ا ز مهصوالت این صنعت بپردازد برای پژوهشکران گردشگری درک سری اصول پای ه
1 Goeldner & Ritchie
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ای صنعت گردشگری از طریم رویکرد مهصول به دلیر وقت گیر بودن آن تا حدودی دش وار
است.
 رویکرد تاریخی :در این رویکرد به فعالیتها و نهادهای فع ال ای ن ص نعت از بع د ته ول وتکامر تدریجی نگریسته می ش ود .دالیر خل م نوآوریه ا ،رش د و اف ول آنه ا و تییی ر عالی م و
سلیقهها از موارد مورد مهالعه در این روش است.
 رویکرد مدیریتی :رویکرد مدیریتی روشی شرکت مدارانه اس ت ک ه عم دتا متمرک ز ب رمهالعه فعالیتهای ضروری برای اداره یک موسسه گردش گری از جمل ه برنام ه ری زی ،قیم ت
گذاری ،تبلیغ ،کنترل و سایر فعالیتهای وابسته است.
 رویکرد جامعه شناختی :از آنجا که گردشگری مقول ه ای اجتم اعی اس ت ،توج ه جامع هشناسان را هم به خود جل

کرده است .جامعه شناسان مسا لی چون رفتار گردشگران ،گروهه ا

و تاییر گردشگری را بر جامعه مهالعه می کنند .این روش طبقات اجتماعی ،عادات ،س نته ای
میزبانان و میهمانان را بررسی میکند (حیدری چیانه.)5583 ،
پیشینه پژوهش
یهیایی ( )5581در پژوهشی با عنوان بازرگانی دریایی سیرا
به تهلیر راههای باستانی ابریشم و ادویه مرتب با بندر سیرا
سیرا

با هد

گسترش بازرگانی و امنیت خلیج فار

در سدههای نخستین اس المی

پرداخت ه اس ت .از نظ ر وی بن در

در دوره ساسانی پدید آم ده وو از این

حیث اهمیت واالیی یافته است .پ ،از اسالم ،خصوصا در قرون سوم و چهارم هجری ،زمینهه ا
و عواملی باعث شدند تا سیرا

به بندری ط راز اول در خل یج ف ار

مبدل شود و دوره ایی از

رونم و شکوفایی را تجربه کند و در نهایت نتایج پژوهش گویای ای ن واقعی ت اس ت ک ه بن در
سیرا

موقعیت جیرافیایی مناسبی به عنوان بن دری مرکزی در حوزۀ شمالی خلیج فار

و از مهمترین عامر ت سهیر بازرگ انی در دورههای مختل

داشته

بوده است.

حشمتی پور ( )5583در پژوهشی با عن وان ج اده ابریش م رهگش ای توس عه گردش گری در
کشورهای اسالمی به تهلیر وضعیت ج اده ابریش م و نق شه ا و قابلی ت ه ای گردش گری آن
پرداخته است .از نظر مهقم این جاده که از ارتباط شبکه کاملی از جاده ه ا ش کر یافت ه ک ه ب ا
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گذشت قرن ه ا راه خ ود را در ط ول اوراس یا ،پ ی گرفت ه و تنظ یم کنن ده عملکرده ای متن وع
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،هنری ،مذهبی و  ...بوده است.
حس ینپ ور اص فهان و همک ارانش ( )5535در پژوهش ی ب ا عن وان توس عه گردش گری راه
ابریشم ،فرصت ها و چالش ها به تهلیر قابلیتهای گردش گری راه ابریش م پرداخت هان د .روش
این پژوهش تهلیر تاریخی بوده و نتایج آن نشان میدهد که دولتم ردان و بازرگان ان در ط ول
تاریخ به منظور تسل بر راه ابریشم ،شیوه های مبادالتی و برنامه ریزی های دقیقی را پایهری زی
کردهاند.
رید )5334( 5در پژوهشی با عنوان راههای ابریشم و ادویه؛ اکتشا

از طریم دریا و خشکی

به تهلیر تاریخی مسیرهای باستانی ابریشم و ادویه در دریا و خشکی پرداخته است .نگارن ده در
این پژوهش ،همه مراحر اجرای فرآیند قراردادهای بین المل ی در خص و

تج ارت ابریش م و

ادویه را تشریح نموده و با بهرهگیری از مبانی حقوقی ،مدیریت ،اقتصاد و بازرگ انی ب ینالمل ر،
تهقیم کاربردی درباره همه ی عوامر درگیر در تجارت خارجی را عرضه ک رده و نت ایج آن را
تهلیر مینماید.
گارسیا فالکن و مدینا مانوز )5333( 9در در پژوهشی با عنوان توسعه پای دار گردش گری در
جزایر قناری به جنبههای فرهنگی -اجتماعی ،مهیه ی ،اقتص ادی و بخص و

توس عه توریس م

اشاره کردهاند و راهکارهایی جه ت س اخت اس تراتژیه ایی ب رای توس عه توریس م پای دار در
جزیره پیشنهاد داده اند و توسعه پایدار را به عنوان یک نیاز ض روری ب رای دس تیابی ب ه اه دا
اقتصادی بدون از بین رفتن مهی طبیعی میدانند.
هال :)9111(5در پژوهشی با عنوان گردشگری به عنوان توسعه پایدار ب ه بازس ازی و توس عه
توریسم در آلبانیا پرداخته است و به این نتیجه میرسد که یکی از فوایدی ک ه ج ذب توریس م
می توان د ب رای منهق ه ب ه هم راه آورد ای ن اس ت ک ه م یتوان د درآم دها را اف زایش و باع ث
اشتیالزایی شود.

