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  چکیده

 از یکی عنوان به تواند می باشد، محیط دوستدار و محور دانش مند، نظام اینکه بر مشروط گردشگري صنعت امروز

 توان ارزیابی.  کند نقش ایفاي مناطق پایدار توسعه به یابی تدس در اقتصادي هاي بخش ترین هزینه کم و ترین متنوع

 این. کند می کمک صنعت این توسعه به گردشگري فعالیت براي مناسب سرزمینی هاي گزینه یا گزینه معرفی با  محیط

 شهرستان در گردشگري توسعه براي ها مکان ترین مناسب محیط، توان ارزیابی از گیري بهره با تا است آن بر نیز مطالعه

 ارزیابی مورد سیستمی وتحلیل تجزیه روش از استفاده با سرزمین محیطی توان تحقیق این در. کند شناسایی را نیشابور

 سیستمی، رهیافت اساس بر سپس و شد شناسایی منطقه محیطی منابع و ها توان ابتدا منظور این به. است گرفته قرار

 در. آمد پدید جدید اطالعاتی هاي الیه صورت این به و گردید تلفیق و بندي معج تحلیل، و  تجزیه آمده بدست اطالعات

 نتایج. شد تعیین منطقه محیطی توان اکولوژیکی معیارهاي با شده استخراج واحدهاي سنجش طریق از بعد مرحله

 قابل تردهگس گردشگري توسعه جهت منطقه از) درصد 11/14 معادل( کیلومتر 84/1259 که است آن گویاي تحقیق

 در این. است شده توزیع نیشابور شهرستان جنوب و شرق شمال، قسمت در پراکنده صورت به بخش این. است استفاده

 در.  دارد وجود شهرستان شرق و جنوب شمال، از هایی قسمت در نیز متمرکز گردشگري توسعه توان که است حالی

 داد نشان و شد انجام DPSIR مدل از گیري بهره با پایدار ريگردشگ یک به نیل براي شهرستان پایداري  سنجش ادامه

 لحاظ از اما دارد قرار پایداري نسبتاً وضعیت در مجموع در اجتماعی هاي شاخص زمینه در چه اگر نیشابور شهرستان که

 مورد یبایست گردشگري توسعه فرآیند در طبعاً که است ناپایدار وضعیت در عمدتاً محیطی  و اقتصادي هاي شاخص

  .گیرد قرار ریزان برنامه و گیران تصمیم توجه

  

  مقدمه

استفاده  ،شناساییو  شودمیاطالق  در سطح یا زیرزمینذخیره شده طبیعی ها و امکانات بالقوه و بالفعل قابلیت بهتوان محیطی 

بهبود سطح  هاي جدید وگذاري، سرمایهیابی به توسعهدست ها سبب حفظ تعادل محیط،ها و تواناییاصولی و شایسته از این قابلیت

استفاده  آن اگر بجا و مناسبهاي توانمندياز  پذیر است، اما بسیاريسرزمین محدود و آسیبمنابع  رو ینازا. شودمیکیفیت زندگی 

ان نهفته توان محیط به دنبال سنجش وضع موجود و توارزیابی  رو ینازا . (Miller, 1995: 137)شود، ابدي و قابل تجدیدند

از  توانمی بنابراین ).12: 1395پور و همکاران، نیک( هاي توسعه استریزيبراي برنامهو معیارهاي مشخص ها سرزمین با مالك

  ).2: 1389رهنمایی، (فراهم آورد را در محیط  اندیشمندانهسنجیده و امکان انتخاب محیط  شناخت بهتر طریق

                                                             
  مسوول ي نویسنده: hedayat.nouri@gmail.com  
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نیازمند  )22: 1393پاپلی یزدي و سقایی، (است هاي محیطی توان که مبتنی بر عنوان یک فعالیت اقتصادي به گردشگري

ریزي و استراتژي مشخص، برنامهبدون  گردشگريتوسعه  در غیر این صورت. استهاي هر سرزمین ها و توانقابلیت شناخت دقیق

هاي در واقع انجام فعالیت .خواهد بودثبت آن هاي مکند که مضرات آن بیشتر از جنبهرا براي جامعه ایجاد می شماري یبمشکالت 

تر بر تواند بر تجارب گردشگران و از آن مهمریزي و مدیریت صحیح و بدون محاسبه توان منطقه، میدر غیاب برنامه گردشگري

ون نیاز انسان به عالوه بر این افزایش روزافز). 25: 1390جعفري و همکاران، (کیفیت مناطق مقصد اثرات منفی زیادي داشته باشد 

عنوان یک منبع  رود بتواند بههاي تفرجی نیز ارزیابی دقیق روي منابعی که احتمال میهاي مناسب براي فعالیتتفرج و نیاز به مکان

ل به عمجلوگیري ها نیز منابع از تخریب آن این تا عالوه بر استفاده اصولی از سازدتفرجی مورد استفاده قرار گیرند را ضروري می

 چه هر شناسایی اولین راهکار ،گردشگريجهت فراهم کردن بستر مناسب براي توسعه صنعت از این رو ). 56: 1383میکاییلی، ( آید

 لحاظ به این مناطق سنجیتوان براي دقیق ریزيبرنامه همچنین .دارد گردشگري استعداد که است مناطق مختلفی بهتر و تربیش

شریفی و ( است دیگر راهکارهاي از جمله ،ها آن براي زیربنایی امکانات و مختلف هايگردشگاهایجاد  و اکوتوریست جذب قدرت

 از فرهنگی و زیستی تنوع از حفاظت مانند مختلفی، معیارهاي باید گردشگريبراي آل، در حالت ایدهپس  ).3: 1394بستانی، 

 Ryngnga) گیردقرار  مدنظر زیست محیط بر تأثیر حداقل با زیستی تنوع از پایدار استفاده ترویج و اکوسیستم از حفاظت طریق

PK 2008: 49) .هاي اقلیمی مساعد که سبب ایجاد هاي متعدد طبیعی، ویژگیها و قابلیتشهرستان نیشابور با دارا بودن توان

به عنوان یکی از مناطق  محیطی یستزهاي مختلف فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و باغات و مناطق سرسبز و زیبا شده است، جاذبه

که باید موفق  گونه آن گردشگردر عمل این شهرستان در زمینه جذب  متأسفانهولی . رودبه شمار میکشور  گردشگريمهم و زیباي 

درصورتی که . استاستفاده بهینه صورت نگرفته  ،گردشگريهاي مختلف این شهرستان در زمینه ارتقاي بخش عمل نکرده و از توان

-و فرهنگی میهاي اقتصادي، اجتماعی اکولوژیکی، جاذبه ياندازها چشمهاي طبیعی، و شناخت پتانسیل گردشگريبخش  توجه به

براي  زاییموجب ایجاد اشتغال، درآمدزیادي در شهرستان نیشابور داشته باشد و  اثرات مثبت نیز هاي اقتصاديتواند از جنبه

ارزیابی توانمندي محیطی شهرستان نیشابور لذا هدف این مقاله . گرددشهرستان  و آبادسازي این هاشهرستان، توسعه زیرساخت

 . استدر این شهرستان  گردشگريجهت توسعه پایدار 

  

  ادبیات موضوع

  مبانی نظري

هاي اقتصادي از محیط توسط انسان مؤثر بوده و در راستاي وريهاي محیطی است که در بهرهتوان محیطی، مجموعه داده

هم شامل توان وضع موجود و در واقع توان محیط  .)5: 1379نوري، (هاي اقتصادي انسان در محیط، کاربري داشته باشند فعالیت

-راحتی می هاي نهفته وسعتی گسترده دارد که با شناخت و ارزیابی دقیق آن به، که این تواناستهاي نهفته منطقه هم شامل توان

ارزیابی توان محیط به دنبال کمک با کارشناسان بنابراین ) 18: 1379حسینی ابري، (اخت یان ستوان تصویر توسعه آینده را نما

). 12: 1395پور و همکاران، نیک( اندریزي شدهطرحو ها و معیارهاي مشخص سنجش وضع موجود و توان نهفته سرزمین با مالك

بر پایه ) از میان چندین کاربري مجاز(رزمین گیري در انتخاب استفاده از سارزیابی توان محیطی اراضی، منطق تصمیم

متناسب با ) آمایش سرزمین(ها منظور توزیع و استقرار فعالیت ، به)تحلیل سیستماتیک(روابط بین این عناصر  وتحلیل تجزیه

 سعی ابتدا در محقق توریسم، توسعه براي محیطی توان ارزیابیدر از این رو ). 105: 1384سرور، (هاي جغرافیایی است خصیصه

 عناصر طریق تلفیق از ادامه، در و نماید بندي طبقه و ارزیابی شناسایی، را گردشگري بر مؤثر عناصر محیطی تک تک کند یم

 قابلیت میزان و نوع جهت به را نواحی و مشخص را وري محیط بهره الگوي سیستماتیک، و ترکیبی ارزیابی و محیطی شده شناخته

  ).82، 1389سلطانی و نوري، (ماید ن معرفی و مجزا کدام هر خاص برداري وه بهرهشی و گردشگري براي ها آن



    3   نیشابور شهرستان در  گردشگري پایدار توسعه براي محیطی توانمندي ارزیابی

زارش براتلند این گونه گپایدار را طبق معیارهاي  گردشگرياصطالح  1998 سال در بار نخستین گردشگري جهانی سازمان

کند هاي آیندگان برآورده میارتقاي فرصت پایدار نیازهاي گردشگران حاضر و جوامع میزبان را با محافظت و گردشگري: تعریف کرد

نیست، بلکه فرایندي است که باید کلیه انواع  گردشگريدر واقع گردشگري پایدار یک نوع از ). 139: 1391و کرمی،  بین یکن(

  .(Ozen & Yalcinkaya, 2007: 115)پذیر سازد مسئولیت زیست یطمحرا بهبود بخشد و افراد را نسبت به  گردشگري

 موجود منابع از استفاده با منطقه یک به گردشگران جذب و گردشگري گسترش از است عبارت گردشگري پایدار عهتوس

