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تحلیل اثرات گردشگری بر روند توسعه روستاشهرها
مورد :سرعین
اصغر نظریان؛ استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
کاوه زالنژاد ؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس ،ایران.
رضا میرزا نژاد؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،ایران.

دریافت مقاله1393/1/16 :

پذیرش نهایی1394/5/14 :

چکیده
گردشگری در مقیاس منطقهای دارد که تا حد زیادی به مزیتهای نسبی و جاذبههای گردشگری وابسته اسـت.
هدف مقاله بررسی نقش مؤلفههای گردشگری از جمله چشمههای آبگرم در توسعه گردشگری این روستاشـهر
و تحلیل روند تحوالت کالبدی -فضایی سرعین در دو دهه گذشته است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است
و دادههای مورد نیاز از طریق بررسیهای اسنادی و مطالعات میدانی فراهم شده است .فرض اصلی بر معناداری
رابطه تحوالت کالبدی -فضایی روستاشهر سرعین با بهرهبرداری از جاذبههای گردشگری ماننـد چشـمههـای
آبگرم بهعنوان یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار داللت دارد .جامعه آماری شامل جمعیت گردشپذیر سرعین و
کارشناسان سطح ناحیه بوده و برای نمونهگیری از فرمول کوکران استفاده شده است .با در نظر گـرفتن سـطح
اطمینان  95درصد و احتمال قابل قبول خطای برآورد  6درصد ،حجم نمونه  260خانوار مسکونی و حجم نمونـه
جامعه کارشناسان با در نظر گرفتن سطح اطمینان  95درصد و احتمال قابل قبول خطای بـرآورد  5درصـد56 ،
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سرعین بهعنوان یک روستاشهر ،علیرغم داشتن ویژگـیهـای سـاختاری روستاشـهر ،عملکـرد مـؤثری در

کارشناس بهدست آمده است .نتایج تحقیق نشان داد نخست شکلگیری هسته اولیه و رشد سرعین مبتنی بر
قابلیتهای محیطی و ظرفیتهای گردشگری بهویژه در خصوص چشمههای آبگرم بـوده اسـت .سـپس رابطـه
تبدیل شهر اردبیل بهعنوان مرکز استان در دو دهه اخیر ،عامل مهم در رشد و توسعه سرعین بوده است.
واژگان کلیدی :روستا شهر ،توسعه روستاشهر ،توسعه فیزیکی ،اثرات گردشگری ،سرعین،

Email: pazhoheshgar1391@gmail.com
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معناداری بین تحوالت کالبدی -فضایی سرعین با بهرهبرداری از چشمههای آب درمانی وجـود دارد .همچنـین

تحلیل اثرات گردشگری بر ...

138

 )1مقدمه
در نیم قرن اخیر ،گردشگری یکی از کارآمدترین مؤلفهها برای بازسازی و توسعه اقتصادی  -اجتماعی
نواحی روستایی و قلمروهای غیرشهری در نظر گرفته شده است .بهطوری که در سراسر اروپـا بـرای رفـع
چالشهای اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی و یا روستاهایی که با کـاهش فعالیـت کشـاورزی سـنتی
روبهرو شده اند ،گردشگری در کانون توجه قرار گرفته است (شارپلی .)233 :1380،گردشگری یا توریسـم
عبارت است از حرکت و سفر به مکانهایی غیر از مکان معمول زندگی ،به شرطی که بـیش از یـک سـال
اقامت نکنند .این مسافرتها به منظور گذران اوقات فراغـت ،تجـارت یـا سـایر اهـداف صـورت مـیگیـرد.
کمیسیون آمار سازمان ملل در سال  1993بنا بـه توصـیه ( WTOمنصـوری ،)6 :1381 ،ایـن تعریـف را
پذیرفته است که توریسم پایدار با الهام گرفتن از تعریف توسعه پایدار ،عبارت است از نـوعی توریسـم کـه
نیازهای نسل حاضر را پاسخ دهد؛ بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به نسلهای آینده برای پاسخگویی به
نیازهی خود مایه بگذارد .گردشگری پایدار به نحوی برنامهریزی و اجرا میشود که بر محیطزیست ،اقتصاد
و فرهنگ جامعه میزبان اثر منفی نگذارد (زاهدی.)111 :1385 ،
گردشگری را می توان صنعت سفید نیز نام نهاد ،زیرا برخالف اغلب صنایع تولیدی ،بدون آلودهسـازی
گردشگری یکی از امیدبخشترین فعالیـتهـایی اسـت کـه از آن بـهعنـوان گـذرگاه توسـعه ( Tourism

 )Passport to Developmentیاد میشود ( .)Swarbrooke,1998گردشـگری بـهعنـوان یکـی از منـابع
درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی میتواند رهیافتی برای توسعه اقتصـادی در قلمـرو ملـی باشـد .ایـن
فعالیت بهخصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخشهای اقتصادی در حال کاهش باشد ،جایگزین
مناسبی برای آن و راهبردی برای توسعه است .بر این مبنا ،دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بـر پـایین
بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه است و میتواند امیدهایی
را برای کاهش فقر بهخصوص در نواحی که بهنحوی دچار رکود اقتصادی شدهاند ،فراهم آورد (پایلییزدی
و سقایی.)82 :1386 ،
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محیطزیست انسانی ،زمینهساز دوستی و تفاهم بین ملتهاسـت و صـلح را بـه ارمغـان مـیآورد .امـروزه