1 Reid
2 Garcia Falcon & Medina Munoz
3 Hall
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رینارد )9111( 5در پژوهشی با عنوان ارا ه روشی نو در ارزیابی و ومورفوس ایت 9ب ه تهلی ر
گردشگری پرداخته است .در این روش که تقریبا مشابه کارهای دیگران در این حوزه بوده ،ب ه
بهث در مورد تعیین ارزش علمی و مکمر در و ومورفوسایتها پرداخته اس ت ،ب ا ای ن تف اوت
که در این مقاله ارزش اقتصادی ،اکولوویکی ،زیبایی شناختی به عن وان ی ک معی ار مس تقر در
نظر گرفته شده و دو معیار اصلی (ارزش علمی و فرهنگی) دارای زیر شاخصهای خا

خ ود

هستند ،در پایان و ومورفوسایتهای بالقوه انتخاب ومعرفی شدند.
ییلدیرم و اُبان )9155( 5در پژوهش ی ب ا عن وان اهمی ت ت اریخی ج ادهه ای باس تانی در توس عه
آناتولی غربی و ازمیر به تهلیر نقش راهه ای باس تانی از جمل ه ج اده ابریش م در توس عه غ رب
ترکیه پرداختهاند .یافتههای این بررسی نشان داده است که موقعیت جاده شاهی که بعدها ب ا ن ام
جاده ابریشم معرو

شد ،بر افزایش میزان طال و ی روت طبیع ی ازمی ر نق ش مهم ی ایف ا ک رده

است.
رادهاکریشنان )9155( 4در پژوهشی با عنوان افزایش گردشگری مسیر ادویه به تهلی ر موقعی ت
گردشگری راه ادویه پرداخته است .تالش او در راستای نقش گردش گری ادوی ه ب رای ت رویج
صلح با تاکید بر نقش  9111ساله این مسیر در توسعه و تبادالت فرهنگی و آش نایی فرهن گه ا
با همدیگر بوده است .از نظر وی این پرووه نیز توس سازمان ملر متهد دنبال می شود و نت ایج
آن می تواند به پایداری گردشگری و صلح جهانی کمک شایانی کند .ابتکار مهم این پ ژوهش
اتصال فرهنگی  55کشور مهم در مسیر راه ادویه است .امروزه با احیای مسیر ادویه ،ای ن امک ان
وجود دارد که با احترام به میراث قابر توجهی مشترک در میان  55کشور سراسر توج ه ش ود و
گامی مهم در راستای حفظ این میراث جهانی باید برداشت.
لرزاپو ووا و زاورتیدی )9154( 3،در پژوهشی ب ا عن وان نق ش و عوام ر اجتم اعی ،ارتب اطی و
فرهنگی راههای باس تانی_ تج اری دری ای س یاه ب ه بررس ی و تهلی ر موقعی ته ای فرهنگ ی و
ارتباطی بین مسیرهای دریایی راه ادویه و ابریشم پرداختهاند .یافتههای این بررسی نشان میده د
1 Reynard
2 Additional values of geomophosites
3 Yıldırım & Oban
4 Radhakrishnan
5 Lyratzopouoou & Zarotiadis
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که امروزه سراسر مسیر س احلی راه ادوی ه از  59کش ور م یگ ذرد و در گذش ته فرهن گه ای
مختلفی را به هم ارتباط داده است .بنابراین امروزه تالشی دوباره در راستای احیای این مسیر در
به هم متصر کردن کشورها و بنادر و داستان ها و تاریخ گامی مهمی در راس تای ص لح جه انی
است و این مسیر میتواند به عنوان منزلگاهی برای بازدید فرهنگها و اقوام گوناگون باشد.
آردوین 5و همکارانش ( )9153در پژوهشی با عنوان تاییر مبتنی بر طبیعتگردشگری در دان ش
زیست مهیهی ،با تاکید بر نگرش و رفتار به بررسی و تجزی ه و تهلی ر ادبی ات و پ ژوهشه ای
بالقوه این حوزه پرداختهاند .در این راستا  51مهالعه تجربی تهلیر و بررسی ش دهان د ک ه نت ایج
آنها در راستای سازگاری تیییرات زیست مهیهی با افزایش میزان طبیع ت گ ردی اس ت .نت ایج
نهایی نشان میدهد که با توسعه دانش زیست مهیهی در قال

یافتههای علمی و پژوهشی شاهد

تهول گستردهای در تیییر رفتارهای زیست مهیهی افراد جامع ه وج ود دارد .ب ا ای ن ح ال ای ن
پژوهش اعتقاد دارد ک ه مهالع ات تجرب ی کم ی در ای ن ح وزه انج ام ش ده و نی از بیش تری ب ه
کارهای پژوهشی در این حوزه احسا

میشود.