 فرهنگی، هویت و وحدت بتوان گردشگران، انتظارات و جامعه قانونی و فرهنگی اقتصادي، نیازهاي به دادن پاسخ ضمن که يا گونه به

سعیده زرآبادي و (کرد   تأمین بهینه حد در پیوسته و متوازن طور به را مانانمیه و مقصد اقتصادي تعادل ،زیست یطمح سالمت

تنگاتنگ گردشگري با محیط، حفاظت و پایداري از منابع محیطی در بنابراین به دلیل وابستگی و ارتباط ). 65: 1391مردوخی، 

: 1397ضیائی و عباسی، (االیی برخوردار است یابی به گردشگري پایدار از اهمیت بجهت دست ،هاي گردشگريزمان اجراي فعالیت

 چارچوب درایجاد و رشد گفتمان توسعه پایدار  ساز ینهزمدر زمینه پیامدهاي محیطی توسعه گردشگري،  هاهمین نگرانی). 10

 هايرفیتظ تعریف و منابع از پایدار ياستفاده اکولوژیکی، هاي یتمحدودچون  مفاهیمیاین راستا  در .شد گردشگري يتوسعه

 Sharpley)گرفت قرار توجه مورد گسترده طور به اخیر سالهاي در گردشگري فرهنگی اجتماعی و محیطی یستز یراتتأث و تحمل

& Telfer, 2015:201) .  همواره اما دارد، بر در را محیطی یستز و اقتصادي اجتماعی، ابعاد پایدار گردشگريدر واقع اگر چه 

 فرداي به نیازهاي بیشتر پایدار گردشگريبنابراین ). 7: 1394زردان و بهمنی، ( است گرفته قرارشتري بی یدتأک مورد آن در محیط

: 1394زردان و بهمنی، ( فعلی آن اقتصادي رشد و گردشگري صنعت در موجود هايمزیت به تا است مرتبط گردشگري صنعت

 تمام آن در کند کهمی توصیف پایدار يتوسعه اصول يپایه بر را گردشگري از شرایطی پایدار، گردشگريتوان گفت پس می). 14

 توجه مورد را ذینفعان نیازهاي کنار در باشد همراه داشته به واندتمی گردشگري که محیطی و اجتماعی اقتصادي، احتمالی یراتتأث

که توان گردشگري  کاربري بهینه یابی بهجهت دستدر واقع با ارزیابی توان محیط .  (Waligo et al, 2013:348)دهد می قرار

برداري نامحدود از منابع لوژیکی و محیط زیستی در جهت بهرهجتماعی، اکواتوان به کارایی اقتصادي، گردد میرا نیز شامل می

گردشگري به عنوان مفهومی که ریشه در حفاظت تداوم از این رو، . (Mende and Astorge, 2003: 83)دست یافت زمین 

  ).31: 1394ریاحی و قاسمی، ( گرددوسعه پایدار دارد مطرح میهاي تیعی و آرمانمنابع طب

 

  پیشینه تحقیق

و  ارزیابی توان محیطهاي انجام شده در حوزه ها، تحقیقات و پروژهگزارش خصوص بهپس از مطالعه و کنکاش در متون علمی، 

  :گرددوریم که به چند مورد اشاره میخ، به موارد مرتبط با موضوع حاضر برمیگردشگريتوسعه پایدار 

 ل با استفاده از مد را یالمدر شهرستان ا گردي یعتتوسعه طب ؛1397، شوهانی و همکاران AHP   ،نتایج  بررسی نمودند

هایی در شمال و مرکز تا جنوب لکه صورت به دارندمناطقی که توان باالیی جهت توسعه صنعت گردشگري این تحقیق نشان داد 

  .اند و مناطق جنوبی و غربی شهرستان نیز توان پایینی جهت توسعه صنعت گردشگري دارندهرستان پراکندهشرق ش

 گیري چند معیاره فازي در محیط تصمیم روش با استفاده از؛ 1396، اکبري قوچانی و همکارانGISهاي مناسب ، مکان

بر اساس این مطالعه مشخص گردید که سه محدوده واقع در . دانهبراي اکوتوریسم در شهرستان مشهد را مورد ارزیابی قرار داد

هاي بسیار مناسب براي محدوده) آباد محدوده ملک( و جنوب) محدوده طرقبه، شاندیز و چالی دره(، غرب )دهستان کارده(شمال 

  .توسعه اکوتوریسم هستند

 پاسخ  -اثر - یتوضع -فشار -تلفیق مدل نیروي محرکهبه  ؛1396، زبردست(DPSIR)  و مفهوم ردپاي اکولوژیکی جهت

مفهوم ردپاي اکولوژیکی نتایج نشان داد ؛ پرداخت ی توسعه گردشگري در ایرانزیست محیطارائه چارچوبی براي ارزیابی راهبردي 
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(EF) موجودي (، وضعیت )از طریق تعیین کل ردپاي اکولوژیکی گردشگران(هاي فشار هاي کمی براي بخشتواند شاخصمی

  .ارائه نماید) عبور تقاضاي ردپا از موجودي اراضی حاصلخیز(و اثر ) حاصلخیز در مقصداراضی 

 بر  یدتأکهاي محیطی با هاي محیطی بخش سرآسیاب یوسفی با هدف شناخت قابلیتتوان ؛1393، زاده و مهدويطوافی

 از درحالیکه است، هايمحدودیت داراي شاورزيک هايقابلیت نظر قرار دادند و عنوان نمودند که منطقه از موردمطالعهرا گردشگري 

  .استبرخوردار  باالیی استعداد از گردشگري توسعۀ جهت اکوتوریستی جنبه ویژه به محیطی هاينظر توان

 با استفاده از  یسمزاخرد جهت توسعه اکوتور یزحوضه آبخ یکتوان اکولوژ ارزیابیبه  ؛1389 ،و همکاران یدشت GIS 

 يبرا یلومترمربعک یک کمتر از یمساحت با یاراض 094/0 ،عنوان نمودند کییاکولوژ يپارامترها یتمام گرفتن نظر با در و  پرداختند

  .جهت تفرج گسترده مناسب است یلومترمربعک 72/19معادل  یبا مساحت یاراض 024/0و  متمرکز تفرج
  ،گردشگري بر اساس مدل  یمحیطمکانیسم محرك در جهت امنیت زیست ارزیابی ؛2019ریان و همکاران DPSIR-

DEA  از نقاط داغ به نقاط  تدریج بهشمال غربی  -شرقی جنوبالگوي تفکیک فضایی از  مورد بررسی قرار دادند، در این مقالهرا

گردشگري شامل نرخ رشد صنعت سوم، تراکم  محیطی زیستبر امنیت  مؤثرهمچنین به بررسی برخی عوامل مهم . سرد ارائه گردید

  .ر و مکانیسم حرکت پرداخته شددشگگر

  گیري چندمعیاره و منطقه بندي پارك ملی ساحلی شیخ سید با استفاده از روش تصمیم؛ 2016، فنگهابتمریم وWLC 

  .بندي مناسب براي این پارك را ارائه دادنتایج این پژوهش یک طرح منطقه؛ قرار دادند موردمطالعهرا 

 منظور توسعه گردشگري انبوه با استفاده از  هاي اکولوژیکی منطقه تاف بهابی قابلیتارزیبه  ؛2014، برزویی و همکاران

و بر اساس تحلیل  AHPدر این مطالعه منطقه مناسب جهت گردشگري انبوه با استفاده از  ،پرداختند تحلیل تصمیم چند معیاره

ناسان در شش معیار و چهارده زیر معیار تعیین و بر اساس نظر کارش (GIS)تصمیم چند معیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 1712داراي پتانسیل عالی، %) 88/21(هکتار از منطقه  975گردید و نقشه توان اکولوژیکی توسعه گردشگري انبوه نشان داد که 

  .دارند پتانسیل پایین%) 12/15(هکتار  674در حد متوسط و %) 58/24(هکتار  1095داراي پتانسیل خوب، %) 42/38(هکتار 

 نتایج نشان ؛ پرداختند زیست یطمحي و ربرداشت گردشگران از رابطه بین گردشگ مطالعهبه  ؛2015، استفانیکا و بوتناروب

  .هاي گردشگري استگردشگري بر محیط بر عهده تمام افراد شرکت کننده در فعالیت مخرب مسئولیت کاهش اثراتداد 

 ابنتایج گویاي آن بود که ؛ قرار دادند موردمطالعهرا  توسعه درحال ییروستا جوامع در اکوتوریسم ؛ 1999، کمپ بل 

خواهد  محدود در منطقه اُستینال، کاستاریکا گردشگري توسعه سود شدن بیشتر احتمال سازمان یافته، ریزيیک برنامه نداشتن

  .کندمی مطرح همنطق این در را ریزيبرنامه نوعی و اطالعات و آگاهی گسترش اساس، همین بر محقق. شد
عالوه  ،ري صورت گرفته ولی در این مقاله سعی گردیدهتوسعه گردشگ ودر زمینه ارزیابی توان محیط  مشابهیاگر چه تحقیقات 

ارتقاء شهرستان نیز جهت  محیطی یستزهاي اقتصادي، اجتماعی و ویژگی ،توسعه پایدار گردشگريبراي بر ارزیابی توان محیط 

  .براي شهرستان نیشابور انجام نگرفته استنیز تحقیق مشابهی همچنین . شهرستان مورد بررسی قرار گیرد شرایط گردشگري بیشتر

 

  روش شناسی تحقیق

از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي و به لحاظ گردآوري اطالعات و . این تحقیق از نوع توصیفی با رویکرد سیستمی است

ها، نشریات، مقاالت مرتبط اي از کتاباطالعات مورد نیاز در روش کتابخانه. اي و میدانی استها مبتنی بر هر دو شیوه کتابخانهداده

منظور  به. هاي مربوطه بدست آمده استبا موضوع و در تحقیقات میدانی از طریق مصاحبه و مراجعه مستقیم به ادارات و سازمان
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 بودن کوچک واسطه بهها با وضعیت مطلوب وضع موجود کاربريارزیابی توان محیطی منطقه و تعیین میزان تطابق و مقایسه 