نقش گردشگری بهعنوان صنعتی نوپا در سالهای اخیر تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جهان داشته است .ایجاد اشتغال ،ارزآوری ،تعادل منطقهای ،کمک به صلح جهـانی ،کمـک بـه
نواحی روستایی برخوردار از جاذبههای گردشـگی و جلـوگیری از مهاجرفرسـتی جمعیـت و ماننـد آن ،از
جمله مزایای این صنعت بوده است (صدرموسوی و دخیلی کهنمویی.)92 :1383،
صــنعت گردشــگری آمیــزهای از فعالیــتهــای مختلــف اســت کــه بــه صــورت زنجیــرهای در جهــت
خدمترسانی به گردشگران انجام میگیرد؛ بنابراین گردشگری شامل تمامی پدیدههـا و روابـط حاصـل از
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سرمایهگذاری در میراث فرهنگی ،بهسازی محیط ،کمک به بهسازی زیستگاههـای حیـاتوحـش ،توسـعه
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تعامل گردشگران ،عرضهکنندگان و فروشندگان محصـوالت جهـانگردی ،دولـتهـا و جوامـع ،میزبـان در
فرآیند و پذیرایی از گردشگران است .افزایش درک متقابل ،بـرانگیختن حـس احتـرام و خـوشنگـری بـه
جامعه و فرهنگ حاکم ،توجه به هنرهای (بهویژه موسیقی ،تئاتر و صـنایع دسـتی) را مـیتـوان از جملـه
نقشهای اجتماعی و فرهنگـی گردشـگری برشـمرد (داسویـل .)190 :1379 ،جاذبـههـای گردشـگری،
بهعنوان هسته اصلی مقاصد گردشگری و سرمایههای اولیه این صنعت ،نقش بسیار اساسی در برنامهریزی
و توسعه گردشگری دارند .بدون جاذبههای مناسب ،نمیتوان به توسعه این صنعت امیدوار بـود .از ایـنرو
مطالعه و بررسی جاذبههای گردشگری از مبانی و اصول برنامهریزی گردشگری محسوب میشود (کاظمی،
85 :1387؛ حیدری.)45 :1387 ،
ایران یکی از کشورهای جهان است که دارای جاذبههای متعدد گردشگری اسـت .کشـور مـا جـزء ده
کشور اول جهان از لحاظ جاذبههای گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء
سه کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است .ایران ،پساز هندوستان باالترین رتبه گردشـگری را
در منطقه جنوب آسیا دارد ) .(WTO, 2000: 11در این میان سهم استان اردبیل بـهعنـوان یـک منطقـه
گردشگری و جذب گردشگری سالمت نقطه عطفی در کشور بهشمار میرود .جایگاه روستاشهر سرعین در
سال را داراست .این روستاشهر به لحاظ برخورداری از چشمههای آبگرم و تنوع اقلیمی ،همه ساله پذیرای
گردشگران فراوانی است تا حدی که ساختار کالبدی روستاشهر متناسب با تقاضا و جذب گردشگر تنظیم
نشده و نیازمند تحول اساسی است .در مقاله حاضر بر اثرات گردشگری بر روند توسعه روستاشهر سـرعین
تمرکز شده و در پی پاسخ به این سوال است که روند تحوالت کالبدی فضایی سـرعین در دو دهـه اخیـر
چگونه بوده است؟ و بهرهبرداری از چشمههای آب معدنی تـا چـه انـدازه در توسـعه و گسـترش فیزیکـی
سرعین تأثیر داشته است؟
 )2مبانی نظری
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استان اردبیل بهگونه ای است که میتوان گفت این روستاشهر بیشترین جذب گردشگر در برخـی فصـول

اثرات درمانی آب های معدنی به دلیل امواج و همچنین عناصر موجود شامل یـونهـای سـدیم ،کلـر،
منگنز ،کلسیم ،آهن ،پتاسیم ،منیزیم ،گوگرد و هیدروژن بر سالمت انسان ،از دیرباز مـورد توجـه بـوده و
بوده است .به طوری که در بین رومیها و ترک هـا معمـول بـوده و مـردم چـین باسـتان و سرخپوسـتان
آمریکایی به تأثیر پزشکی اعتقاد داشتند .در اروپا نیز استفاده از چشمههای معدنی بـا نـام اسـپاز )(spas

برای سالمت متداول بوده است (خدابنده .)1388،در حال حاضر نیز چشـمههـای آب معـدنی از اهمیـت
باالیی برخوردار است؛ به طوری که گاهی در بیمارستانها و با سیستمهای مدرن و سالمسازی شده بـرای
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پزشکان در درمان بیماریها به آن توصیه میکردند .این امر از دیرباز مورد توجه در میان جوامع مختلف
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آبدرمانی استفاده میشود .خواص درمانی چشمههای آبگرم ،امروزه چنان ثابت شده که مبالغ کالن برای
استفاده از این درمان طبیعی هزینه میشود ،تا جایی که میزان تقاضا برای استفاده از امکانات آبدرمـانی
در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی که بیشترین چشمههـای آبگـرم را دارنـد ،در حـال حاضـر 45
میلیون نفر در سال است .پیشبینیها حاکی است ،تا 10سال آینده این رقم به  80میلیون نفـر در سـال
برسد .به همین دلیل سه کشور امارات متحده عربی ،عربستان سعودی و مصر برای  10سـال آینـده 120
میلیارد دالر در زمینه توسعه گردشگری آبدرمانی سرمایهگذاری کردهاند.
واژههای دهکده جهانی ،جغرافیا و اقتصاد جدید ،سرمایهداری جهانی در دهههای اخیر به طور اساسی
بیانگر تحوالت شگرف در نظامهای جدید جهانی از یک سو و دغدغهها و چالشهای قرن بیست و یکـم و
ضرورت تدوین استراتژی اثر بخش و پویا در راستای جهانی شدن با نگرش بومی از سوی دیگر اسـت .در
این میان گردشگری یکی از مقوالت معتبر در فرآیند جهانی شدن و نگرش جهانی به موضـوع شـناخته و
شناسانده میشود .آمار نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران از درآمد جهانی گردشگری به رغم جاذبههای
بسیار باالی آن است و شواهد نشان میدهد که گردشگری هنوز نتوانسته سهم بازار شایسـته خـود را بـه
دست آورد .این امر نه به دلیل فقدان جاذبههای طبیعی یا آثار باستانی و یـا شـرایط آب و هـوایی ،بلکـه
سیاستگذار میتواند در رشد پایدار این صنعت مؤثر بوده و نقـش حیـاتی ایفـا نمایـد .همچنـین ،برخـی
مسائل امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی ،حرکت این صنعت را در ایران کُند و کُندتر میکند و این در حـالتی
است که صنعت گردشگری جهان رشد شتابانی را آغاز کرده است (صمدیان.)105:1388،
امروزه صنعت توریسم فراتر از یک صنعت ،به مثابه یک پدیدة جهانی و اجتماعی دارای پیچیدگیهای
خاص خویش است .صنعت مزبور در سالهای اخیر تـأثیرات زیـادی بـر وضـعیت اقتصـادی ،اجتمـاعی و
فرهنگی جهان داشته است که از آن جمله میتوان به ایجاد اشتغال ،ارزآوری ،تعادل منطقهای ،کمک بـه
صلح جهانی ،کمک به سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و بهسازی ،کمـک بـه سـرمایهگـذاری در میـراث
فرهنگی و بهسازی محیط اشاره کـرد (صدرموسـوی و دخیلـی ،کهنمـوئی .)92 :1386 ،واژه گردشـگری
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صرفا محصول بینش مدیریت و نرم افزار موجود در این صـنعت اسـت .از جملـه نقـش دولـت بـهعنـوان