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
قابلیتهای گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری این منهقه تاییر دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
 -5جاذبههای گردشگری جاده ادویه بیش از حد متوس است.
 -9امکانات گردشگری جاده ادویه بیش از حد متوس است.
 -5خدمات گردشگری جاده ادویه بیش از حد متوس است.
 -4جاذبههای طبیعی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
 -3جاذبههای فرهنگی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
 -1جاذبههای تاریخی و باستانی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
1 Ardoin
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 -1کیفیت خدمات گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
 -8امکانات گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
مدل پژوهش

مدل تدوین شده برای انجام پژوهش
روش پژوهش
در این پژوهش موضوع مورد مهالعه ،بررسی قابلیتهای گردشگری جاده ادویه است .ای ن
پژوهش بر اسا

نوع دادههای جم آوری و تهلیرشده ،پژوهشی کمی 5است .مهالعات کم ی

به بررسیهایی اطال می شود ک ه امک ان گ ردآوری مجموع ه اطالع ات قاب ر مقایس های را از
واحدهای مورد مهالعه داشته باشد .همانهور که گفته شد در ای ن پ ژوهش از تکنی ک پیم ایش
استفاده شده است و از لهاظ نوع برخورد با مساله مورد بررسی و ورود به آن مهالعهای می دانی
است .جم آوری اطالعات در این پژوهش از طریم مراجعه مستقیم پژوهشگر به پاس خگویان و
ارایه پرسشنامه به آنها ،انجام گرفته است .جامعه آماری ای ن پ ژوهش ش امر هم ه گردش گران،
متخصصان گردشگری و کارشناسان مهلی حوزه گردشگری جاده ادویه هستند ک ه ب ر اس ا
آمار کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری اس تان ف ار

ح دود  531نف ر هس تند و هرچن د

میتوان گفت ک ه آم ار دقیق ی از آنه ا وج ود ن دارد .ب ا توج ه ب ه ه د

تهقی م ک ه بررس ی

قابلیتهای گردشگری جاده ادویه است ،حجم نمونه به صورت تصادفی در می ان گردش گران،
2Quantitative
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کارشناسان و متخصصان انتخاب شده است .انتخاب این اف راد ب ه عن وان حج م نمون ه ب ه دلی ر
تسل آنها به مباحث گردشگری این ناحیه است .کر حجم نمونه ب ه دلی ر دقی م نب ودن جامع ه
آماری بر اسا

جدول مورگان بر آورد شده است که بر اسا

این جدول  518نف ر ب ه عن وان

حجم نمونه انتخاب شدند که این تعداد حجم نمونه با احتس اب بیش ترین پراکن دگی ب ه دس ت
آمده و اگر با فرمول کوکران برآورد میشد حتما از ای ن مق دار کمت ر م یش د و مهق م ب رای
حص ول اطمین ان از رون د نمون هگی ری تع داد  591پرسش نامه تکثی ر و ب رای توزی در اختی ار
پرسشگران قرار داده است که از این تعداد 553عدد برگردانده ش دهان د .همچن ین ب ا توج ه ب ه
ناقص بودن تعداد 5عدد پرسشنامه در نهایت  559پرسشنامه مبنای تهلیر این بررسی قرار گرفت ه
است .برای انجام پردازش اطالعاتی از نرم افزار آم اری  5SPSSاس تفاده ش ده اس ت .تجزی ه و
تهلیر دادهها در سه سهح توصی

و تبیین و پیش بینی صورت گرفته است .در سهح توص یفی

این پژوهش از توزی فراوانی متییرها و با اس تفاده از ج داول تق اطعی متییره ای م ورد بررس ی
تصویری از توزی جمعیت مورد مهالعه به دس ت آورده م یش ود .ب ه ک ارگیری تکنی که ای
آماری بر اسا

ماهیت متییرها در فرضیات و نهایتا مدل پ ژوهشه ایی اس ت .در س هح تبی ین

برای مقایسه میانگین متییر به منظور مقایسه ایر متییرهای مستقر پ ژوهش ب ر وابس ته ،از آزم ون
های متع ددی از جمل ه تهلی ر واری ان ،اس تفاده ش ده اس ت .در ای ن پ ژوهش ض من آزم ون
فرضیات ،مدل معدله ساختاری پژوهش به کمک  Amos Graphicsنیز آزمون شده است.
یافتههای پژوهش
در این قسمت از پژوهش برای آزمون متییرها و فرضیات پ ژوهش ،تهلی ره ای دو متیی ره
پژوهش صورت خواهد گرفت و ب ا اس تفاده از تکنی که ای آم ار اس تنباطی همچ ون ض ری
همبستگی پیرسون 9به بررسی رابهه بین متییرهای مستقر و وابسته و بررسی فرضیههای پ ژوهش
خواهیم پرداخت و در نهایت مدل ساختاری پژوهش آزمون خواهد شد.