اکولوژیکی مخدوم الهام گرفته  منطقه از مدل محیطی یستز وضعیت خاص نیاز و مورد اطالعات بودن دسترس مقیاس منطقه، قابل

، تکمیل شده DPSIRاي به لحاظ گردشگري در وضعیت موجود، از چهارچوب سنجش پایداري منطقه همچنین جهت. شده است

) 1393، ، سیدي و همکاران1396، زبردست، 1390و نوري،  نوروزي( واکنش -وضعیت  - فشار (PSR)معروف به  از چهارچوب

ها تشکیل شده که به ي نیروهاي محرك، فشارها، وضعیت، اثر و پاسخاز حروف اول پنج کلمه DPSIRمدل  .است استفاده شده

در این زمینه  ).4: 1395مروتی، ( کندبیان می را محیطی هاي زیست ر مورد هر یک از مؤلفهي علت و معلول را دترتیب زنجیره

. شوندمی) هاي فیزیکی و زیستیدر ویژگی(منجر به تغییراتی در وضعیت محیط ) نیروهاي محرکه(تحوالت اقتصادي و اجتماعی 

-هایی ایجاد میشود که درنهایت پاسخهاي طبیعی میو فرآیندها ها، سالمت انساندر اکوسیستم تأثیرعالوه این تغییرات سبب  به

زیست یا  تأثیرگذار باشد که بازخورد مستقیم بر وضعیت محیط DPSIRتواند بر هر مؤلفه از پارامترهاي هایی میچنین پاسخ. کند

 ترین مهمدر واقع  ).9: 1394یستانی، صوفی ن(تواند به همراه داشته باشد  هاي انسانی را نیز میتبع فعالیت نیروهاي محرکه و به

توان به ساختاردهی اطالعات، تعیین با استفاده از این مدل، می. است زیست یطمحگذاري براي حل مسائل هدف این مدل، سیاست

 زیست یطمحو راهکارهاي عملی مدیریت  (Ness & et al, 2010: 478-479)از مسائل  جانبه همهارتباطات مهم، درك 

  . (Gabrielsen & Bosch, 2003) تیاف دست

هاي شاخص با استفاده از نتایج سرشمار هاي مورد نیاز در این بخش، اطالعات و آمار مورد نیاز هرجهت بدست آوردن داده

، سازمان صنایع و زیست یطمحاز جمله سازمان حفاظت و  ربطيزهاي و اطالعات و آمار سازمان ، سالنامه آماري شهرستانرسمی

با یکدیگر مورد بدست آمد و این نتایج سال  10تا  5هاي در طی دوره  ...و دن، سازمان بهداشت، جهاد کشاورزي، شهرداري معا

در این  همچنین الزم به ذکر است که. مقایسه و بررسی قرار گرفت و در نهایت میزان رشد و یا کاهش هر شاخص مشخص گردید

جدول (متمرکز  گردشگريگسترده و  گردشگريدر دو دسته  گردشگري) 203، 1390مخدوم، (پژوهش، با توجه به مدل مخدوم 

  .مورد بررسی قرار گرفته است) 1
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  گردشگريمدل اکولوژیکی : 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  203: 1390مخدوم، : مأخذ                

  

   معرّفی منطقۀ

. عرض جغرافیایی قرار گرفته است 36° 39′تا  35° 40′طول جغرافیایی و  59° 30′تا  58° 19′بین ) 1شکل (شهرستان نیشابور 

هاي مشهد، چناران و  ا از شهرستانصورت نواري در جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی شهرستان نیشابور ر هاي بینالود به کوه رشته

-به نام) 1395مرکز آمار ایران (نقطه شهري  7دهستان،  31بخش،  4درحال حاضر شهرستان نیشابور داراي . سازد قوچان جدا می

ري هاي گردشگر بسیاداراي جاذبه شهرستان نیشابور. آباد، چکنه و بار استهاي نیشابور، دررود، خروین، فیروزه، قدمگاه، عشق

 يوهوا آبنظیر، آبشارهاي طبیعی، مناطق باستانی و آثار فرهنگی ارزشمند و  هاي سرسبز، روستاهاي ییالقی بیدشتهمچون 

  .مساعد است

 انواع تفرج

  

  پارامترها

  تفرج متمرکز
 تفرج گسترده

  

  2طبقه   1طبقه   نامناسب  2طبقه   1طبقه 
نامناس

  ب

  25- 50  0- 25  15بیشتر از   5- 15  0-5  درصد شیب
بیش از 

50  

جهت 

  جغرافیایی

شرقی 

، جنوبی )تابستان(

  )زمستان(

  )زمستان(، غربی )تابستان(شمالی 

جنوبی و غربی 

، )تابستان و بهار(

شرقی و شمالی 

  )زمستان(

-  -  -  

  لومی  بافت خاك
شنی، شنی لومی رسی، رسی لومی، لومی 

  رسی

 -رسی سنگین

  خاك هیدرومرف

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه یک

همانند تفرج 

  ز طبقه دومتمرک
-  

  ناقص  فقیر تا متوسط  کاملزهکشی خاك
همانند تفرج 

  متمرکز طبقه یک

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه دو
-  

  سنگ مادر

هاي  گرانیت، تپه

هاي  ایی، روانهماسه

  بازالت، آبرفتی

سنگ، سنگ اهک، توفهاي شکاف دار،  ماسه

هاي  ایی، شیست، دشتههاي بین چین روانه

 هاافکنهسیالبی، لس، مخروط 

  هاي دره ساز و آبرفت

-  
همانند تفرج 

  متمرکز طبقه یک

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه دو
-  

  کم تا زیاد  متوسط تا عمیق  عمیق  عمق خاك
همانند تفرج 

  متمرکز طبقه یک

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه دو
-  

تراکم 

  درختان
  درصد 20- 40  درصد 40- 80

 80بیش از 

  درصد
-  -  -  

  دما

و فصل تابستان 

درجه  21- 25بهار 

  گراد سانتی

درجه  21- 30دما در فصل تابستان و بهار 

  گراد سانتی
-  

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه یک

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه دو
-  

  -  5  5- 12  5 کمتر از  40تا  12  150- 40  )به لیتر(آب 

حاصلخیزي 

  خاك
  خیلی فقیر  متوسط  متوسط تا خوب

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه یک

انند تفرج هم

  متمرکز طبقه دو
-  

ساختمان 

  خاك

یافته  نیمه تحول

یافته با  تا تحول

  بندي متوسط دانه

بندي متوسط تا  یافته با دانه نیمه تحول

  درشت

بندي خیلی  دانه

  ریز

  همانند تفرج

متمرکز طبقه 

  یک

همانند تفرج 

  متمرکز طبقه دو
-  
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  موقعیت شهرستان نیشابور: 1شماره شکل 

  

  

ه گردشگري منطقه هاي اساسی مؤثر در توسعبعد جهت ارزیابی قابلیت منطقه براي توسعه گردشگري پایدار، شاخص در بخش 

  .گیردقرار می سنجش مورد DPSIRبا استفاده از مدل ) 2جدول (
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  DPSIRموردمطالعه در مدل  يهاشاخص: 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وتحلیل تجزیه

  .شودمی انجام مرحلههاي مورد نظر این مطالعه در چند ارزیابی

منابع براي آنکه بتوانند در ارزیابی مورد استفاده قرار . ارزیابی توان محیطی شناسایی منابع سرزمینی استاز مرحله اول گام اول 

هاي و ویژگی گردشگريبدین منظور با توجه به ضوابط مدل توسعه . قشه تهیه شوندصورت شناسه سرزمین یعنی ن گیرند بایستی به

و به ترتیبی که در ادامه عنوان شده مورد تحلیل  ارائه شده آماده شدند )3(دول بر اساس آنچه در ج هاي اطالعاتیاین مدل، الیه

   .قرار گرفتند
  

  ی، نوع خاك و تراکم گیاهیبندي شیب، ارتفاع، جهت جغرافیای طبقه: 3 جدول

 
ط

  بقه

درصد 

  شیب

تراکم   پوشش گیاهی  نوع خاك  جهت جغرافیایی  ارتفاع

 گیاهی

%   
1  2-0  1000-  P)30  زراعت آبی و باغات  عمق شنی، کم  )بدون جهت  

2  5-2  1400-N)50  زراعت دیم  عمق شنی لومی، کم  )شمالی  

  ي اساسیهاشاخص   ها مؤلفهعوامل و   ابعاد

  محیطی

  منابع آب
و کاهش  رویه یببرداشت  ، منابع سطحی خشک شدنو  یآب کمکاهش بارندگی و 

  یرزمینیزهاي آب سفره

  تغییرات اقلیمی  اقلیم

  هاانقراض گونه  وحش یاتح

   تغییر کاربري اراضی  کاربري 

  بندي خیابانو  کوچه بنديتوسعه عدم ساماندهی و عدم   بهسازي روستا

  تخریب جنگل  جنگل

  تخریب مراتع  مراتع

  آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی و غیره  آلودگی

حفاظت 

  محیطی زیست
  دهی مناطق تحت حفاظتبازکاهش مناطق تحت حفاظت،  کاهش

  اجتماعی

  کاهش جمعیت روستایی  جمعیت

  ساالن بزرگ سواديبی، ارتقاء تحصیلی  آموزش

مراکز بهداشتی و 

  درمانی
  دسترسی به خانه بهداشتعدم 

   برخورداري از خدمات عمومیعدم   خدمات

  در امور عمومی و محلی مشارکتعدم   مشارکت

  ياقتصاد

  اشتغال زنان، نرخ بیکاريکاهش غل، جمعیت شاکاهش   اشتغال

  بارتکفل  تکفل

  تعداد صنایع  صنایع

  منابع تأمین آب آشامیدنی سالمکاهش   هاي فیزیکی زیرساخت

  هاي تحقیق، یافته1394، خطیبی و همکاران 1394، صوفی نیستانی و توانا، 1390نوروزي و نوري  :مأخذ
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1000  

