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  29/05/1393:تاريخ پذيرش    16/07/1392:تاريخ دريافت
  چكيده

هاي  هاي جديد از جمله نقش تجاري، موقعيت امروزه مراكز شهري گردشگرپذير با پذيرش نقش
تجارب جهاني نشان داده است كه صرف . اند هجديد و بهتري را از نظر جذب گردشگر به دست آورد

لذا، شهرهاي . سازد مي در درازمدت مناطق گردشگري را با مشكل مواجهي طبيعي ها داشتن جاذبه
ي جديد جذب گردشگر و رونق اقتصاد محلي ها مرزي با استفاده از مزيت نسبي خود، از جمله كانون

ي در آن مقصد بسياري ي مرز چهي اخير با توجه به احداث بازار شهر جوانرود در طي يك دهه. اند هشد
آن از ابعاد مختلف بر  آثاراين پژوهش با بررسي نقش بازارچه به بررسي . ه استاز گردشگران بود

روش پژوهش مبتني بر رويكردهاي توصيفي تحليلي كه با پيمايش ميداني . شهر پرداخته است ساكنان
اند و همچنين  پردازش شده SPSSافزار  از طريق نرم ها داده. همراه شده است ها نامه پرسشجهت تكميل 

ي مرزي هرچند  دهد كه بازارچه مي نتايج نشان. شده است گيري ي آماري براي تحليل بهرهها از آزمون
. مشكالت محيطي هم همراه داشته است ي شغلي شده است؛ اماها رونق اقتصادي و فرصت باعث
ي ها زندگي ساكنان شهر در زمينهي ها توان به ارتقاي استاندارد تأثيرات مثبت آن را مي ترين مهم

  . ي محيطي بوده استها در تشديد ترافيك و آلودگي منفي افزايش گردشگر آثارو آشكارترين مختلف 
   محيطي، جوانرود زيست آثاري مرزي، ها گردشگري شهري، بازارچه: واژگان كليدي

  
  مقدمه

ه كشورهاي ويژ بهاقتصادي بسياري از كشورها، ي  عهاين روزها، صنعت گردشگري كليد توس
و ميرزايـي،   2009؛ كفاشـي،  2001عظمـي و همكـاران،   ( در حال توسعه و جهان سـوم اسـت  

ي اخير رشد ها ي اقتصادي جهان است كه در سالها ترين بخش اين صنعت يكي از مهم .)1388

                                           
 دانشگاه مازندران ،استاد گروه جغرافيا: نويسنده مسئول )s.lotfi@umz.ac.ir(    
 دانشگاه اصفهان ،كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري 
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زا در دنيـا و   صـنعت اشـتغال   رشدترين و به عنوان روبه) 114: 1389سبحاني، (اي يافته  فزاينده
ي  عهشناخته شده و در توس) 101: 1388يزداني زنگنه و همكاران، (دومين صنعت پس از نفت 

: 2010دريابـاري و ابراهيمـي،  . (ي ايجاد اشتغال بسيار مهم بوده است ه در زمينهويژ بهكشورها، 
ش رسمي و غيررسمي بـه  عنوان سازوكاري براي افزايش درآمد و اشتغال در هر دو بخو به) 19

اي كه از هر شش شغل مهم در دنيا، يكـي  به گونه) 87: 2005و همكاران،  1النزا(آيد  شمار مي
در ارتباط با صنعت گردشگري بوده و به ازاي هر بيست گردشـگر در كشـور يـك شـغل ايجـاد      

  .)44: 1384آقاجاني و همكاران، ( شود مي
ي گوناگون به منظور تفـرج، زيـارت و تجـارت در    ها تقاضا و تمايل براي گردشگري با انگيزه

رشد و  .)40: 1387مهدوي و همكاران، (تمام جهان با سرعتي باورنكردني در حال افزايش است 
اين صنعت به حدي بوده كه بسياري از صاحب نظـران آن را صـنعت مسـلط سـالهاي     ي  عهتوس

و بسـياري از كشـورها از ايـن    ) 29: 1389بيـاتي خطيبـي و همكـاران،    (كننـد   مي آتي معرفي
وضعيت خويش را تـا حـد درخـور تـوجهي بهبـود بخشـند و بـر مشـكالت          اند هرهيافت توانست

اقتصادي خويش از قبيل پايين بودن سطح درآمد، فراواني بيكـاري و كمبـود درآمـدهاي ارزي    
راوانـي  گردشگري مهم است؛ زيـرا آن امتيازهـاي ف  ي  عهتوس .)226: 1383موسايي، (فائق آيند 

عظيمـي و همكـاران،   ( امتيـازات اقتصـادي اسـت    هـا  آن ترين مهمبراي جوامع دارد كه يكي از 
ي مختلـف فرهنگـي،   هـا  ترين منابع گردشگري در زمينهايران داراي يكي از غني. )106: 2001