1 Statistical Package for Social Science
1Pearson
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فرضیه اصلی:
قابلیتهای گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری این منهقه تاییر دارد.
جدول  -1خروجی تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین قابلیتهای
گردشگری جاده ادویه و توسعه گردشگری منطقه

برآورد

جامعه آماری

ضری

sig=1/111

N=599

r=1/534

با توجه به سهح سنجش دو متییر در سهح فاصلهای ضری
فو مناس

همبستگی

همبستگی پیرسون برای آزم ون

به نظر میرسد .همچنین اعداد ب ه دس ت آم ده؛ یعن ی س هح معن اداری کمت ر از 3
همبستگی پیرسون مثبت ( )r=1/534میتوان ای ن نتیج ه گرف ت

درصد ( )sig=1/111و ضری

که رابهه مستقیم و معنیداری بین قابلیتهای گردشگری جاده ادویه و توسعه گردش گری ای ن
منهقه وجود دارد .یعنی هر چ ه قابلی ت ه ای گردش گری ج اده ادوی ه بیش تر باش د ،ب ر توس عه
گردشگری این ناحیه بیشتر تاییر گذار است .توسعه گردشگری جاده ادویه با ش اخصه ای ای ر
گردشگری بر شاخصهای زیست مهیهی ،ش اخصه ای اجتم اعی ،ش اخصه ای اقتص ادی و
پایداری گردشگری تعری

شده اس ت و قابلی ته ای گردش گری ب ا چش مان دازهای طبیع ی،

تاریخی و فرهنگی و خدمات و امکانات تعری

شده است .بنابراین اگر ناحیه گردشگری جاده

ادویه دارای قابلیت های گردشگری باشد ،بنابراین میتوان گفت که ابع اد توس عه گردش گری
در جامعه اتفا خواهند افتاد و توسعه گردشگری به وجود خواهد آمد.
فرضیههای فرعی پژوهش
 -1فرضیه فرعی اول
 -5جاذبههای گردشگری جاده ادویه بیش از حد متوس است.

بررسی نقش قابلیتهای گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری استان فار

533 /

جدول  -2آزمون تی تک نمونه برای مقایسه میانگین جاذبههای گردشگری جاده
ادویه (مقدار آزمون=)75
میانگین
جاذبه های گردشـگری
جاده ادویه

11/55

انه را
معیار
59/19

مقدار تی
1/14

درج ه س

هح

آزادی

معناداری

555

1/111

برای آزمون فو مقایسه میانگین و آزمون تی تک نمونهای انتخاب شده است .ب رای انج ام
مقایسه که مبنای تهلیر است باید مقدار میانگین واقعی با میانگین مفروض مقایسه شود .در ای ن
آزمون میانگین مفروض بر اسا

تعداد سواالت متییر تعیین میشود .برای ش ناخت جاذب هه ای

گردشگری جاده ادویه  53گویه در پرسشنامه در سه شاخص اص لی تنظ یم ش ده اس ت ک ه در
مقیا

طی

لیکرت سنجیده شدهاند .بر این اسا

نمره آزمون نمره حد وس طی

اس ت ک ه

برای  53سوال عدد  31به دست خواهد آمد .بنابراین چون میانگین واقع ی ( )11/55از می انگین
مفروض ( )31باالتر است ،و همچنین مقدار تی و سهح معناداری کمتر از  1/13میت وان گف ت
که جاذبههای گردشگری جاده ادویه بیش از حد متوس است و ای ن نتیج ه ن ه تنه ا در نمون ه،
بلکه در جامعه آماری نیز وجود خواهد داشت.
 -2فرضیه فرعی دوم
 -9امکانات گردشگری جاده ادویه بیش از حد متوس است.
جدول  -3آزمون تی تک نمونه برای مقایسه میانگین امکانات گردشگری جاده ادویه
(مقدار آزمون=)22
میانگین
امکانـــات گردشـــگری
جاده ادویه

99/33

انه را
معیار
1/55

مقدار تی
-5/14

درج ه س

هح

آزادی

معناداری

555

1/183

 / 531فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

برای آزمون فو مقایسه میانگین و آزمون تی تک نمونهای انتخاب شده است .ب رای انج ام
مقایسه که مبنای تهلیر است باید مقدار میانگین واقعی با میانگین مفروض مقایسه شود .در ای ن
آزمون میانگین مفروض بر اسا

تعداد سواالت متییر تعیین م یش ود .ب رای ش ناخت امکان ات

گردشگری جاده ادویه  8گویه در پرسش نامه تنظ یم ش ده اس ت ک ه در مقی ا
سنجیده شده اند .بر این اسا

نمره آزمون نمره حد وس طی

لیک رت

طی

است که برای  8سوال ع دد 94

به دست خواهد آمد .بنابراین چون میانگین واقعی ( )99/33از می انگین مف روض ( )94پ ایینت ر
اس ت ،و همچن ین مق دار ت ی و س هح معن اداری ب یش از  1/13م یت وان گف ت ک ه امکان ات
گردشگری جاده ادویه کمتر از حد متوس است و فرضیه فو رد شده و نتایج به دس ت آم ده
قابلیت تعمیم به جامعه آماری را نخواهد داشت.
 -3فرضیه فرعی سوم
 -5خدمات گردشگری جاده ادویه بیش از حد متوس است.
جدول  -2آزمون تی تک نمونه برای مقایسه میانگین امکانات گردشگری جاده ادویه
(مقدار آزمون=)22
میانگین
خـــدمات گردشـــگری
جاده ادویه