تداعی کننده رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی در جوامع محلی است ،با وجود این برخی مشاهدات عینـی
در شهرهای گردشگرپذیر ایران از جمله شهر شیراز ،اصفهان و در بسیاری از مواقع در شـهرهای شـمالی،
لزوم توجه به صنعت توریسم بهعنوان پربازدهترین صنعت خدماتی در دنیا ،پژوهش حاضر بهدنبـال توجـه
با این مسئله است که مبتنی بر پارادایم گردشگری پایدار که در حقیقت نقطه اشتراک دو مفهوم توسـعه
پایدار و توسعه گردشگری است ،مقوله گردشگری را در جایی منبع با ارزش میداند که مالحظات انسانی،
اجتماعی و زیست محیطی را لحاظ کرده ،منبع کسب درآمـد باشـد (طـاهریدمنـه و همکـاران.)1389 ،
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برونداد مثبت انبوهی مسافران ساکن در اطراف خیابانها را با تردید مواجه میسازد .با طرح این مسئله و

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال چهارم ،شماره  ،3پیاپی 13

141

یپی

چنین پارادایمی به طور طبیعی توسعه متوازن و همگون عرصههای گردشگری و نواحی گردشپذیر را در
پی دارد ،حال آنکه تجربه و مشاهدات نواحی گردشگری کشـور از جملـه سـرعین نشـان دهنـده توسـعه
نامتوازن و ناهمگون این روستاشهر پیامد توسعه خدمات گردشگری است.
در چند دهه اخیر بهدنبال تسهیالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور روسـتاها و شـهرهای ایـران
دستخوش تحوالت چشمگیری گردیده است .رشد سریع جمعیت شهری ناشی از مهاجرت روستا به شهر،
توسعه فیزیکی بیرویه و اضافه شدن مناطق و محلههای جدیـد بـه محـدوده شـهرها ،گسـترش شـتابان
مشاغل خدماتی و بازرگانی و تحول بافت کالبدی تحت تأثیر شهرسازی مدرن و اجرای طرحهـای جدیـد
شهری از جمله این تحوالت بوده است .این مسئله در سرعین که در سالهـای نـه چنـدان دور روسـتای
کوچک و اخیرا روستاشهر و یا شهر با ساختار روستاشهری شناخته میشـود ،بـه خـوبی قابـل احسـاس و
استدراک است.
سرعین که در  25کیلومتری مرکز استان اردبیل واقع گردیده ،به دلیل وجود تـوانهـای محیطـی از
جمله چشمههای آبگرم و اقلیم مناسب در فصل گرم سال سبب جذب گردشگران و مسافران زیادی می-
شود .گردشگری باعث ایجاد فرصتهای شغلی و جمعیتپذیری ،افزایش تقاضا برای کاربریهای مختلـف
توسعه از دیدگاه کالبدی ،آسیب رسیدن به ساختار فعلی ،احتیاج به زمین ،گسترش بیش از حـد افقـی و
عمودی و حتی کمبود زمین در سطح روستاشهر بوده است .ایجاد سایتهای متعدد آب معدنی احتیاج به
زمینهای وسیعی داشته و در نتیجه گسترش فیزیکی ،عارضه و پیامد این توسعه خواهد بـود .بزرگتـرین
مشکل قابل پیش بینی که در آینده رخ خواهد داد ،ازدحام شدید جمعیت و فعالیت و فشار ترافیکی بسیار
زیاد بر روی نقاط و معابر اصلی است .توسعه سرعین پیامدهایی را تاکنون بهدنبال داشته است که خصوصاً
در بعد کالبدی چشمگیرتر است .به طوری که جمعیت آن از  1194نفر در سال  1335به  4599نفـر در
سال  1385بالغ شده است .رشد سریع جمعیت و توسعه باعث شده است که به صورت نـاموزون و بـدون
برنامهریزی گسترش یابد و بدین ترتیب سرعین با توسعه فضایی -کالبدی ناهمگون مواجه شده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21

شده و در نهایت گسترش و توسعه کالبدی – فضایی را شدت بخشیده است .از جمله مهمترین پیامد این

درباره اثرات گردشگری در توسعه نواحی روستایی و شهری مطالعات متعددی انجام شده اسـت و بـه
ابعاد مختلف اثرات توسعه گردشگری پرداخته شده است .مخدوم در سال  ،1376در پژوهشـی بـا عنـوان
مرتعداری ،جنگل داری و اکوتوریسم منطقه را ارزیابی کرده است .همچنین ،در اثر دیگری توان اکولوژیک
منطقه گیالن و مازندران برای توسعه شهری صنعتی و روستایی و توریسم را ارزیابی کرده است .فانیثانی
در سال  ،1382در پایاننامه خود با عنوان بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظـت شـده اسـتان مازنـدران
مطالعه موردی خشکه داران ،بررسی توسعه اکوتوریسـم را در دو بخـش مطالعـات اکولوژیـک و اقتصـادی
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آمایش سرزمین شش زیرحوزه جنگلی استان فارس با استفاده از مدل اکولوژیک ،کاربریهای کشـاورزی،