3  8-5  1800-

1400  

NE) شمال

  )شرقی

  70  مراتع متراکم  میقشنی لومی، نیمه ع

4  12-8  2200-

1800  

E)هاي دست جنگل  لومی، عمیق  )شرقی

  کاشت

----  

5  15-12  2600-

2200  

SE) جنوب

  )شرقی

- زار و درختچهبیشه  لومی رسی، شنی

  زار

----  

6  30-15  3000-

2600  

S)مراتع نیمه متراکم  لومی رسی، نیمه عمیق  )جنوبی  ----  

7  65-30  3400-

3000  

SW) جنوب

 )غربی

  ----  مراتع کم تراکم  لومی رسی، عمیق

8  65>  3400>  W)اراضی بدون پوشش   رسی لومی، عمیق  )غربی  ----  

9  ----  ----  NW ) شمال

  )غربی

رسی لومی شنی، نیمه 

  عمیق

-----  ----  

  109- 177: 1390مخدوم، : مأخذ                 

  

  محیطی زیستو  واحدهاي شکل زمین هايتهیه نقشه

بنابراین  .اندآماده وتحلیل تجزیهها براي داده ،)نقشه(شناسه سرزمین  صورت بهها اسایی منابع مورد استفاده و تبدیل آنپس از شن 

: 1390مخدوم، (دو ترکیبی  پوشانی همها به شیوه رهیافت سیستمی و تلفیق نقشه بر اساساطالعات  وتحلیل تجزیهدر گام دوم، 

و نقشه  تلفیق) 3(از سطح دریا  طبقات ارتفاعو ) 2شکل (طبقات شیب هاي منظور ابتدا نقشهبراي این . انجام شده است) 121

در گام بعدي . نقشه واحدهاي شکل زمین بدست آمد بدین ترتیب. گردیدهمپوشانی ) 4نقشه (حاصل با نقشه جهات جغرافیایی 

روي با نقشه واحدهاي شکل زمین ) 5شکل ( )یدتهیه گرد استان سازمان آبخیزداري و حفاظت خاك که از( نقشه طبقات خاك

 نقشه تیپ پوشش گیاهی بر روي  سپس نقشه بدست آمده . پایه یک بدست آمد محیطی زیستو نقشه واحدهاي  شد گذاري هم

قرار گرفت و فصول مشترك جداسازي گردید و نقشه واحدهاي ) 6شکل ( )استان بدست آمده از اداره مرتع و جنگلداري(

هم گذاري و روي) 7شکل (در نهایت نقشه حاصل از این تلفیق با نقشه تراکم پوشش گیاهی . پایه دو بدست آمد طیمحی زیست

  .بدست آمد) 8شکل (نهایی  محیطی زیستنقشه واحدهاي 

  

  3شکل شماره                                                                       2شکل شماره 
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  8شکل شماره 

                    

  259: 1390مخدوم، : مأخذ

          

، وهوا آب( اقلیم منطقه هايمنطقه نیز هر یک از الیهمحیطی در توانمندي گردشگري ناپایدار براي در نظر گرفتن پارامترهاي      

تهیه شده در مرحله ( واحدهاي محیطی نهایی نقشهبا ، 4 بندي جدولبقها طمتناسب ب )، زهکشی و فرسایشبارندگی ساالنه، دما

اطالعات مورد نیاز جهت  به این ترتیب و شد تعییننیز هاي منابع اکولوژیکی ناپایدار هر یگان و ویژگی همپوشانی گردید )قبلی

  .بدست آمد منطقه ارزیابی توان گردشگردي

از شامل آن دسته گسترده  گردشگريهاي داراي قابلیت یگان آمده از مراحل قبل،بدست اطالعات با توجه به تمام در نهایت 

یعنی آن دسته از متمرکز  گردشگريو  )9شکل ( نیاز ندارندبنیادي زیادي تجهیزات و به امکانات که   تفرج بیرونی هاي جاذبه

  .)10 کلش(مشخص گردید امکانات درونی تفرج که نیاز به ایجاد تجهیزات مبنایی دارند، 
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  بندي منابع اکولوژیکی ناپایدار طبقه: 4جدول

  

  

درصد  65/0طبقه دوم و  مناسبدرصد  95/12طبقه اول،  مناسبدرصد  7/4گسترده  گردشگريزمینه  در موردمطالعهمنطقه در 

  .شود میگسترده نامناسب محسوب  گردشگرياز شرق شهرستان جهت انجام  وچکیکمحدوده تنها نامناسب ارزیابی گردید؛ درواقع 

  

  9شکل شماره 

  

  

  

بارندگی ساالنه   وهوا آب  ردیف

  )       متر میلی(

درجه (دما 

  )گراد سانتی

  فرسایش  زهکشی

  هیچ تا خیلی کم  عالی  24-30  800-1200  مرطوب  1

  کم  خوب  21-24  500- 800  نیمه مرطوب  2

  متوسط  متوسط  18-21  200- 500  خشک نیمه  3

  زیاد  کم  18کمتر از   50- 200  خشک خفیف نیمه  4

  بسیار زیاد  ناقص یا بسیار کم  -----   50کمتر از   خشک شدید نیمه  5
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  10شکل شماره 

  

 ،درصد 57/2و  دوم طبقه براي درصد 17/3طبقه اول،  جهت گردشگرياز کل منطقه  درصد 35/0 ،متمرکز گردشگريدر زمینه 

گفت شهرستان  توانبنابراین می). 5جدول ( اختصاص یافتدو درصد به طبقه  17/3بیشترین توان با و نامناسب ارزیابی گردید 

   .متمرکز دارد گردشگريگسترده توان باالتري نسبت به  گردشگرينیشابور در زمینه 

  

  متمرکز و گسترده گردشگريمساحت مناطق داراي قابلیت : 5جدول 

  

  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  

  

  

  درصد  مساحت  طبقه  گردشگرينوع 

  

  گسترده

 7/4 23/335  یک

 95/12 61/924  دو

 65/0 41/46  نامناسب

 70/81 99/5834  فاقد توان

  

  متمرکز

 35/0 15/25  یک

 17/3 18/226  دو

 57/2 34/183  نامناسب

 91/93 57/6706  فاقد توان
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 )DPSIR(پایداري  تحلیل

الزم توانمندي منطقه براي توسعه گردشگري پایدار  با طدر ارتباهمچنین کلی و  طور به با سطح پایداري منطقهجهت آشنایی 

چهارچوب  دربه این منظور . شناخته شود منطقهاقتصادي ، اجتماعی و هاي محیطیشاخص ترین مهم سطح پایدارياست 

DPSIR ،یل در مورد نیاز براي تحلآوري اطالعات به جمع اقدامسپس  .هاي منطقه در هر قسمت مورد بررسی قرار گرفتویژگی

هاي هادي نتایج سرشماري نفوس و مسکن، طرح جامع شهرستان نیشابور، طرحهاي آماري، سالنامه( از منابع مکتوبچارچوب مدل 

، صنایع و معادن، سازمان زیست محیط ،آب و فاضالب شهرستان، جهاد کشاورزي، شهرداري هايسازمان ،شهرستان، گزارشات ساالنه

شهرستان  يپایدار هايوضعیت شاخص در این راستا .شد) مصاحبه(و غیر مکتوب ) ...و ات کشاورزي اداره آمار و اطالعبهداشت 

بازه طی  مربوطه مؤسساتها و اطالعات سازمانها، سرشماري یجنتااز با استفاده  محیطی اقتصادي، اجتماعی و  نیشابور به تفکیک

  .قرار گرفتمقایسه مورد   و ناپایدار) وضعیت میانه(ه پایدار ، نیمدر سه گروه تحت عناوین پایدار هسال 10تا  5زمانی 

  

  ،DPSIRمدل  بر اساس : در سطح شهرستان نیشابور محیطی هاي شاخص سنجش :6 جدول

    شاخص وضعیت پایداري

و  عامل

 مؤلفه

  

  

  ناپایدار  ابعاد
نیمه 

  پایدار
 )فشار(P  )وضع موجود(S  )اثرات( I )پاسخ(R   پایدار

D ) نیروي

 )همحرک

  

  

* 

  

کارگیري تجهیزات فنی و به -

بیشتر بودجه جهت مدیریت تخصیص 

به منظور باال بردن کیفیت آب منابع آب، 

در بویژه  ،آبمکرر و جلوگیري از قطع 

هاي اسکان گردشگران چرا ها و مکانهتل

که کمبود آب خود به عنوان یک عامل 

  .رودمهم دافع گردشگري به شمار می

آب  قطع مکرر -

آشامیدنی و کاهش 

کیفیت آب آشامیدنی و 

به دنبال آن کاهش ورود 

  گردشگران

افزایش فرسایش  -

   خاك

خشک شدن  -

ها و ها، رودخانهدریاچه

ها و کم شدن تاالب

 هاي طبیعیجاذبه

  

وضعیت منابع آب  

در مجموع رو به 

 وخامت دارد

  کاهش آب شرب -

کاهش تغذیه  -

  یرزمینیزهاي آب

شش کاهش پو -

و کم شدن  گیاهی

  هاي گردشگريجاذبه

تر شدن هوا گرم -

و شیوع بیشتر امراض 

با ورود  یژهو به

  گردشگران خارجی

 

  

  

کاهش 

بارندگی و 

خشک شدن 

 یآب کمو 

  منابع سطحی

 
  

  

  

  

  

   

 آب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محیطی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

* 

  

  آبخیزداري و تغذیه مصنوعی -

منابع آب  کنترل دقیق در برداشت از-

  زیرزمینی با نصب کنتورهاي حجمی

بها از  تدوین و احیاي قانون اخذ آب -

  .هاي آب کشاورزي چاه

بستن بندهاي خاکی براي  -

  آوري آب جمع

هاي کشاورزي تعدیل برداشت چاه -

 توأم با اصالح الگوي کشت

 براي مشکالتی بروز -

 کشاورزي، هاي زمین

 هايسازه دیگر و هاجاده

 نزدیکی در دهش ساخته

ها و کاهش رغبت  ترك

گردشگران جهت انتخاب 

مقصد  عنوان بهمنطقه 

  گردشگري

نشست دشت  -

نیشابور که اکنون به 

نزدیکی ریل قطار رسیده 

که به عنوان یکی از 

مهمترین محورهاي رفت 

محسوب و آمد گردشگران 

 .گرددمی

درصد  60/22

هاي کاهش منابع آب

در سال (سطحی 

ها، اهتعداد چ 1390

ها چشمه هاو قنات

بوده که  تعداد 5406

در  تعداد 4184به 

رسیده  1397سال 

  )است

  