بـر اسـاس معيارهـاي    كـه  ) 57: 2008عظيمي و حاجي پور، ( طبيعي و تاريخي در جهان است
ي گردشـگري اعـم از تـاريخي،    هـا  از ده كشور بزرگ جهان از نظر داشتن جاذبـه يونسكو، يكي 

 جغرافيـايي  موقعيـت  .) 75: 1386پور سليماني، قلي( شود ميمحسوب  غيرهمذهبي، طبيعي و 

 طبيعـي  تنـوع  كشـور داراي  پنجمين عنوانبه ايران تا شده باعث طبيعي هايپديده تنوع و ويژه

از بازار 09/0تا  07/0ايران تاكنون  .)41: 1388نسب و همكاران، رخشاني ( شود شناخته جهان
شده  1404ي كه براي سال ريز گردشگري را به خود اختصاص داده است كه اين رقم در برنامه

و از درآمدهاي گردشگري جهان ) 4: 1388زند مقدم، ( درصد در نظر گرفته شده است 2حدود 
كه در مقايسه با ) 156: 1386شايان و پارسايي، (ست درصد را به خود اختصاص داده ا 6/0فقط

  .است كشورهاي ديگر رقم بسيار پاييني
ي مهم براي گردشگران در ايران، طي چند سال اخير مسافرت به مناطق ها يكي از جاذبه

ي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه جهت استفاده از ها مرزي غرب كشور در استان
ي مرزي داخل ها ه تجاري در قالب بازارچهويژ بهبيعي، تاريخي، شهري و شمار طي بيها جاذبه
ي شهر مهاباد در آذربايجان غربي، مريوان و ها توان به بازارچه مي كه براي نمونه است شهري

شهر جوانرود در استان كرمانشاه اشاره كرد كه تمامي ي  چهبانه در استان كردستان و بازار
                                           

1 Lanza 
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علت اختالف شوند و به مي به صورت قاچاق وارد كشور ها بازارچه كاالهاي وارد شده به اين
شديد قيمت اين كاالها با كاالهاي مشابه در داخل هر ساله هزاران نفر را از اقصي نقاط كشور 

بهداشتي، انواع لوازم  - عمده كاالهاي وارد شده شامل لوازم آرايشي. كشانند مي به سوي خود
از طريق قاچاق و  ها بيشتر كاالهاي وارد شده به اين بازارچه. است تصوير و لوازم خانگي -صوتي

با تعداد اندكي  70مرزي شهر جوانرود كه در اواخر دهه ي  چهبازار. شوند مي از مرز عراق وارد
ي ها ين مكانتر مهمغرفه و مغازه به يكي از  300غرفه ايجاد شده بود، اكنون با داشتن بيش از 

ي  نهسزايي را در زمي كرمانشاه تبديل شده است و توانسته نقش به جذب گردشگر در استان
رات ورود هدف اساسي اين پژوهش عبارت است از بررسي تأثي. اجتماعي داشته باشد - اقتصادي

         فرهنگي و  - شهر جوانرود در ابعاد اقتصادي، اجتماعي گردشگران بر روي ساكنان
  .گردشگريي  عهو پيشنهاد به منظور بهبود توسه راهكار يارا محيطي و زيست - كالبدي

  تحقيقي  نهو پيشي مباني نظري
  گردشگري پايدار

بر اساس مطالعات انجمن جهاني مسافرت و گردشگري، گردشگري يكي از صنايع بزرگ 
هزار  آفرين است كه در ازاي هر يك ميليون دالر درآمد توليد شده در اين صنعت بيست شغل

ترين  گردشگران شهري از معمولي. )3: 1383و همكاران،  الندبرگ( شود ميشغل جديد ايجاد 
ي اطراف شهر يا ها منظور گذراندن تعطيالت خود گردشگاهانواع گردشگراني هستند كه به

كنند، اين گردشگران از ديدن  ي گردشگري و يا شهرهاي گردشگري را انتخاب ميها دهكده
در حال حاضر، گردشگري شهري به يكي  .برند مي شهري لذتي ها و ديدني ها مناظر، تفرجگاه

تبديل شده است و مديران و مسؤالن شهري همواره  ها ين گردشگريتر مهماز پردرآمدترين و 
ي موجود شهرشان و همچنين ها ي جديد و تقويت و ارتقاء جاذبهها در تالشند با ايجاد جاذبه

 ه و بر تعداد گردشگران ورودي بيفزايندمعرفي شهر به جهانيان، از يكديگر سبقت گرفت
ي اصلي در رشد اقتصادي شهرهاي ها گردشگري شهري يكي از عامل. )255: 1384ديناري، (