اجتماعی منطقه بر اساس مطالعات پرسشنامه ای انجام داده است .نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است
که با توجه به باال بودن سطح اب های زیرزمینی منطقه و همچنین دارا بودن خاک هیدرومورف ایـن منطقـه
برای توسعه توریسم به صورت متمرکز مناسب نیست اما با اتخاذ تدابیری میتوان با دسترسی به قسمتهایی
با چشماندازهای زیبا در منطقه ،اکوتوریسم را به صورت گسترده و غیرمتمرکز در منطقه توسعه داد.
 )3روش تحقیق
تحقیق حاضر ،از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است .گردآوری دادهها با بررسی
های کتابخانهای و مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه صـورت گرفتـه اسـت .در تحلیـل دادههـا از آزمـون
آماری  T-Testاستفاده شد که از نوع آزمونهای پارامتریک محسوب و به تناسب پارامتریک بودن از داده های
دارای مقیاس فاصلهای و نسبتی استفاده میشود .سواالت در پرسشنامه بهگونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه
قابلیت تبدیل به شاخصهای عددی را داشته باشند و از این رو ،از معادلسازی عددی در قالب طیف لیکـرت
(یا عناصر) دارای ویژگیهای مشترکی اطالق میشود (عزتی )128 :1383،شامل جمعیت گردشپذیر سرعین
و کارشناسان سطح ناحیه بوده است و برای نمونهگیری از فرمول کوکران استفاده شده است .با در نظر گرفتن
سطح اطمینان  %95و احتمال قابل قبول خطای برآورد  %6حجم نمونه برای خانوارهای مسکونی که مطابق با
بررسیهای به عمل آمده ،جمعیت آنها بالغ بر  600نفـر بـوده اسـت ،برابـر بـا  260نمونـه و جامعـه نمونـه
کارشناسان با در نظر گرفتن سطح اطمینان  %95و احتمال قابل قبول خطای برآورد  ،%5حجم نمونه  56نفر
بهدست آمده است .در فرآیند توزیع پرسشنامهها ،با توجه به محـدودیت کارشناسـان سـازمانی در دسـترس،
تعداد افرادی که برای پاسخ به پرسشنامهها معرفی شدند ،در نهایت  33نفر بوده است و بر همـین اسـاس در
توزیع پرسشنامه بین افراد این جامعه ،تمام شماری این افراد مدنظر قرار گرفت.
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از وضعیت خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است .جامعه آماری که به آن جمعیت آماری یا مجموعه افراد

محدوده مورد مطالعه روستاشهر سرعین است .هسته اولیه سرعین به صورت روستا دربرگیرنده مؤلفههای
مؤثر بر قابلیتها و جاذبههای گردشگری بوده و توسعه این روستا مرهون گسترش و گردشپذیری جاذبههای
است .در آخرین تقسیمات سیاسی ایران ،سرعین در شهرستان اردبیل استان اردبیل و در بخش سرعین قـرار
گرفته و بهعنوان یک نقطه شهری شناخته میشود .این نقطه از نظر موقعیت مطلق در مشخصات جغرافیـایی
 48درجه و  4دقیقه طول جغرافیایی و  38درجه و  9دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده و مساحتی در حدود
 400هکتار دارد .ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  1650متر است و از طرف مشرق با روستای کنزق و از غرب
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گردشگری است .بهطوری که امروزه این روستاشهر ،بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری استان شناخته شده

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال چهارم ،شماره  ،3پیاپی 13

143

یپی

با روستای معروف گازیر(کهریز) و علیداشی و از طرف شـمال بـا روسـتای بیلـه دره و کـردده و از جنـوب بـا
روستای وریناب و کلخوران ویند ،محدود میشود .سرعین بیشترین چشمههای آب معدنی استان و کشـور را
دارا است ،با این حال مؤلفههایی نظیر تعداد هتلها ،هتل آپارتمانها و مهمانپذیرها ،جایگاه نامناسب به لحاظ
اقامتگاهها و خدمات پذیرایی گردشگری را نشان میدهد .با توجه به جدول شـماره  1وضـعیت اقامتگـاههـای
شهر اردبیل نشان میدهد که بیشترین تعداد اقامتگاهها مربوط به مهمانپذیرها بوده و علـت اقامـت بیشـترین
تعداد گردشگران در مهمانپذیرها ،ارزان بودن آن به نسبت سایر اقامتگاهها است که این نکته نیز بیـانگر ورود
گردشگران از طبقات درآمدی پایین و متوسط است.
جدول شماره ( :)1وضعیت واحدهای اقامتی شهر اردبیل

هتل

21

91

1018

48

186

6

6

2

هتل آپارتمان

15

395

471

68

159

7

6

2

مهمانپذیر

44

945

1915

-

216

24

5

28

کل اماکن

85

1395

4309

116

561

37

17

32

منبع :سالنامه آماری استان اردبیل.1387 ،

 )4یافتههای تحقیق
طبق بررسیها %80از پرسش شوندگان مرد و  %20از آنها زن بوده است .از بین پاسخدهندگان مسئول در
ادارات شهر سرعین  87/9درصد مرد و  12/1درصد نیز زن هستند .از تعداد  260نفر خانوارها  54نفر معادل
 20درصد کمتر از بیست سال 119 ،نفر معادل  45درصد گروه سنی 20تا  40سـاله 74 ،نفـر معـادل 28/5
درصد در گروه سنی  40تا  65ساله و  13نفر معادل  5درصد باالی  65ساله قـرار دارد کـه در شـکل پـایین
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عنوان

تعداد
(واحد)

مجموع
اتاقها

مجموع
تختها

تعداد
سوئیت(واحد)

تعداد
پرسنل

درجه 1
واحد

درجه 2
واحد

درجه 3
واحد

نشان داده شده است .از حیث سواد نیز ،در میان  260نفر خانوارهای مورد مطالعه  3/5درصـد دارای مـدرک
کارشناسیارشد و دکترا 8/1 ،درصد دارای مدرک کارشناسی 36/5 ،درصد دارای مدرک دیپلم و  29/6درصد
دارای سطح سوادی برابر با دیپلم بودهاند.
در خصوص ویژگیهای کارشناسان پرسششونده نیز میتوان گفت 54/5 ،درصد از پاسخگویان افراد بـین
 20الی  40سال و  45/5درصد افراد  40الی  65سال بودهاند .بررسی تحصیالت کارشناسان نیز نشان میدهد
که  24/2درصد آنان دارای مدرک تحصیلی کاردانی 57/6 ،درصد کارشناسی و  18/2درصد نیز ارشد و باالتر
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دارای مدرک سیکل و  22/3درصد دارای مدرک ابتدایی بودهاند .بر این اساس بیشترین افـراد مـورد مطالعـه
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بودهاند .این ارقام گویای آن است که اکثریت کارمندان و کارشناسان ادارت مـورد مطالعـه ،دارای تحصـیالت
باالیی هستند که بیشتر آنها را لیسانس تشکیل میدهد.
اول ،اثر چشمههای آب معدنی بر شکلگیری روستا و رشد اولیه