 

کاهش آب مورد  -

نیاز کشاورزي و 

که  مهاجرت روستاییان

به دنبال خود تخریب و 

فرسایش روستاها را به 

دنبال دارد، با توجه به 

اینکه روستاهاي منطقه 

به عنوان یکی از 

مقاصد اصلی 

شمار گردشگري به 

رود تهدیدي براي می

گردشگري منطقه به 

  .رودشمار می

نشست سطح  -

در دشت نیشابور  زمین

هایی به و ایجاد شکاف

کیلومتر و  80طول 

این ، متر  50عمق 

دشت تا کنون حدود 

متر سانتی 15تا  12

برداشت 

و  رویه یب

 کاهش سفره

هاي آب

  یرزمینیز
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 .نشست داشته است

  

  

* 

  

هاي زیباشناختی ز جنبهاستفاده ا -

هاي تابش مطلوب از جمله زمان(اقلیمی 

خورشید، وجود ابرهاي زیبا و حتی در 

فصول سرد استفاده از مناطق زیباي 

- منطقه مانند برف ریز براي انجام ورزش

جهت جذب بیشتر ) هاي زمستانی

  گردشگر

ریزي اقتصادي بودجه بندي و برنامه -

واع از جمله تهیه لیست واردات ان

ها و اقالم مصرفی گردشگران خوراکی

  ناسب با شرایط اقلیمی منطقهتم

دادن اطالعات مورد نیاز به مسافران -

از جمله نوع پوشش مناسب آب و هواي 

هاي آب و هوایی منطقه منطقه، ویژگی

که در افزایش رضایت گردشگران موثر 

  . است

تغییرات اقلیمی  -

طول و کیفیت فصول 

آوري گردشگري و سود

صنعت گردشگري را متاثر 

  سازدمی

جاذبه هاي طبیعی و  -

که به  منطقه مناطق بکر

عنوان یکی از منابع اصلی 

جذب گردشگري به شمار 

روند با توجه به می

تغییرات اقلیمی و 

هاي اخیر در خشکسالی

معرض تهدید جدي قرار 

  .دارند

 

 25کاهش بیش ار 

درصدي نزوالت جوي 

و افزایش ملموس 

و افزایش درجه  خشکی

 حرارت

کاهش پوشش  -

و به دنبال آن  گیاهی

هاي کاهش جاذبه

 گردشگري

 هزینهایش افز -

هاي ها و هزینههتل

به خدماتی  با توجه 

هاي افزایش هزینه

 ابمصرفی متناسب 

 هاي اقلیمیویژگی

تغییرات 

  اقلیمی

  

  ماقلی

  

  

  

* 

  

دقت بیشتر مسئولین به توجه و  -

پارك حیات وحش  موزه حیات وحش و

به عنوان یکی از شهرستان نیشابور 

مناطق گردشگري شهرستان که قابلیت 

  .توسعه و گسترش بیشتر را دارد

نگهداري جانوران در حال انقراض در -

ها ها و تالش براي تولیدمثل آن وحش باغ

که به  شده هاي حفاظتدرون این محیط

هاي عنوان یکی از بزرگترین قابلیت

- گردشگري به شمار می  مناطق جهت

  .روند

تجارت غیرقانونی جلوگیري از  -

رخورد جدي با و ب هاي جانوريگونه

 شکارچیان غیرقانونی

هاي کاهش زیبایی -

و به دنبال آن  طبیعت

کاهش گردشگران به ویژه 

عالقمندان به حیات 

  وحش

از دست دادن نقش  -

ها بر گري گونهحمایت

به دنبال آن و  اکوسیستم

تخریب اکوسیستم و 

هاي کاهش جاذبه

  گردشگري

هاي کاهش زمینه -

تفرج و زیباشناختی 

 محیط

به  روه روند ادام

 تخریب گذشته

از بین رفتن  -

از سیستم  یبخش

پیچیده اکوسیستم که 

وري و در افزایش بهره

پایداري اکوسیستم 

  نقش اساسی دارد

 

انقراض 

  هاگونه

  

  

  حیات

  وحش 

  

* 
  

تواند به تغییر کاربري زمین، هم می -

عنوان عامل مهمی براي رشد اقتصادي از 

ها، مراکز تفریحی، طریق افزایش هتل

مراکز خدماتی و به دنبال آن افزایش 

جذب گردشگران شود و هم با تغییر 

ها سبب آسیب رسانی نابجاي کاربري

به . جبران ناپذیر به محیط زیست گردند

ه حداقل رساندن همین منظور جهت ب

اثراات منفی و به حداکثر رساندن منافع، 

تغییر کاربري زمین باید به دقت مورد 

ریزي و مدیریت پایش، محاسبه، برنامه

  .قرار گیرد

کاهش حمایت جدي از کشاوران و  -

در مقابل درآمد بیشتر از بخش 

از جمله اجاره دادن مسکن، (گردشگري 

نواحی  بویژه در... ) تاسیس رستوران و 

هاي اطراف شهر سبب تخریب زمین

کشاورزي جهت ساخت و ساز شده است 

که مدیران باید در این زمینه تدابیر الم را 

 .اتخاذ نمایند

  کاهش امنیت غذایی -

  آلودگی زمین -

کاهش تعادل زیست  -

 محیطی

  

افزایش ملموس 

تغییر کاربري 

کشاورزي در نواحی 

  اطراف شهر

بر اساس امار  -

ده از مرکز بدست آم

آمار ایران مساحت 

اراضی کشاورزي در 

، برابر با 1388سال 

هکتار بوده  264828

است که در حال حاضر 

 135000به  این مقدار

هکتار کاهش یافته که 

کاهش  بخشی از این

در نتیجه تغییر کاربري 

هاي و تبدیل زمین

کشاورزي به مناطق 

هاي مسکونی، خانه

دوم،  رستوران و 

- تفریحی میهاي مکان

  .باشد

تغییر 

  کاربري اراضی

  

کاربري 

  اراضی
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* 

 

با توجه به اینکه خیام و عطار به  -

هاي ترین جاذبهعنوان یکی از مهم

رود و هر گردشگري شهرستان بشمار می

ساله گردشگران بسیاري را به سمت خود 

زوم توجه و بهسازي زیر ، لکندجذب می

اه جمع با توجه به نداشتن چگذر خیام 

در فصول پر باران به بویژه آوري آب 

عنوان یک معضل جدي در جذب 

ري عمل نموده که نیازمند انجام گردشگ

  .باشدعملیات بهسازي می

سازي و هاي پهنایجاد فعالیت -

ها  از طریق کاهش گسترش خیابان

مساحت میادین و دیگر اقدامات جهت 

  تردد راحتر مردم و گردشگران

ي تأسیساتی، رفع کمبودها -

 تجهیزاتی و تسهیالتی شبکه ترافیک

برقراري عدم  -

و  دسترسی مناسب

کاهش جذابیت 

  گردشگري منطقه

مشکالت در زمینه -

  تردد و رفت و آمد

خطر تخریب آثار  -

تاریخی و قدیمی 

شهرستان به عنوان 

  هاي گردشگريجاذبه

 

تهیه و اجراي 

 هاییها و پروژهطرح

جهت بهسازي و 

ها، ابانخی نوسازي

مراکز  ها و کوچه

 فرسوده و تاریخی

نارسایی و   -

اختالل در نحوه 

 هاجابجایی و دسترسی

که به عنوان عاملی 

منفی در زمینه 

گردشگري به شمار می 

  رود

کاهش ایمنی  -

عابرین به علت کم 

 ها رو یادهپبودن فضاي 

 مسیرو حرکت در 

که در زمان  روهاسواره

پیک گردشگري این 

شر مسئله ساز امر بی

  .گرددمی

اختالل در  -

  حرکت وسایل نقلیه

 

عدم 

ساماندهی و 

توسعه عدم 

و  کوچه بندي

  بندي خیابان

  

  

  

  بهسازي

 *  

  بوته کاري -

  قرق -

 آبخیزداري-

از بین رفتن  -

  طبیعی ياندازها چشم

 فرسایش خاك -

افزایش محدود  

سطح کاشت جنگل 

  مصنوعی

افزایش آلودگی  -

افزایش  بویژه با محیط

  ورود گردشگران

از بین رفتن یکی  -

از منابع مهم جذب 

گردشگري و کاهش 

  گردشگران

افزایش تبخیر و  -

- کاهش تغذیه سفره

و  هاي آب زیرزمینی

کمبود آب آن به دنبال 

هاي جهت رفع نیاز

  مردم و گردشگران

 

تخریب 

 هاجنگل
  جنگل

  

* 
  

  مقابله با بوته کنی -

  ویه دامرجلوگیري از چراي بی -

گذاري جهت اصالح و احیاي  سرمایه -

 مراتع

و  خطر طغیان سیل -

تهدیدي براي جان مردم 

و گردشگران بویژه در 

مناطقی مانند بوژان و 

درود که از مناطق شلوغ 

گردشگري است و احتمال 

طغیان رودخانه در صورت 

نابودي مراتع  در این 

  .گرددمناطق بیشتر می

  وزش گردوخاك -

و  غذیه دامت کاهش -

ها که سبب بروز تعداد دام

جهت تامین  تیمشکال

به نیاز هاي گردشگران 

 .رودمیشمار 

  

 داوم مراتعم تخریب

  فرسایش خاك -

کاهش پوشش  -

و به دنبال آن  گیاهی

افزایش آلودگی و گرم 

شدن بیشتر هوا که 

تواند تاثیر منفی بر می

جذب گردشگران 

 .داشته باشد

  

تخریب 

  مراتع

  

  

  تعمرا

  

  

  

* 

  