كند و داراي امتيازات  مي اروپايي بوده و تقاضاهاي دروني و بيروني براي آن هر روز افزايش پيدا
ي جديد، افزايش ها يگذار يهي جديد براي اشتغال، امكان سرماها مهمي چون ايجاد فرصت

و  1پوپسيكو( است درآمد و بهبود قطعي استانداردهاي زندگي براي جوامع محلي و غيره
سوم تقريباً نيمي از جمعيت ي  رهبيني شده است كه با ورود به هزاپيش. )71: 2010همكاران، 

مصرف و جهان در نواحي شهري ساكن خواهند بود، يعني جاهايي كه بيشترين منابع را 
دليل تأثيرات امروزه به. )90: 1381مثنوي، ( كنند مي را توليد ها بيشترين ضايعات و آلودگي

د، گذار ي گردشگري در اقتصاد مناطق پذيرنده گردشگران بر جاي ميها چشمگيري كه فعاليت
پيچيدگي و تراكم موجود در زندگي . گردد مي توجه فراواني به اين زمينه از فعاليت معطوف

                                           
1 Popescu 
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كند و در اين ميان، مناطقي كه داراي  مي هري، عده زيادي از مردم را متوجه طبيعتش
  . )55: 1382عليزاده، (گيرد  مي تري باشند، بيشتر مورد توجه قراري طبيعي با ارزشها توان

: 1384ديناري، (وارد فهرست تحقيقات شده است  1980مفهوم گردشگري شهري از دهه 
يكي از  )125: 1388تقوايي، (پيشرفته پردرآمدترين نوع گردشگري است و در كشورهاي ) 3

 اولين عناصر شهري كه از رشد گردشگري و يا هر تغيير اقتصادي ديگري در شهرها تأثير
ه در كشورهايي كه نظارت دولتي بر زمين وجود ندارد و يا ويژ به - پذيرد، زمين خواهد بود مي
شود، در نتيجه از حيث قيمت  در اين زمينه مشاهده نمي عبارتي، هيچ نوع سياست مشخصيبه

آيند كه بر نوع كاربري زمين تأثير خواهند  مي زمين و مسكن، نواحي متفاوت شهري پديد
  . )94: 1388نژاد و همكاران، حاجي( گذاشت

ي گردشگري از اهميت ها عنوان مقصد حركتعنوان مبداء و هم بهي شهري هم بهها محيط
ي موجود در ها بستگي به ميزان جاذبه ها آنوردار هستند و مبداء و مقصد بودن زيادي برخ

توانند  مي ي گردشگري با توجه به ميزان جذابيت خودها جاذبه .)35: 1388تقوايي، ( دارد ها آن
ي  نهدر زمي ها گردشگران را به سوي خود جلب نمايند و در اين زمينه ساختار جذاب اين جاذبه

ي  مقوله .)28: 1389بياتي خطيبي و همكاران، ( است داراي اهميت بسياريجذب گردشگر 
جوامع ي  هي اخير به عنوان يك موضوع مهم علمي در كليها شهري پايدار در سالي  عهتوس

مفيدي (شهري را به خود اختصاص داده است ي  عهمطرح بوده و بخش وسيعي از ادبيات توس
پايدار شهر زماني اتفاق خواهد افتاد كه به تمامي ي  عهتوس). 15: 1388شميراني و همكاران، 

تحقق گردشگري . )57: 1387فخراحمد و همكاران، ( ي شهر توجه شود دهنده اجزاي تشكيل
و فرهنگ شهرنشيني است؛ آنچه در  ها يي با كنشها پايدار شهري نيازمند شهري پايدار و انسان

شود عالوه بر رهاوردهاي اقتصادي و اجتماعي  مي گردشگري پايدار شهري بر آن تأكيدي  عهتوس
 گردشگري در زماني  عهي توسها اين صنعت براي شهروندان و شهرها، اهميت به تداوم برنامه

تقوايي، ( است) حيطيم زيستآثار (و آثار توسعه در مكان جغرافيايي ) ي آيندهها توجه به نسل(
1388 :82(. 