بر اساس نتایج بهدست آمده %84/6 ،از خانوارها ،میـزان بهـرهبـرداری از چشـمه هـای آب معـدنی را بـر
شکلگیری سرعین در سطحی زیاد و خیلی زیاد دانستهاند در حالی کـه  %15/4میـزان ایـن اثرگـذاری را در
سطحی متوسط و رو به پایین میدانند .بهعالوه بر اساس نتایج بـهدسـت آمـده % 89/3 ،از پاسـخ دهنـدگان
میزان بهرهبرداری از چشمههای آب معدنی در دو دهه اخیر بر احداث واحدهای اقـامتی و پـذیرایی در شـهر
سرعین را در سطحی زیاد و خیلی زیاد قلمداد میکنند .این امر در حالی است که  % 10/7افراد این میـزان
را متوسط ،کم و خیلی کم میدانند .بنا به نظر خانوارها میزان بهرهبرداری از چشـمههـای آب معـدنی در دو
دهه اخیر و اثرگذاری آن بر توسعه و گسترش شهر سرعین در دارای سطح زیاد و رو بـه بـاال بـوده اسـت بـه
پایین میدانند.
بر اساس اطالعات و آمارهای ارائه شده از سازمان میراث فرهنگـی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان
اردبیل در سال  ،1387نشان میدهد از  199275نفر از گردشگران وارد شده به استان اردبیل  38258نفر از
گردشگران خارجی به مدت  81071شب در هتلها و هتل آپارتمانهای سرعین اقامت داشتهاند که میانگین
اقامت هر گردشگری خارجی  2/12شب است .از بخشهای اقامتی اشـغال شـده در ایـن آمـار 80/3 ،درصـد
گردشگران در هتلها و  19/7درصد بقیه در هتل آپارتمانها بوده است .براساس جدول شماره  2که متعلق به
گردشگران خارجی است ،درآمد حاصل از محل اقامتگاههای تنهـا هتـلهـا و هتـل آپارتمـانهـا گردشـگران
خارجی  30194840هزار ریال برآورد شده است (جداول  2و .)3
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گونهای که  % 71/1میزان اثرگذاری آن را زیاد و خیلی زیاد میدانند و  % 28/8سطح آن را متوسـط و رو بـه

جدول شماره ( :)2درآمد حاصل از اقامت گردشگران خارجی در هتلها و مهمانپذیرها

هتل

30163

65117

 2/16شب

400

863525

26047

هتل آپارتمان

8095

159954

 2شب

260

512420

4148

کل

38258

11071

 2/12شب

-

789243

30195

منبع :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل.1387 ،
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عنوان

تعداد گردشگران
اقامتکننده
(نفر)

تعداد شبهای
اقامت گردشگران
(شب)

میانگین
شبهای اقامت
گردشگران

هزینه اقامت
نفر برای یک
شب هزارریال

هزینه اقامت هر
گردشگر
ریال

کل هزینه
اقامت در سال
میلیون ریال
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جدول شماره ( :)3تأثیر بهرهبرداری از چشمههای آب معدنی بر توسعه و گسترش سرعین
فراوانی

درصد

خیلی کم

10

3.8

کم

18

6.9

متوسط

47

18.1

زیاد

83

31.9

خیلی زیاد

102

39.2

جمع کل

260

100

منبع :یافتههای تحقیق.1392 ،

بنابر یافتههای تحقیق که بیانگر نظرات خانوارها در سطح سرعین است ،میزان اثرگذاری چشمههـای آب
معدنی در دو دهه اخیر در جذب مهاجر به شهر سرعین با  % 70/8درصد که این اثرگذاری را متوسط ،کم و
خیلی کم دانستهاند .در حالی که  % 29/2از پاسـخدهنـدگان رای بـه سـطحی زیـاد و خیلـی زیـاد دادهانـد.
همچنین نتایج حاصل نشان میدهد که میزان افزایش استخرهای سرپوشیده در سـطح شـهر سـرعین در دو
کردهاند (جدول .)4
جدول شماره ( :)4میزان اثرگذاری چشمههای آب درمانی در جذب مهاجر
فراوانی

درصد

خیلی کم

42

16.2

کم

101

38.8

متوسط

41

15.8

زیاد

65

25

خیلی زیاد

11

4.2

جمع کل

260

100
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دهه اخیر %55 ،در سطح متوسط به پایین و  % 45نیز میزان این افزایش را در سطح زیاد و خیلی زیاد عنوان

منبع :یافتههای تحقیق.1392 ،

معدنی در گسترش ورود مسافران به سـرعین را در سـطح زیـاد و خیلـی زیـاد و  % 10از خانوارهـا نیـز ایـن
تأثیرگذاری را در سطح متوسط عنوان کردهاند (جدول  .)5بنابر بررسـیهـای پرسشـنامه در میـان خانوارهـا،
 80/4درصد از پاسخ دهندگان ورود مسافران را در توسعه و گسترش گردشگری سرعین دخیل دانسـتهانـد و
 19/6درصد نیز از خانوارها تأثیر ورود مسافران را در توسعه سرعین در حد متوسط و رو به پایین دانستهاند.
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طبق نظرسنجی بهعمل آمده از خانوارهای ساکن در سـطح سـرعین  % 90تأثیرگـذاری چشـمههـای آب
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جدول شماره ( :)5تأثیرگذاری چشمههای آب درمانی در افزایش ورود مسافران به شهر سرعین در دو دهه اخیر
فراوانی