کاشت درختان و جلوگیري از قطع  -

  درختان

 ونقل شهري نظارت بر حمل -

وسازهاي  ساخت

غیراستاندارد با جانمایی 

نامناسب صنایع مانعی 

براي جریان هوا از شرق 

  

رو به  سرعت به

 افزایش

تحدید جدي  -

مردم و  براي سالمت

  گردشگران

هاي ناشی آلودگی -

  

آلودگی 

هوا، آب، 

  صوتی و غیره

  

  آلودگی
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به غرب در تابستان و از 

 غرب به شرق در زمستان

شده  در شهرستان نیشابور

سبب افزایش  است و

 بروزو  هوا  آلودگی

مشکالت تنفسی براي 

شده گردشگران مردم و 

 است

از حمل و نقل 

گردشگران بویژه حمل 

و نقل هوایی و افزایش 

 ايگازهاي گلخانه

  
  

* 

  یافزایش مناطق حفاظت -

مدیریت و حفاظت مشارکتی مناطق  -

  شده حفاظت

کاهش تعارضات میان انسان و  -

از طریق  دادن آگاهی به  وحش یاتح

و حفاظت از  گردشگران جهت سازش 

  محیط

شدن  هاي اولیه جهت تبدیلموافقت

 شده رئیسی به پارك ملی منطقه حفاظت

از بین رفتن منابع  -

و کاهش انگیزه کمیاب 

  ورود گردشگر

هاي کاهش میراث -

به عنوان  ارزشمند طبیعی

فاکتوري مهم براي 

 گردشگري

 

توجه بیشتر مدیران 

و  زیست محیط

مسئوالن به مناطق 

حفاظت شده و تالش 

جهت گسترش مناطق 

 حفاظت شده

هاي گونهکاهش -

به  ارزشمند جانوري

- عنوان یکی از جاذبه

هاي بسیار مهم جهت 

 جذب گردشگر

کاهش 

مناطق تحت 

  تحفاظ

  

  

حفاظت 

محیط زیست

  ي

  

  

  

  

  

  

  

   

 شاخص 11، در سطح شهرستان نیشابور گویاي آن است که از مجموع )6جدول(محیطی  هاي مختلف زیستنتایج بررسی شاخص

 64/63(مورد  7و  داراي وضعیت نیمه پایدار) درصد 18/18(مورد  2داراي وضعیت پایدار، ) درصد 18/18(مورد  2محیطی  زیست

  .ضعیت ناپایدار قرار دارددر و) درصد

  

  ،DPSIRمدل  بر اساس : در سطح شهرستان نیشابور اجتماعی هاي شاخص سنجش: 7جدول 

و  عامل  شاخص وضعیت پایداري

 مؤلفه

  ابعاد

R )پاسخ( I )اثرات( S )وضع موجود( P )فشار( D ) نیروي

نیمه   ناپایدار )محرکه

  پایدار

  پایدار

  

  

  

* 

  

  

 

  

 

خصص و نیروي تنوع ت -

کار جهت هماهنگی و 

همسویی با افزایش تعداد 

گردشگران و افزایش رضایت 

  گردشگران

سنی هاي وجه به گروهت -

که بیشترین تعداد ورودي 

ارائه  را دارند جهت گردشگر

هاي  زیرساختو تسهیالت 

  رده سنی آنان با ناسبتم

افزایش نیروي انسانی  -

به عنوان نیروي مهم جهت 

ی جوامع به شمار رشد و ترق

توان با آموزش رود که میمی

و بکارگیري نیروي انسانی در 

صنایع مختلف بویزه  مینهز

که گردشگري  صنعت

اي هزمینصنعتی کاربر است 

 ي بیشتردلیل تقاضا به -

براي کاالها و  گردشگران

خدمات، فرصت بیشتري براي 

براي جوامع  تولید و عرضه

  .پدید خواهد آمد

وابستگی به کشورهاي  -

  دیگر در خصوص مواد غذایی

هاي  غییر در ویژگیت -

تواند الگوي  شناختی می جمعیت

  ..زند را برهمگردشگري تقاضا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

افزایش نرخ  85/0

 بین جمعیترشد 

تا  1390سالهاي 

1395 

افزایش تعداد  زیاد  -

گردشگران که به طبع 

نیازهاي خدماتی و اقامتی 

- طلب می زبیشتري را نی

این  و در بیشتر مواقعکند 

افزایش سریع با امکانات و 

درآمدهاي مناطق مقصد 

  .هماهنگ نیست

افزایش جمعیت  -

نیز  مشکالت اشتغال را

سبب  و کند ایجاد می

وي کار به نیرمهاجرت 

امید یافتن شغل به 

به شهرها و مناطقی که 

ها جاذبهدلیل داشتن 

گردشگران بیشتتر 

بیشتري را به خود جلب 

گردد که این میکند می

  

  

  

  

  

  

  

  

نرخ رشد 

 جمعیت

  

  

  

  

  

  

  

  

 جمعیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اجتماعی
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توسعه این صنعت را فراهم 

آورد در غیر این صورت 

فشار  زایش جمعیت جزاف

اقتصادي بیشتر بر جوامع اثر 

 .دیگري ندارد

درگیري جوامع امر سبب 

شده  با مشکالت مهاجرت

 .است

    

* 

هها کارگاهلزوم برگزاري  -

هاي آموزشی در مورد و دوره

قوانین گردشگري توسط 

هاي گردشگري بویژه آژانس

براي افرادي که قصد 

ها براي مسافرت با توره

تر هاي طوالنی مدتمسافرت

  .دارند

آموزش سواد  -

گردشگري در مدارس و 

 ههادانشگا

 

افزایش سطح سواد جوامع  -

سبب ارتقاء سطح تقابل و  

- دم با گردشگران میارتباط مر

  .گردد

عدم تمایل افراد به  -  

  اشتغال در مشاغل طراز پایین

افزایش سطح سواد  -

گردشگران سبب کاهش تخریب 

محیط زیست و ابنه تاریخی  از 

 گرددجانب گردشگران می

  

  

  درصد رشد  72/2

نرخ باسوادي سال (

 78/84برابر با  1390

درصد بوده که به 

درصد در سال  5/87

 ).رسیده است 1395

ح افزایش سط -

  انتظارات شغلی 

کمبود امکانات  -

جهت جذب افراد متناسب 

 تحصیلی آنان با مدرك

  

  

  

  

نرخ باسوادي 

 جمعیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزش

    

* 

اختصاص منابع مالی  -

توجه جهت افزایش  قابل

  بزرگساالن  باسوادي

ها برگزاري کارگاه -

آموزشی و اطالع رسانی در 

گردشگري و  مورد پدیده

فواید آن براي ارتقاء 

  اقتصادي منطقه

 

ایجاد روابط اجتماعی  -

  و گردشگران با شهروندان پایین

به  سواد یبوابستگی فرد  -

دیگران جهت انجام امور اداري و 

  بانکی 

کاهش آگاهی افراد از -

هاي گردشگري و مکان

هاي ناشناخته بودن فرهنگ

با  سایر نقاط و شیوه ارتباط

 هاي مختلفگفرهن

  

  درصد کاهش 76/2

نرخ بی سوادي (

بزرگساالن در سال 

 02/17برابر با  1390

درصد بوده که این 

 به 1395عدد در سال 

درصد کاهش  26/14

 )یافته است

و  فقر فرهنگی -

نداشتن آگاهی در مورد 

چگونگی رفتار با 

گردشگران و تعامل با 

  هاي غریبهفرهنگ

 

  

  

 سوادينرخ بی

 15( ساالن بزرگ

 )سال به باال

 
 
 
 

    

* 

  

 

- افزایش تعداد داروخانه -

هاي شبانه ها بویژه داروخانه

روزي با توجه به فاصله زیاد 

هاي شبانه روي در داروخانه

شهرستان که دسترسی مردم 

  .کندرا با مشکل روبرو می

ها و افزایش تعداد خانه -

 مراکز بهداشتی

کاهش تعداد گردشگران  -

گرانی که به قصد بویژه گردش

  .کننددرمان مسافرت می

کمبود مراکز بهداشتی  -

تهدیدي جدي براي سالمت 

- مردم و گردشگران به شمار می

 .رود

  

درصد  07/14

هاي افزایش خانه

تعداد خانه ( بهداشت 

بهداشت در سال 

 135برابر با  1390

 154تعداد بوده که به 

 1397عدد در سال 

 )افزایش یافته است

آسان سترسی عدم د -

مردم و و مستمر 

به خدمات  گردشگران

  بهداشتی و درمانی

که تاثیر بسیار زیادي 

در نارضایتی گردشگران 

  . دارد

ناهماهنگی با اهداف  -

  گردشگري سالمت

  

عدم دسترسی 

 خانه بهداشتبه 

  

 

مراکز 

بهداشتی 

 درمانی

    

  

* 

افزایش مراکز اقامتی و   -

در مناطق  یژهو بهها هتل

تایی شهرستان که در روس

این زمینه دچار کمبود 

  هستند

آمادگی دائمی و  -

همیشگی براي ارائه خدمات  

اقامتی، تفریحی، سرگرمی، 

حمل و نقل و غیره به 

گردشگران و نه فقط توجه 

به ارائه خدمات به صورت 

 موقتی و فصلی

هاي شغلی افزایش فرصت -

افزایش براي ساکنین با توجه به 

  براي گردشگران  یخدمات مراکز

ارتقاء کیفیت زندگی مردم  -

  و گردشگران

دسترسی بهتر گردشگران  -  

و افایش  به خدمات مورد نیاز

 جذب گردشگر

بر اساس مصاحبه 

صورت گرفته با 

سازمان میراث فرهنگی 

شهرستان تعداد مراکز 

خدماتی و مراجعین به 

این مراکز از سال 

تا کنون به  1385

 میزان 

افته افزایش ی% 58

 .است

کاهش سطح  -

کاهش  خدمات به طبع 

  .را در پی دارد گردشگر

استفاده اصولی عدم  -

ها و و با برنامه از قابلیت

جهت  هاي محیطیتوانایی

هاي توسعه قابلیت

 گردشگري

  