53/13

انه را
معیار
3/35

مقدار تی
-4/58

هح

درج ه س
آزادی

معناداری

555

1/111

برای آزمون فو مقایسه میانگین و آزمون تی تک نمونهای انتخاب شده است .ب رای انج ام
مقایسه که مبنای تهلیر است باید مقدار میانگین واقعی با میانگین مفروض مقایسه شود .در ای ن
آزمون میانگین مفروض بر اسا

تعداد سواالت متییر تعیین م یش ود .ب رای ش ناخت خ دمات

گردشگری جاده ادویه  1گویه در پرسش نامه تنظ یم ش ده اس ت ک ه در مقی ا
سنجیده شده اند .بر این اسا

نمره آزمون نمره حد وس طی

طی

لیک رت

است که برای  1سوال ع دد 58

به دست خواهد آمد .بنابراین چون میانگین واقعی ( )53/13از می انگین مف روض ( )58پ ایینت ر
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اس ت ،و همچن ین مق دار ت ی و س هح معن اداری کمت ر از  1/13م یت وان گف ت ک ه خ دمات
گردشگری جاده ادویه کمتر از حد متوس است و این نتیجه با توجه به سهح معناداری قابلی ت
تعمیم به جامعه آماری را دارد.
 -2فرضیه فرعی چهارم
 -4جاذبههای طبیعی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
جدول  -7خروجی تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین جاذبههای
طبیعی جاده ادویه و توسعه گردشگری منطقه
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N=599

با توجه به سهح سنجش دو متییر در سهح فاصلهای ضری
فو مناس

ضری

همبستگی

r=1/531

همبستگی پیرسون برای آزم ون

به نظر میرسد .همچنین اعداد ب ه دس ت آم ده؛ یعن ی س هح معن اداری کمت ر از 3

درصد ( )sig=1/111و ضری

همبستگی پیرسون مثبت ( )r=1/531میتوان این نتیجه را گرفت

که رابهه مستقیم و معنیداری بین جاذبههای طبیعی جاده ادویه و توسعه گردشگری ای ن منهق ه
وجود دارد .به عبارت دیگ ر ه ر چ ه جاذب هه ای طبیع ی ج اده ادوی ه بیش تر باش د ،ب ر توس عه
گردشگری این ناحیه بیشتر تاییر گذار است.
 -7فرضیه فرعی پنجم
 -3جاذبههای فرهنگی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
جدول  -6خروجی تحلیل آماری همبستگی پیرسون رابطه بین جاذبههای فرهنگی
جاده ادویه و توسعه گردشگری منطقه ضریب
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N=599

ضری

همبستگی

r=1/918
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با توجه به سهح سنجش دو متییر در سهح فاصلهای ضری
فو مناس

همبستگی پیرسون برای آزم ون

به نظر میرسد .همچنین اعداد ب ه دس ت آم ده؛ یعن ی س هح معن اداری کمت ر از 3

درصد ( )sig=1/111و ضری

همبستگی پیرسون مثبت ( )r=1/918میتوان ای ن نتیج ه گرف ت

که رابهه مستقیم و معنیداری بین جاذبه ه ای فرهنگ ی ج اده ادوی ه و توس عه گردش گری ای ن
منهقه وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه جاذبههای فرهنگی جاده ادویه بیشتر باشد ،ب ر توس عه
گردشگری این ناحیه بیشتر تاییر گذار است.
 -6فرضیه فرعی ششم
 -1جاذبههای تاریخی و باستانی جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
جدول  -5خروجی تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین جاذبههای
تاریخی و باستانی جاده ادویه و توسعه گردشگری منطقه
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N=599

با توجه به سهح سنجش دو متییر در سهح فاصلهای ضری
فو مناس

ضری

همبستگی

r=1/413

همبستگی پیرسون برای آزم ون

به نظر میرسد .همچنین اعداد ب ه دس ت آم ده؛ یعن ی س هح معن اداری کمت ر از 3

درصد ( )sig=1/111و ضری

همبستگی پیرسون مثبت ( )r=1/413میتوان ای ن نتیج ه گرف ت

که رابهه مستقیم و معنیداری بین جاذبههای تاریخی و باستانی جاده ادویه و توسعه گردشگری
این منهقه وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه جاذبههای ت اریخی و باس تانی ج اده ادوی ه بیش تر
باشد ،بر توسعه گردشگری این ناحیه بیشتر تاییر گذار است.
 -5فرضیه فرعی هفتم
 -1کیفیت خدمات گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
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جدول  -8خروجی تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین کیفیت
خدمات گردشگری جاده ادویه و توسعه گردشگری منطقه
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N=599