درصد

متوسط

26

10

زیاد

129

129

خیلی زیاد

105

105

جمع کل

260

100

منبع :یافتههای تحقیق.1392 ،

دوم ،اثر مؤلفههای محیطی در توسعه روستاشهر

برای بررسی این مسئله ،مدیران ادارات مؤثر مانند فرمانداری ،بخشداری مرکزی ،توزیع برق ،دانشگاه پیام
نور ،شرکت گاز ،منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن ،شبکه بهداشت و درمان ،شورای شهر ،شهرداری،
سازمان مسکن و شهرسازی ،محیط زیست و سـازمان میـراث فرهنگـی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری مـورد
پرسشگری قرار گرفتهاند .اثر ویژگیهای طبیعی منطقه در توسعه کالبدی -فضایی سرعین از نظر کارشناسان
زیاد 15/2 ،درصد متوسط و تنها  9/1درصد آنان تـأثیر آن را کـم دانسـتهانـد .بنـابراین مـیتـوان گفـت کـه
ویژگیهای طبیعی تا حد زیادی در توسعه کالبدی -فضایی مؤثر است.
بهعالوه اثر نزدیکی به مرکز استان در تحوالت فضایی -کالبدی طـی دو دهـه از نظـر کارشناسـان مـورد
مطالعه بدین شرح است که  33/3درصد تأثیر آن را زیاد 21/2،درصد خیلی زیاد 24/2 ،درصد متوسط15/2 ،
درصد کم و  6/1درصد نیز ارزیابی کردهاند .همچنین بیشتر پاسخگویان ( 60/6درصد) تأثیر چشـمههـای آب
معدنی در توسعه کالبدی – فضایی را خیلی زیاد 30/3 ،درصد زیاد و  9/1درصد نیز متوسط ذکـر کـردهانـد.
امروزه چشمههای آبگرم معدنی و درمانی از مهمترین عوامل ورود گردشگران و مسافران است .سرعین نیز بـه
همین دلیل همه ساله پذیرای تعداد کثیری از گردشگران و مسافران است و این ورود مسافران نقـش مهمـی
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ادارات نشان میدهد که بیشتر کارشناسان ( 48/5درصد) تأثیر آن را زیاد 27/3 ،درصد میزان تـأثیر را بسـیار

در گسترش و توسعه فیزیکی سرعین داشته است.

فراوانی

درصد

متوسط

2

6.1

زیاد

12

36.4

خیلی زیاد

19

57.6

جمع کل

33

100

منبع :یافتههای تحقیق.1392 ،
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در این پژوهش رابطه بین متغیرهای بهرهبرداری از چشمههای آبگرم معدنی و تحوالت کالبـدی -فضـایی
سرعین مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است .جهت آزمون این رابطه از روش تی تک نمونهای استفاده شده
است .نتایج مربوط به آزمون نشان میدهد میانگین مربوط به این سوال نزد پاسخدهنـدگان پرسشـنامه 3/75
است که بیانگر تأثیر بهرهبردای از چشمههای آبگرم معدنی در تحوالت کالبدی -فضایی سـرعین زیـاد اسـت.
برای تأیید نهایی ،با توجه به اینکه سطح معنیداری بهدست آمده ( )sigبرابر با  0/000و کمتـر از  5درصـد
است ،این رقم گویای آن است که میانگین بهدست آمده تفاوت معناداری بـین متغیرهـا برقـرار اسـت .بـدین
ترتیب میتوان نتیجه گرفت که رابطه معنادار عمیقی بین تحوالت کالبدی -فضایی سرعین با بهرهبـرداری از
چشمههای آب درمانی ،از نظر جامعه نمونه تحقیق وجود دارد.
از نظر کارشناسان نیز رابطه بین بهرهبرداری از چشمههای آبگرم معدنی و تحـوالت کالبـدی -فضـایی در
سرعین مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج میانگین  4/38را نشان میدهد کـه بیـانگر تـأثیر بهـرهبـرداری از
چشمههای آبگرم معدنی در تحوالت کالبدی -فضایی سرعین است .بـا توجـه بـه نتـایج اسـتنباطی و سـطح
تحوالت کالبدی -فضایی سرعین با بهرهبرداری از چشمههای آب درمانی را آشکارا بیان میدارد (جدول .)7
جدول شماره ( :)7آزمون رابطه بین بهرهبرداری از چشمههای آبگرم معدنی و تحوالت کالبدی -فضایی سرعین
Test Value = 3

دیدگاه

Mean

)Sig. (2-tailed

df

t

مردم محلی

3.75

0.000

259

13.529

کارشناسان

4.381

0.000

33

14.411

به منظور بررسی رابطه میان زیرساختهای گردشگری و اثر آن بر گسترش عمودی شهر سرعین از آزمون
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معنیداری بهدست آمده ( )sigکه برابر با  0/000و کمتر از  5درصد است ،این رقم تفـاوت معنـیداری بـین

همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده از آنجا که سطح معناداری ( )sigکمتر از
 5است ،می توان گفت که بین گسترش عمودی سرعین و زیرسـاختهـای گردشـگری شـهر سـرعین رابطـه
پرسشنامه و  87درصد در بین کارشناسان است که نشان دهنده همبستگی باالیی بین دو متغیر است (جدول
.)8
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مستقیم و معنادار وجـود دارد .همچنـین بـا شـدت همبسـتگی برابـر  88درصـد در میـان پاسـخ دهنـدگان
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جدول شماره ( :)8آزمون همبستگی بین زیرساختهای گردشگری و گسترش عمودی شهر سرعین
بر اساس دیدگاه

sig

شدت همبستگی تعداد()N

مردم محلی

0/000

0/88

260

کارشناسان

0/000

0/87

33

رابطه اثرات مرکزیت جدید استان یعنی شهر اردبیل (در دو دهه اخیر) بر رشـد و گسـترش سـرعین نیـز
بررسی شده است .جهت بررسی این مسئله از آزمون تی تـک نمونـهای اسـتفاده شـده اسـت .نتـایج بررسـی
میانگین  3/90برای پاسخ دهندگان و  3.8برای کارشناسان را نشان میدهد .نتایج سطح معنیداری بهدسـت
آمده به ترتیب برابر  0/000و کمتر از  5درصد و برای کارشناسان برابر با  0/024و کمتر از  5درصـد اسـت.
بنابراین می توان گفت که تبدیل شهر اردبیل به عنوان مرکز اسـتان در دو دهـه اخیـر باعـث رشـد و توسـعه
سرعین شده است.