خدمات  کمبود

اقامتی، ( عمومی

رستوران و کافی 

بهداشتی، شاپ، 

حمل و نقل 

عمومی، مساجد، 

هاي ها، اژانسپارك

  )گردشگري

 
 
  

 خدمات
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* 

وجود نهادهایی که  - 

کننده نظرات و  دریافت

در زمینه پیشنهادات مردم 

بهبود صنعت گردشگري 

  .باشند

مردم در صنعت  -

گردشگري باید از نگاهی 

مصرف گرایانه به نگاهی 

تولید کننده و عرضه کننده 

  تبدیل شوند

استفاده از نظریات  -

گیري مردم در زمان تصمیم

هاي ر خصوص فعالیتد

گردشگري تا در زمان اجرا 

نیز مردم خود را سهیم 

 .بدانند

شناخت بهتر نیازها و عدم  -

  ي گردشگري منطقههااولویت

و  هدر رفت سرمایه و وقت -

ضعیف شدن بیشتر بخش 

  گردشگري

عدم ارتباط مناسب مردم  -

 با گردشگران

  

  

  

  

  

 تقریباً ثابت

عدم پیشرفت و  -

   ترقی در منطقه

کاهش همبستگی و   -

میان مردم،  اتحاد

 مسئولین و گردشگران

 
 
  

مشارکت عدم 

  در زمینه گردشگري

 
 
 
  

 مشارکت

شوراي شهر و ، )1389 -1389(سالنامه آماري شهرستان نیشابور ،)1389- 1399( مرکز آمار ایراناطالعات : محاسبات نویسندگان با استفاده از: مأخذ

  ).1388-1399( شهرداري شهرستان نیشابور

  

شاخص ، 6، در سطح شهرستان نیشابور گویاي آن است که از مجموع )7جدول (هاي مختلف اجتماعی نتایج بررسی شاخص

 67/16(مورد  1، داراي وضعیت نیمه پایدار و )درصد 67/16(مورد  1، داراي وضعیت پایدار، )درصد 66/66(مورد  4 یاجتماع

  .هستندداراي وضعیت ناپایدار ) درصد

  DPSIRاساس  مدل  بر: یشابوردر سطح شهرستان ن اقتصادي يهاشاخص سنجش:  8جدول

    شاخص وضعیت پایداري

و  عامل

 مؤلفه

  

  

  ناپایدار  ابعاد
نیمه 

  پایدار
 )فشار(P  )وضع موجود(S  )اثرات( I )پاسخ(R   پایدار

D ) نیروي

 )محرکه

*   

با توجه به کاهش وضعیت اشتغال  -

توان با توجه بیشتر به افراد شاغل می

بخش گردشگري که صنعتی کاربر است و 

اراائه تسهیالت و افزایش بودجه در بخش 

هایی گردشگري زمینه اشتغال را در بخش

داري، حمل و نقل، افزایش مثل هتل

براي ساکنین فراهم ... صنایع دستی و 

نمود تا با این روش ضمن توسعه صنعت 

حدودي  گردشگري معضل بیکاري نیز تا

  .کاهش یابد

تشویق و آموزش افراد براي آموزش  -

ها آثار دستی و برگزاري نمایشگاه صنایع

هنري جهت کسب درآمد و همچنین 

  جذب بیشتر گردشگران

افزایش رشد اقتصادي جامعه با  -

 توجه به توسعه صنعت گردشگري

  افزایش فقر -

  کاهش سطح زندگی -

کاهش مسافرت افراد  -

 ت مالیبه دلیل مشکال

 

درصد کاهش  04/2

نرخ اشتغال در (یافته 

برابر با  1390سال 

درصد بوده که  98/37

 94/35این مقدار به 

 95درصد در سال 

 )کاهش یافته است

کاهش رشد و  -

  پیشرفت جامعه

انزواي گرایی و فشار  -

هاي روانی بر افراد در اثر 

  بیکاري

 

نرخ 

  اشتغال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اشتغال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قتصادياا

  

  

  

  

  

  

  

  

*   

تشویق و ارائه تسهیالت به زنان  -

جهت  آموزش و بکارگیري هنرها و 

صنایع دستی و فروش آنان به گردشگران 

که عالوه بر ایجاد دستمزد براي زنان 

- سبب رونق صنعت گردشگري نیز می

  کاهش درآمد خانوارها -

هاي افزایش هزینه -

  تولید

کاهش مشارکت زنان  -

هاي گیريدر تصمیم

درصد کاهش  34/1

نرخ (یافته است 

اشتغال زنان در سال 

 26/6برابر با  1390

درصد بوده که این 

  جدایی از اجتماع -

عدم استفاده کامل  -

هاي ها و توانایی از قابلیت

محیط به دلیل عدم 

استفاده از اندیشه و 

نرخ 

  اشتغال زنان
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  .گردد

هاي بیشتر شغلی اختصاص فرصت -

تا براي زنان در مراکز خدماتی گردشگري 

بدین طریق پایگاه اجتماعی زنان را ارتقاء 

 .داد

درصد  92/4مقدار به  اقتصادي

 )ستکاهش یافته ا

عنوان  هاي زنان بهخالقیت

 جامعه افراد  نیمی از

  

  

  

  

  

 

*   

 ایجاد صنایع کوچک و متوسط -

جهت اشتغال افراد که عالوه بر اشتغال  

صادي جامعه و سبب ارتقاء سطح اقت

- جذب بیشتر گردشگران به منطقه می

  .گردد

 هاي ویژه به کارآفریناناعطاي وام -

هایی جذاب در بویژه افرادي که طرح

زمینه توسعه صنعت گردشگري دارند زیرا 

با توجه به کاربر بودن  بخش گردشگري 

توان زمینه اشتغال بیشتري براي  می

  .افراد را فراهم نمود

هاي گردشگري بر جاذبهلزوم تکیه  -

 جهت کاهش نرخ بیکاري

- پاشیدگی خانواده ازهم -

  ها

هاي روحی ایجاد آسیب -

  و روانی

افزایش سطح   -

  نارضایتی مردم

کاهش روند توسعه  -

شهرستان و کاهش سطح 

  رفاه

 افزایش جرم و جنایت -

درصد  02/2

( افزایش نرخ بیکاري 

نرخ بیکاري در سال 

 29/9برابر با  1390

رصد بوده که به د

درصد در سال  31/11

 .)رسیده است 1395

کاهش نشاط و  -

شادي و افزایش افسردگی 

  در سطح جامعه

  ناامیدي به آینده -

 افزایش فقر -

نرخ 

  بیکاري

*   

با توجه به افزایش جمعیت تحت  -

تکفل و فشار اقتصادي بیشتر این افراد بر 

اقتصاد جامعه و خانوار نیاز به افزایش 

هاي شغلی براي تامین نیازهاي رصتف

باشد که با توجه به اقتصادي افراد می

درآمد چشمگیر ناشی از صنعت 

گردشگري و تاثیرات مثبت گردشگري بر 

هاي اقتصادي الزم است سایر بخش

بودجه و تدابیر بیشتري جهت توسعه 

 ..صنعت گردشگري صرف گردد

  انداز ناتوانی در پس -

کاهش سطح رفاه و   -

اتوانی در تامین نیازها ن

  اساسی 

درگیر افراد با معضالت  -

و مشکالت اقتصادي که آنان 

را از طبیعت و گردش باز 

 .داردمی

افزایش یافته  0.03

  است

بار تکفل  سال (

 68/0برابر با  1390

 1395بوده که در سال 

افزایش یافته  71/0به 

 ).است

افزایش گرایش  -

بري بهره بهجمعیت 

از منابع و  ناعادالنه

محیطی  هايپتانسیل

 یابی به درآمد جهت دست

  تکفل  بار تکفل

  * 

توجه به صنایعی که عالوه بر حفظ  -

هاي اساسی گوي نیازمحیط زیست پاسخ

و مهم گردشگران باشد تا اقتصاد تنها 

متکی بر بخش صنعت نباشد و در کنار 

آن سبب افزایش و ارتقاي بخش 

قع با برآوردن گردشگري نیز گردد در وا

توان زمینه بهبود و نیاز گردشگران می

 .گسترش این صنعت را فراهم آورد

 

هاي کاهش فعالیت -

کشاورزي و اشتغال در بخش 

صنایع که خود سبب کاهش 

جذب گردشگري است چرا 

که یکی از علل ورود 

گردشگران به شهرستان 

نیشابور برخورداري این 

شهرستان از باغات زیبا و 

ه از محصوالت استفاد

  .باشدکشاورزي شهرستان می

مهاجرت  افزایش  -

جهت اشتغال در  روستاییان

بخش صنعت و تخریب 

روستاها در پی مهاجرت 

روستاییان و کاهش مراکز 

 گردشگري

  افزایش% 36

هوا  افزایش آلودگی -

در نتیجه کاهش 

  گردشگران

استفاده بیش از  -

از ذخایر آبی و اندازه 

 ایجاد مشکل براي

ها جهت تامین آب سازمان

مصرفی جامعه و عالوه بر 

آن تامین نیاز آبی بخش 

  گردشگري

  

تعداد 

  صنایع
  صنایع

 *  

هاي منسجم تدوین و اجراي برنامه -

  آب رسانی 

ها و مراکز اصلی توجه ویژه به هتل -

اسکان گردشگران جهت تامین آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی که اثر 

رضایت و ورود مستقیم و مهمی بر 

 .گردشگران دارد

کاهش ورود   -

  گردشگران

عدم تامین آب -

  آشامیدنی مورد نیاز

برداري از عدم بهره -

 هاي منطقهتوان

درصد  48/22

افزایش انشعابات 

تعداد انشعابات در (

بخش هاي مختلف 

شهرستان در سال 

 88878برابر با  1390

تعداد بوده که به 

  بروز بیماري -

  آبی کم -

کاهش کیفیت  -

زندگی و افت سطح 

  بهداشت

 افزایش مهاجرات -

کاهش 

دسترسی به 

آب لوله کشی 

  و بهداشتی

زیرساخ

  ت
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انشعاب در  108863 

 )رسیده است 97سال 

مان صنایع و ساز ،)1389 - 1389(نیشابور سالنامه آماري شهرستان ،)1389- 1399( مرکز آمار ایراناطالعات : محاسبات نویسندگان با استفاده از: مأخذ