با توجه به سهح سنجش دو متییر در سهح فاصلهای ضری
فو مناس

ضری

همبستگی

r=1/939

همبستگی پیرسون برای آزم ون

به نظر میرسد .همچنین اعداد ب ه دس ت آم ده؛ یعن ی س هح معن اداری کمت ر از 3

درصد ( )sig=1/111و ضری

همبستگی پیرسون مثبت ( )r=1/939میتوان ای ن نتیج ه گرف ت

که رابهه مستقیم و معنیداری بین کیفیت خدمات گردشگری جاده ادویه و توسعه گردش گری
این منهقه وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه کیفیت خ دمات گردش گری ج اده ادوی ه بیش تر
باشد ،بر توسعه گردشگری این ناحیه بیشتر تاییر گذار است.
 -8فرضیه فرعی هشتم
 -8امکانات گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری منهقه تاییر دارد.
جدول  -9خروجی تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین امکانات
گردشگری جاده ادویه و توسعه گردشگری منطقه
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N=599

با توجه به سهح سنجش دو متییر در سهح فاصلهای ضری
فو مناس

ضری

همبستگی

r=1/541

همبستگی پیرسون برای آزم ون

به نظر میرسد .همچنین اعداد ب ه دس ت آم ده؛ یعن ی س هح معن اداری کمت ر از 3

درصد ( )sig=1/111و ضری

همبستگی پیرسون مثبت ( )r=1/541میتوان ای ن نتیج ه گرف ت

که رابهه مستقیم و معنیداری بین کیفیت خدمات گردشگری جاده ادویه و توسعه گردش گری
این منهقه وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه امکانات گردشگری جاده ادوی ه بیش تر باش د ،ب ر
توسعه گردشگری این ناحیه بیشتر تاییر گذار است.
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مدل کلی پژوهش
به منظور تعیین شدت و جهت تثییر متییرهای مستقر بر میزان توسعه گردشگری جاده ادویه
از یک مدل معادله ساختاری بهره گرفته شده است ک ه نه وه س نجش ی ک متیی ر پنه ان را ب ا
استفاده از دو یا تعداد بیشتری متییر مشاهده شده تعری

میکن د .همچن ین م یت وان گف ت در

مدل اندازهگیری مشخص میشود که تعداد متییرهای مشاهده شده برای یک متییر پنهان تا چ ه
حد تهت تثییر متییر پنهان مورد نظر و تا چه حد تهت تثییر متییر خها هستند.
جدول  -11متغیرها و نمادهای ترسیمی موجود در مدل
سازه

قابلیت گردشگری ()F1

شاخص

نمادهای ترسیمی

جاذبهها و چشماندازهای طبیعی

tabiei

جاذبههای فرهنگی

tarikhi

جاذبههای باستانی و تاریخی

farhangi

کیفیت خدمات گردشگری

khadamat

امکانات گردشگری

emkanat

آیار گردشگری بر شاخصهای زیست
مهیهی
توسعه گردشگری ()F2

Zist mohiti

آیار گردشگری بر شاخصهای اجتماعی

ejtemaei

آیار گردشگری بر شاخصهای اقتصادی

eghtesadi

پایداری گردشگری

paydari
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مدل شماره  1-مدل معادله ساختاری برای تبیین توسعه گردشگری جاده ادویه

در این مدل  3متییر مشاهده شده وجود دارد که این متییرها از تجمی تع داد زی ادی گوی ه
حاصر شدهاند .اصلیترین متییرهای مشاهده شده شامر  3متییر مستقر اص لی پ ژوهش هس تند
که در مدل ایر کلی آنها بر توسعه گردشگری با  4شاخص آشکار س نجیده ش ده اس ت .رابه ه
اصلی در مدل برای بررسی ارتباط تاییر قابلیتهای گردشگری جاده ادویه ( )F1بر روی توسعه
گردشگری در ناحیه گردشگری جاده ادویه واق در استان فار
اسا

( )F2ت دوین ش ده اس ت .ب ر

یافته میزان ای ن ای ر گ ذاری  1/15ب رآورد ش ده اس ت .ب ه عب ارت دیگ ر  15درص د از

تییی رات توس عه گردش گری ناحی ه گردش گری ج اده ادوی ه واق در اس تان ف ار
قابلیتهای گردشگری این منهقه تبیین و برآورد میشود .این ضری

توس

مثبت است و به منزله ای ر

مثبت قابلیتها بر توسعه گردشگری است .همچنین در تبیین ش اخصه ای متییره ای اص لی در
مدل فو با توجه به جهت پیکان ها از سمت متییر پنهان به سمت متییر مشاهده شده که مع ر
آن متییر پنهان است ،بیانگر این نکته روش شناختی است که نمره هر پاسخگو در متییر مشاهده
شده تهت تثییر وضعیتی است که آن پاس خگو در در متیی ر پنه ان زی ر بن ایی م رتب ب ا متیی ر
مشاهده شده دارد .برای مثال ،در مدل فو یک ی از متییره ای پنه ان قابلی ته ای گردش گری
جاده ادویه است ک ه ب ا  3ش اخص جاذب هه ا و چش مان دازهای طبیع ی ،جاذب هه ای فرهنگ ی،
جاذبه های باستانی و تاریخی ،کیفیت خدمات گردشگری و امکانات گردشگری سنجیده ش ده
است که در میان این  3شاخص جاذبهه ای باس تانی و ت اریخی ب ا ض ری
تبی ین و جاذب هه ا و چش مان دازهای طبیع ی باض ری
گردشگری ج اده ادوی ه را ب ه خ ود اختص ا

 1/89بیش ترین ت وان

 1/59کمت رین ت وان تبی ین قابلی ته ای

دادهان د .در م ورد دیگ ر متیی ر اص لی نی ز ای ر
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گردش گری ب ر ش اخصه ای زیس ت مهیه ی ب ا ض ری
گردشگری را به خود اختصا

 1/81بیش ترین ت وان تبی ین توس عه

داده است.