Test Value = 3

دیدگاه

Mean

)Sig. (2-tailed

df

t

مردم محلی

3.9

0.000

259

15.446

کارشناسان

3.48

0.024

33

2.369

 )5نتیجهگیری
یکی از مکانهای جذاب و گردشگری در ایران ،چشمههای آبگرم یا آب معدنی سرعین است که در ابتـدا
به به صورت روستا و در ادامه به صورت روستاشهر و در آینده نزدیک به عنوان یک شهر نسـبتا بـزرگ قابـل
پیش بینی است .ایران به دلیل دارا بودن طبیعت متنوع ،از امکان مناسبی برای آبدرمانی و جذب گردشگران
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جدول شماره ( :)9آزمون رابطه بین مرکزیت جدید استان بر رشد و گسترش سرعین

داخلی و خارجی عالقمند به این نوع گردشگری برخـوردار اسـت .در حـال حاضـر بـیش از  200چشـمه آب
معدنی در کشور شناخته شده که خواص درمانی آنها بـه تأییـد سـتاد گردشـگری درمـانی سـازمان میـراث
مؤسسات تحقیقات بینالمللی کرده و مطالعه روی خواص درمانی این چشمهها نیز آغاز شده است .بر اسـاس
تحقیقات صورت گرفته ،آبگرم ایران و چشمههای موجود در کشور ،خاصیت درمانی بسیاری دارد به طوری که
در درمان بیماریهای اعصاب و روان ،وفشار خون مؤ ثر بـوده و باعـث تنظـیم فشـار خـون و آرامـش اعصـاب
میشود.
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کشور ما با وجود داشتن این پتانسیل بالقوه ،هنوز در حال برداشـتن نخسـتین گـامهـا در ایـن بخـش از
گردشگری است و در مقایسه با کشورهای دیگر هنوز نتوانسته جایگاه در خور توجهی در این میان برای خود
کسب کند .بدیهی است ،یکی از الزامات موفقیت در عرصه گردشگری آبهای گرم ،وجود امکانات و تسهیالت
اقامتی ،رفاهی و تفریحی مناسب ،در مناطقی است که چشمههای آبگرم معدنی در آن قرار دارند .تحقق ایـن
امر مهم سبب میگردد تا فراغت و گردشگری از مناطق دیدنی به خاصیت درمانی این چشمهها اضافه گردیده
و خود عاملی اثرگذار در جذب بیشتر گردشگران باشد .معـروفتـرین چشـمههـای آبگـرم ایـران در محـالت،
سرعین ،رامسر ،الهیجان ،سمنان ،تختسلیمان ،الویج ،رینه ،گرم کلنو (بنـدرعباس) و گلشـتر (رودبـار) قـرار
دارند که در حال حاضر تنها در سرعین ،شرایط مطلوبی از نظر وضـعیت بهـرهبـرداری از چشـمههـای آبگـرم
طبیعی وجود دارد .در سرعین با همکاری بخش خصوصـی زیرسـاختهـای مـورد نیـاز تـا حـدی در بخـش
گردشگری توسعه یافته و تعدادی هتل و مرکز اقامتی در حد اسـتانداردها احـداث شـده اسـت ،امـا در سـایر
شهرها و مناطقی که چشمه های آبگرم وجود دارد ،هنوز امکان حضور گردشـگران داخلـی بـرای درمـان نیـز
کنار این چشمههای آبگرم ،حداقل امکانات رفاهی و شرایط بهداشتی سایت های گردشگری فراهم اسـت کـه
گاهی به جای درمان موجب ابتال به برخی بیماریهای پوستی می شـود .ایـن شـرایط تمایـل بـه اسـتفاده از
آبهای گرم طبیعی به جز در برخی از موارد معدود ،را محدود ساخته است.
از طرف دیگر گردشگری آبگرم دارای شرایط است که در تمام فصول امکان پذیر است .در نتیجه میتوان
آن را یک صنعت فعال ساالنه محسوب کرد .بدین ترتیب ،ایران با توجه به داشتن چشمههای آبگرم و معـدنی
زیاد که دارای خاصیت معالجه بیماریهای مختلف هستند و وجود بیمارستانهای مجهز به کادر متخصـص و
آموزش دیده و پزشکان ماهر میتواند در زمینه گردشگری درمانی از موقعیت مناسبی در دنیا برخوردار شـود.
عدم معرفی بینالمللی چشمههای ایران بهخصوص چشمه آبگرم سرعین موجب شـده تـا آبدرمـانی در ایـن
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فراهم نشده و در اغلب این مناطق بهرهبرداری از چشمههای آبگرم با وضعیتی نامطلوب صورت مـیگیـرد .در

منطقه عموما جنبه داخلی داشته باشد .اشتغالزایی و ارزآوری گردشگری آبگرم از جمله مـواردی اسـت کـه
بدون شک ،با تبلیغات مناسب و گسترده و همچنین سرمایهگـذاری و همکـاری بخـش خصوصـی در زمینـه
شود.