  ).1389- 1399(معادن 

  

شاخص  6، در سطح شهرستان نیشابور گویاي آن است که از مجموع 8هاي مختلف اقتصادي جدول نتایج بررسی شاخص

) درصد 68/66(مورد  4در وضعیت نیمه پایدار و ) درصد 66/16(مورد  1، داراي وضعیت پایدار، )درصد 66/16(مورد  1اقتصادي، 

  .ایدار قرار دارددر وضعیت ناپ

هاي اقتصادي در وضعیت لحاظ شاخص شهرستان نیشابور ازمشخص گردید ، DPSIRبندي کلی از مدل  درنهایت و در یک جمع

شکل (محیطی در وضعیت ناپایدار قرار دارد  هاي زیستلحاظ شاخص هاي اجتماعی در وضعیت پایدار و از، به لحاظ شاخصناپایدار

12.(  

 محیطی شهرستان نیشابور جتماعی و هاي اقتصادي، اوضعیت توسعه پایدار شاخصنمودار : 12شکل 

 و پیشنهادات گیري نتیجه

و استفاده  توسعه پایداربا دیدگاه و رویکرد هاي محیطی جهت تعیین مناطق مستعد توسعه گردشگري ارزیابی توان به این مطالعه

نشان داد که  موردمطالعهنتایج ارزیابی توان گردشگري منطقه . پردازد یمشابور نیشهرستان  درهاي محیط ها و توانبهینه از قابلیت

در همین زمینه . ، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است)درصد 80/5(کیلومتر  61/414با  2طبقه گسترده  گردشگري

- هاي درود، کوهکوه: یباي این شهرستان از جملههاي سرسبز و زوجود کوه. شهرستان نیشابور نام برد نوردي کوهتوان از قابلیت می

بهم و غیره شرایط مساعدي  هاي دیزبادعلیا، کوه گرماب، کوه معدن، کوه بوژان، کوه باال سفید، کوه هفت برادر، کوههاي گرینه، کوه

- قسمت که يطور به استا دارا ر یمتمرکز نیز شهرستان نیشابور قابلیت باالی گردشگريزمینه در . فراهم آورده است نوردي کوهبراي 

توان گفت استفاده و در واقع می .باشدرا دارا می این کاربريشرایط مساعد جهت ایجاد شهرستان این هایی از شمال، جنوب و شرق 
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 ،بویژه در بخش گردشگري که ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط زیست داردو طبیعی  ها از منابع محیطیبرداري انسانبهره

برنامه از منابع ضمن تخریب و نابودي هاي محیطی است در غیر این صورت استفاده نابخردانه و بیها و توانزمند سنجش قابلیتنیا

گردشگران به سفر به مناطقی  زیرا اصوال. هاي محیط جهت جذب گردشگر استقابلیت وها منابع حیاتی سبب از بین رفتن پتانسیل

- توانارزیابی با جز یابی به این مهم دستداشته باشد و هاي آنان جهت رفع نیازها و خواسته یناسبتمایل دارند که توان محیطی م

توان انتظار پایداري این صنعت را میدر این صورت است که و تنها  میسر نیستها ریزي متناسب با این توانو برنامه هاي محیطی

آثار فرهنگی محصوالت کشاورزي، ییالقی، روستاهاي در زمینه  یشمار شهرستانهاي باستفاده از توانمنطقه مورد مطالعه در . داشت

- نیازمند برنامه رودوامل جذب گردشگر به این شهرستان بشمار میو غیره که از عوهواي مساعد،  آب، اماکن متبرکه، و هنري فاخر

  . یافت دستري پایداري براي شهرستان گگردش توان بهتا بمحیط است  و سنجش توانریزي 

  نیز نشان داد  محیطی زیستدر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و  DPSIRمدل  کارگیري به نتایج

هاي زمینه شاخص اما دراند در وضعیت ناپایدار قرار گرفته محیطی زیستهاي اقتصادي و شهرستان نیشابور به لحاظ شاخصکه 

هاي توان گفت شهرستان نیشابور در زمینه شاخصبنابراین می .داجتماعی شهرستان نیشابور وضعیت قابل قبولی را کسب کر

با  گردشگري، صنعت ازآنجاکه .ستادارا  محیطی زیستهاي اقتصادي و نسبت به شاخص يتر قبول قابلتر و اجتماعی شرایط متعادل

این صحیح ارزیابی مدیریت و با توان می است ارتباط در غیرمستقیم مستقیم و صورت به محیطی زیست و اجتماعی مختلف اقتصادي، هايبخش

تنها در این صورت گردشگري زمینه  .به مخاطره نیفتدنیز آیندگان براي  منابع که طوري به ،زمینه ساز توسعه پایدار گردشگري شد ها،شاخص

- هاي محیط میي و حفاظت از تواندر کنار پاسدار اي اجتماعی و ایجاد همگنی فرهنگیهساز ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادي، ارتقاء شاخص

به دنبال آن ارتقاي یابی به توسعه گردشگري پایدار و ترین گام جهت دستاساسی محیطی زیستارزیابی و مدیریت باید گفت بنابراین . گردد

ن تحقیق بتواند با توان امیدوار بود که نتایج بدست آمده از ایدر خاتمه می. باشدمی محیطی زیستهاي اقتصادي، اجتماعی و شاخص

اي را فراهم آورد که ضمن جلوگیري از هدر سنجش سطح پایداري منطقه و معرفی مناطق مستعد جهت کاربري گردشگري زمینه

  . استفاده کرد ها آنرفت منابع، از اراضی متناسب با قابلیت و توان اصلی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    23   نیشابور شهرستان در  گردشگري پایدار توسعه براي محیطی توانمندي ارزیابی

  منابع

  .1399-1389هاي ، مجموعه گزارشات و سیماي کشاورزي شهرستان نیشابور طی سال)1399(. اداره جهاد کشاورزي شهرستان نیشابور

مجموع گزارشات سالهاي مختلف اداره منابع طبیعی (، سیماي طبیعی شهرستان نیشابور )1399. (اداره منابع طبیعی شهرستان نیشابور

  ).شهرستان نیشابور

هاي مناسب براي اکوتوریسم ، ارزیابی مکان)1396. (نی، حسین و فتاحی مقدم، محمدرضا، آقاجا.، فتاحی مقدم، مهدي.اکبري قوچانی، هدي

  .104-87، صص 57شهرستان مشهد، فضاي جغرافیایی، شماره : مطالعه موردي GISگیري چند معیاره فازي در محیط با استفاده از تصمیم

  .انتشارات سمت: ، تهران)مفاهیم ماهیت و(، گردشگري )1393. (، سقایی، مهدي.پاپلی یزدي، محمدحسین

گردي پارك ملی گلستان با  ، ارزیابی توان طبیعت)1390( .، محمدزاده، مرجان و عبدي، امید.، میکائیلی تبریزي، علیرضا.جعفري، ضحی

  .25-37، صص )4( 2، مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، GISاستفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و 

  هاي روستایی در بلوچستان، معاونت پژوهشی ، طرح چارچوب نظري و الگوي توسعه مجموعه)1379. (، سید حسنحسینی ابري

هاي گیريو قابلیت کاربرد آن در تصمیم DPSIR، معرفی مدل )1394. (، پورابراهیم، شراره و وحید، مجید.کار، افشین، دانه.خطیبی، عطیه

  .65-79، صص 35ست، شماره زی زیستی، فصلنامه انسان و محیط محیط

، ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز زاخرد جهت )1386(، شریعت، سید محمود و سبزقبائی، غالمرضا .، منوري، سید مسعود.دشتی، سولماز

  .19-26، صص )3( 8زیست،  ، فصلنامه انسان و محیطGISتوسعه اکوتوریسم با استفاده از 

  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی: انگردي، تهران، شناخت جه)1371. (دیبایی، پرویز

  .انتشارات دانایی توانایی: هاي محیطی ایران، چاپ دوم، تهران، توان)1389. (رهنمایی، محمدتقی

هاي ریی سکونتگاه، نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار ردشگري شهرستان بهشهر، مطالعات برنامه)1394(ریاحی، وحید و قاسمی، علی 

 .29-44، صص )31( 10سانی، ان

و مفهوم ردپاي اکولوژیکی جهت ارائه چارچوبی  (DPSIR)پاسخ  -اثر - یتوضع -فشار -، تلفیق مدل نیروي محرکه)1396. (زبردست، لعبت

 .ریزي و مدیریتبرنامه المللی ینزیستی توسعه گردشگري در ایران، چهارمین کنفرانس ب براي ارزیابی راهبردي محیط

، گردشگري روستایی و اصول توسعه گردشگري پایدار، همایش ملی عمران و معماري، صص )1394( .یثم و منصور بهمنی، مسلمزردان، م

15-1.  

  .، گزارش توجیهی ممنوعیت دشت نیشابور)1394(سازمان آب و فاضالب شهرستان نیشابور  

  .1389-1399ب شهرستان نیشابور طی دوره ، گزارشات وضعیت منابع آ)1399. (سازمان آب و فاضالب شهرستان نیشابور

  .، گزارشات اجمالی صنایع شهرستان نیشابور)1399(سازمان صنایع و معادن شهرستان نیشابور 

  .چاپ اول، تهران، انتشارات سمت: ، جغرافیاي کاربردي و آمایش سرزمین)1384. (سرور، رحیم

یل عوامل تاثیرگذار بر توسعه گردشگري پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از ، تحل)1391(سعیده زرآبادي، زهرالسادات و مردوخی، ناهید 

  .61-73، صص )12( 5، مطالعات مدیریت شهري، TOPSISمدل فازي 

هاي آبریز با استفاده از ، سازگاري با تغییر اقلیم در حوضه)1388. (زاده ، عباس روزبهائی، و یوسف حسن.، بنفشه زهرایی.سالمت، امیررضا
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