بحث و نتیجهگیری
عمده سفرهای امروزی با انگیزههای متفاوت از گذشته رخ میدهن د .بیش تر س فرهای ادوار
گذشته و دوران کهن به منظور اکتشا

و رف کنجکاوی بوده است ،ولی امروزه سفر و گش ت

و گذار به عنوان یک صنعت بزرگ مهر است .همچنین امروزه گردشگری فعالیتی اجتماعی
است ک ه ش امر رفت ار انس انی ،اس تفاده از م ن اب  ،تعام ر ب ا دیگ ران ،اقتص اد و مه ی اس ت و
جنبه های مختلفی از زندگی را در بر گرفته است .گردشگری به سبک امروزی به عنوان فعالیتی
ساختارمند درآمده اس ت و س اختار گردش گری ش امر مجموع ه ای از امکان ات ،تس هیالت و
قوانین ،عناصر خدماتی (اقامتی ،پذیرایی ،دفاتر خدمات مس افرتی ،ف روش و ،)...حم ر و نق ر،
شرکتها و سازمانهای گردشگری و ...است که به همراه جاذب هه ا ب ه عن وان عوام ر عرض ه،
سیستم گردشگری ی ک مک ان را تش کیر داده و نی ازه ای گردش گران را در مقص د ب رآورده
میسازند .به لهاظ نوعشناسی گردشگری دارای انواع مختلف ی اس ت و دس تهبن دی در جوام
متفاوت است و در جوام غربی و ش رقی از واوه گردش گری برداش ت ک امال متف اوتی وج ود
دارد و علت آن در سبک زندگی و منش اجتماعی این جوام است ،از طر

دیگر س ازمانه ا

و نهادها غالبا انواع و اشکال گردشگری را ب ا م الکه ای ان دازه ،مقی ا  ،ظرفی ت پ ذیرش و
ماهی ت ج ذابیته ای گردش گری طبق ه بن دی م یکنن د و اش کال عم ده گردش گری ش امر
گردشگری تفریهی ،گردشگری ماجراجویانه ،گردشگری مبتنی بر من اب طبیع ی ،گردش گری
م ذهبی ،گردش گری ق ومی ،گردش گری نوس تالژیک ،گردش گری درم انی ،گردش گری
ورزشی ،گردشگری تج اری و بازرگ انی ،گردش گری مبتن ی ب ر دی دار دوس تان و بس تگان،
گردشگری مبتنی بر شرکت در همایشها؛ گردشگری روستایی ،گردشگری ت اریخی و حت ی
گردش گری فض ایی اس ت .ای ران هم واره در ط ول ت اریخ مس یر مناس بی ب رای تج ارت ب ین
کشورهای مختل

بوده است و راه ،همواره در دوران کهن از مهمترین عوامر رونم بازرگ انی،

شکر گیری و تکامر شهرها و به طور کلی جوام بشری به شمار میآمد .اهمیت راهها در طول
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تاریخ به اندازهای بوده اس ت ک ه اکث ر امپرات وریه ای ب زرگ و دول ته ای قدرتمن د و غی ر
قدرتمند توجه خاصی به راهها و جادهها نشان دادهاند .راه یا جاده ادویه از گذشته دور تا کن ون
کارکردهای تجاری و بازرگانی زیادی برای نواحی داشته است و امروزه با توسعه حم ر و نق ر
دریایی ،هوایی و زمینی از قابلیتهای قدیمی آن اس تفاده نم یش ود؛ ام ا ای ن مس یر ت اریخی و
باستانی دارای ظرفیت جدیدی ب رای رون م اقتص ادی و فرهنگ ی من اطم اس ت ک ه آن قابلی ت
گردشگری جاده ادویه است .با پی بردن به قابلیتهای گردشگری جاده ادویه میت وان اهمی ت
راهبردی آن را بیشتر از گذشته دانس ت .در ک ر نت ایج ای ن پ ژوهش در راس تای نت ایج برخ ی
کارهای پژوهشی دیگر بوده است .ب رای مث ال ح اجی باب ایی ( )5581مس یر باس تانی ابریش م و
ادویه را نه تنها در مبادالت تجاری و بازرگانی ب ه در به ث تب ادالت فرهنگ ی و علم ی من اطم
بسیار تاییرگذار عنوان کرده است و یهیایی ( )5581به تهلیر نقش بازرگانی دریای سیرا

که

سرچشمه راههای باستانی ابریشم و ادویه بوده ،پرداخته و وجود این راهها و امنیت ای ن راهه ا را
عاملی برای ط راز اول شدن بندر سیرا

در خل یج ف ار

میداند.