با توجه به بررسی ها و تحلیل در این پژوهش ،میتوان اذعان کرد که طی دو دهه اخیر ،توانهای محیطی
بهخصوص چشمههای آبگرم و اقلیم مناسب در فصل گرم سال بر رشد و گسترش فضایی و کالبـدی سـرعین
تأثیر بسزایی داشته است .نتیجه مقدماتی از بررسی حاضر ،اثرات عمیق بهرهبرداری از چشمههای آب معـدنی
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در روند توسعه کالبدی -فضایی سرعین است .در توسعه کالبدی– فضایی عوامـل و عناصـر مختلفـی دخالـت
دارند که هر یک بخشی از عمران روستای اولیه سرعین را بر عهـده داشـته و در فرآینـد توسـعه سـذعین در
سالهای بعد مؤثر بودهاند .نخستین مرحله رشد کالبـدی -فضـایی سـرعین بـه بعـد از سـالهـای  1370بـر
میگردد که توسعه و تجهیز و بازسازی آبهای معدنی ،هتلها ،مراکز اقامتی و خدماتی را در بر میگیـرد .در
نتیجه افزایش گردشگران به جهت استفاده از چشمههای آبگرم نیـاز بـه مسـکن افـزایش یافتـه و در نتیجـه
پیرامون هسته اولیه ،واحدهای اقامتی ،فراغتی ،مشاغل تجاری و خدماتی افزوده شد که خود گسترش افقی را
در پی داشته است .همچنین تغییر کاربریها نیز به تبع افزایش جمعیت و گسترش ساختوسـاز در قسـمت-
های مختلف ،موجب توسعه گسترش فیزیکی شده است.
اسناد و مدارک بهدست آمده از شهرداری در مورد صدور پروانه ساختمانی از سال  1382تا  1389نشانگر
سیر صعودی پروانه صادره بوده که این امر مبین گسترش ساختوساز و گسترش کالبدی -فضایی طـی ایـن
سالها است .رابطه معنیدار بین تحوالت کالبدی -فضایی سرعین با بهرهبرداری از چشـمههـای آب درمـانی،
کارشناسان و مدیران در مورد تبدیل شهر اردبیل بهعنوان مرکز استان و اثـر آن در توسـعه کالبـدی فضـایی
سرعین ،نحوه گسترش و توسعه سرعین متأثر از چشمههای آب معدنی و ویژگیهای طبیعی را تبیـین مـی-
کند.
با توجه به مشکالتی که در مسیر توسعه گردشگری به طور عام و به طور اخص در گردشـگری تفریحـی-
درمانی وجود دارد ،می توان گفت که هموار نمودن مسیر توسعه صنعت گردشگری نیازمند برنامـهریـزیهـای
کالن و بلندمدت است و استانداردسازی از تجربههای جهانی در بومیسازی خدمات و سـرویسهـای صـنعت
گردشگری ،میتوا ن کمک شایانی به فعاالت این عرصه کند .به همین منظور ،موارد زیر در مورد سرعین قابل
ذکر است:
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رابطه معنیداری بین گسترش عمودی سرعین و زیرساختهای گردشگری و نتایج حاصل از پاسـخ خانوارهـا،

 توجه به سرعت پرشتاب توسعه کالبدی -فضایی سرعین؛ به گونهای که در حال حاضر توسـعه پرشـتاب،ناموزون و نابهنجار و تخریب اراضی قابل مشاهده است و ضـروری اسـت در ایـن خصـوص برنامـه جـامع
 نظارت بر بیرویه بودن ساختوسازهای مراکز اقامتی ،به منظور رعایت اختصاص زمین به فضـاهای بـاز وپارکینگ و سایر تجهیزات و تأسیسات الزم در کنار این مراکزها؛
 برنامهریزی مناسب و بهتر جهت هدایت و توسعه کالبدی -فضایی سرعین در جهتهای مناسب؛ -همکاری بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در امور مربوط به گردشگری؛
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توسعه گردشگری هماهنگ با توسعه روستاشهر تنظیم و به اجرا درآید؛
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 جلوگیری از ساختوسازهای غیر مجاز در زمین کشاورزی اطراف شهر؛ توجه به منابع طبیعی و پتانسیلهای محیطی موجود در سرعین با استفاده از تجربیات شـهرهای بـزرگتوریستی کشور و حتی شهرهای مشـابه خـارجی در زمینـه توسـعه کالبـدی -فضـایی متناسـب بـا نیـاز
گردشگری.
 )6منابع
-

پاپلییزدی ،محمدحسین و مهدی سقایی ،)1383( .گردشگری روستایی در توسعة منطقهای ،مجله دانشکده ادبیات و
علوم انسانی ،شماره دوم ،دانشگاه فردوسی مشهد.

-

خدابنده ،رقیه ،)1388( ،گردشگری در آبهای شفابخشhttp://hotelmagazine.ir/pages/1467،

-

داسویل ،راجر ،)1379( ،مدیریت گردشگری ،ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران.

-

زاهدی ،شمسالسادات ،)1385( ،مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیطزیست) ،چاپ اول ،انتشارات
دانشگاه عالمه طباطبایی.

-

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور 1385 ،و .1387

-

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل.1387 ،

-

سالنامه آماری استان اردبیل.1387،

-

شارپلی ،ریچارد ،)1380( ،گردشگری روستایی ،ترجمه :رحمتاله منشیزاده و فاطمه نصیری ،انتشارات بیجا ،تهران.

-

صدرموسوی ،میرستار ،و جواد دخیلی کهنمویی ،)1386( ،ارزیابی وضعیت تسهیالت گردشگری استان آذربایجان
شرقی از دید گردشگران ،پژوهشهای جغرافیایی شماره  .61پاییز.

-

صمدیان ،ابوالفضل ،سیدحسن حسینی و میرگانه نگینه رئوف آوار ،)1388( ،نقش آموزش بر توسعه زیرساختها در
صنعت توریسم ایران .فصلنامه علمی -پژوهشی جغرافیای انسانی ،سال اول ،شماره چهارم ،پاییز.

-
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-

حیدریچیانه ،رحیم ،)1387( ،مبانی برنامهریزی صنعت گردشگری ج  ،1تهرن ،انتشارات دانشگاه تهران.

طاهریدمنه ،محسن ،و همکاران ،)1390( ،بررسی چالش موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با
محدودیت مراکز اقامتی ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای سال دوم ،شماره هشتم.

-

عزتی ،مرتضی ،)1383( ،روش تحقیق در علوم اجتماعی ،انتشارات نور علم.

-

فانیثانی ،فاطمه ،)1382( ،بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه مورد خشکهداران،
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی گروه محیطزیست ،دانشگاه تربیت مدرس.

-

کاظمی ،مهدی ،)1387( ،مدیریت گردشگری ،سمت.
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-

طرح جامع شهر سرعین مصوب.1385 ،
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 سال،19  شماره، مجله محیطشناسی، آمایش سرزمین شش زیر حوزه جنگلی استان فارس،)1376( ، مجید،مخدوم

-

.23
.63  شماره، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار،)1381( ، علی،منصوری
-
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