سلمانیان و زندمقدم ( )5583نیز احی ای ج اده ابریش م ع املی در توس عه تج ارت بازاره ای
اسالمی (مسیر تهران  -مشهد) می دانند .از نظر آنها مب ادالتی ک ه در ط ول راه ابریش م ص ورت
می گرفت ،عمدتا اقتصادی بود و به کاالهای کشاورزی ،صنعتی ،صنای دس تی و مع دنی تعل م
داشت ،اما داد و ستدهای اقوام مختل

 ،ص رفا ب ه ای ن ح وزه خ ا

مه دود نم یش د ،بلک ه

تبادالت فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی نیز دستاورد این طی طریم طوالنی و مداوم بود که هرگ ز
نباید از دید مخفی بماند .البته الزم به ذکر است که این کاره ای پژوهش ی ب ه ط ور مس تقیم ب ه
بررسی نقش جاده ادویه و ابریشم در توسعه گردشگری نپرداختهان د ،ام ا نت ایج آنه ا ک ه نق ش
راهها را در توسعه بازرگانی و رونم تجاری بررسی کردهاند با نتایج این پ ژوهش همس و اس ت.
در پژوهش ی دیگ ر حش متی پ ور ( )5583ج اده ابریش م را رهگش ای توس عه گردش گری در
کشورهای اسالمی دانسته و و به تهلیر نقشها و قابلیتهای گردشگری آن پرداخت ه اس ت .در
این پژوهش سعی شده است با بررسی این مسیر از پیش از تاریخ تا چند قرن گذش ته ،ب ه به ث
در خصو

تب ادالت تج اری و رواب

اقتص ادی و اجتم اعی و فرهنگ ی آن و همچن ین ارای ه

راهکارهای احیای جاده ابریشم و تاییرات آن در جل

جهانگردان پرداخته شود ت ا مس ئوالن و

 / 914فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

برنام ه ری زان مل ی منهق ه ای بتوانن د ب ا به ره گی ری از آن ع الوه ب ر س ود سرش ار حاص ر از
گردشگری با ایجاد اشتیال و توسعه و گسترش تف اهم و تج ارت کش ورهای اس المی را ف راهم
سازند .همچنین نادری ( )5535به طور خا

احیای جاده ابریش م در توس عه گردش گری م ویر

دانسته و گردشگری را به عنوان جز ی از نظام سرمایهداری که به عن وان ی ک فرآین د در ابع اد
جهانیشدن مهر است ،می داند .به طور خالصه تالش پژوهشهای داخلی ،از جمل ه؛ ح اتمی
نژاد و شکروی ( ،)5535حشمتی پور ( ،)5535ن وروزی ( ،)5539پ روا و همک ارانش (،)5535
حسینپور اصفهان و همکارانش ( ،)5535لهفی و شمشیری ( )5535و نادری مایوان ( )5535در
تهلیر شبکه های ارتباطی باستانی ایران و نقش آنها بر توسعه گردشگری با نت ایج ای ن پ ژوهش
هم راستا بوده است و همچن ین ای ن نت ایج ب ا برخ ی کاره ای انج ام ش ده در خ ارج از کش ور
همخوانی دارد .برای مثال استرون رید شر مفصلی از راههای تج اری باس تانی ب ه وی ژه ج اده
ادویه نجام داده است که صرفا به تهلیر قابلیتهای تجاری و بازرگانی آن تاکی د دارد و بهث ی
از قابلیتهای گردشگری ارایه نمی دهد .اما نتایج پژوهش گارسیا فالکن و مدینا م انوز ()5333
به نقش قابلیتهای گردشگری در توسعه مناطم واق

است .در هم ین راس تا ه ال ( )9111نی ز

گردشگری را به عنوان مولفه مهم توسعه پایدار مهسوب کرده و به این نتیجه میرسد که یک ی
از فوایدی که جذب توریسم م ی توان د ب رای من اطم ب ه هم راه آورد ای ن اس ت ک ه م یتوان د
درآمدها را افزایش و باعث اشتیال زای ی ش ود .ییل دیرم و اُب ان ( )9155در پژوهش ی ب ا عن وان
اهمیت تاریخی جادههای باس تانی در توس عه آن اتولی غرب ی و ازمی ر ب ه تهلی ر نق ش راهه ای
باستانی از جمله جاده ابریشم در توسعه غرب ترکیه پرداختهاند و از نظ ر آنه ا ای ن ج اده نق ش
مهمی در رونم تجارت ترکیه غربی در بدست آوردن مهصوالت جدید و ف روش مهص والت
تولیدی کشاورزی داشته است ،در نتیجه امروزه نیز با تاکید بر نق ش گردش گری ای ن ج ادهه ا
میتوان از برکات توسعهای آنها استفاده کرد .در نهایت پژوهشهای رادهاکریشنان ( )9155در
بررسی قابلیتهای گردشگری مسیر ادویه و لرزاپو ووا و زاورتیدی )9154( ،در بررس ی نق ش
عوامر اجتماعی ،ارتباطی و فرهنگی راه های باس تانی تج اری دری ای س یاه همس و هماهن گ ب ا
نتایج این بررسی بوده است.
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