شهري شامل رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال ي  عهساقتصادي گردشگري در تو آثارين تر مهم
مستقيم و غير مستقيم، دائمي و فصلي در طيف متنوعي از مشاغل خدماتي و غير خدماتي در 

آن، افزايش درآمد سرانه و باال رفتن سطح رفاه عمومي شهروندان، افزاش ي  نهشهر و پسكرا
ست و اثرهاي اجتماعي آن آشنايي بازرگاني شهر و غيره ا - درآمد مراكز و واحدهاي خدماتي

شهري ي  عهي معنوي، هنري و علمي، معرفي و مطرح شدن جامها گردشگر با فرهنگ و پديده
ي بيشتر براي توسعه و پيشرفت، تقويت باورها و اعتقادات ها ميزبان و در نتيجه ايجاد فرصت

ي  عهردشگري در توسكالبدي گ آثارين تر مهمو از  است ...مردم شهر نسبت به فرهنگ خود و 
سازي اماكن و فضاهاي  ساختارهاي زيربنايي شهر، ايجاد توسعه و بهي  عهتوان به توس مي شهري
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غفاري و همكاران، ( اشاره كرد... ي تاريخي در شهر و  تفريحي، احيا و بازسازي اماكن و ابنيه
1390( .  

ويژه در جوامع شهري  بهمحيطي و كاهش عمومي سطح زندگي مردم  با بروز ضايعات زيست
ي آخر قرن بيستم  عنوان موضوع روز دههپايدار بهي  عهي گذشته، رهيافت توس طي يكي دو دهه

المللي،  عنوان دستور كار بيست و يكم در سطوح بيناز سوي سازمان ملل مطرح شد و به
گوناگون و  يها افراد با ديدگاه. )96: 1380كاظمي محمدي، ( اي و محلي تعيين گرديدمنطقه
گروهي آن را عرصه پيوند . اند هپايدار پرداختي  عهي متفاوت به تعريف مفهوم توسها نگرش

كه در  اند هاي را پايدار دانست و گروهي، توسعه اند هدانستعه محيطي و توس زيستانديشه حفاظت 
يز با آم انساني رابطه اي مكمل و نه رقابتي  عهاقتصادي، محيط و جامي  عهآن رشد و توس

عنوان انسان به زيستتقريباً وجه مشترك تمامي تعاريف، حفظ محيط . يكديگر داشته باشند
پايدار ي  عهبستر توسعه است كه اين امر در قبال ارتباط متقابل ميان چهار ركن اساسي توس

 محيطي جامه عمل خواهد پوشيد زيستاقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ي  عهيعني توس
پايدار مفهومي بسيار اساسي و مهم است، زيرا ي  عهمفهوم توس. )56: 1382عليزاده، (

 اي روشن را نويدآينده ها آنو اصولي است كه درك، شناخت و تحقق  ها دربرگيرنده ايدئال
دنبال دهد و عدم توجه و جهل نسبت به آنان، اضمحالل و نابودي محيط و بشريت را به مي

محيطي تعهد بين  - يكپارچگي اقتصادي: پايدار عبارتند ازي  عهي توسها ايدئال. خواهد داشت
: 1382زاهدي، ( است ، عدالت اجتماعي، حفاظت محيطي، كيفيت زندگي و مشاركتها نسل
 1980مفاهيم اوليه گردشگري پايدار اولين بار توسط جانك كريپندورف و ديگران در دهه . )51

. )68: 1388گلمحمدي، (آزمايش شده است بيان شد و از آن پس در جاهاي زيادي تمرين و 
پايداري در گردشگري در سطوح مختلف اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي تعريف شده 

گلدوز و همكاران، (وابسته است  ساكناناست و به كيفيت تجربه گردشگران و سودآوري براي 
كرده است كه بتواند در  توريسم پايدار را توريسمي تعريف 1993باتلر در سال . )13: 2009

يك محيط در زمان نامحدود ادامه يابد و از نظر انساني و فيزيكي به محيط زيست صدمه نزند و 
وارد اي  هو فرايندهاي اجتماعي لطم ها ساير فعاليتي  عهتا بدان حد فعال باشد كه به توس

زاهدي، ( تسهيل كند پايدار راي  عهنياورد، لذا گردشگري پايدار آن نوع توريسم است كه توس
ي امري الزامي است ريز و براي دستيابي به آن، رعايت نظرات مردم محلي در برنامه) 91: 1382

گردشگري پايدار بر ايجاد توازن در توسعه گردشگري از طريق . )79: 1388تقوايي و همكاران، (
: 1386ظمي، كا(ي نوين بخش خصوصي و دولتي در آينده تأكيد دارد ها رويكردها و سياست

ي ها و محيط ها گردشگري پايدار، عالوه بر حفظ كيفيت، گوناگوني و تنوع فرهنگ .)128
و ايجاد نوعي تعادل بين سه  ساكنانزيستي مختلف، در افزايش درآمد و ارتقاي سطح زندگي 

اكبري و همكاران، (قطب پديده گردشگري، ساكنان محلي و مكان گردشگري مؤثر است 
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ناشي از گردشگري رخ ندهد، بلكه  آثارردشگري پايدار بدين مفهوم نيست كه گ). 133: 1387
 دهد نبايد پايداري اكولوژيكي و غيره را تهديد نمايد مي ي كه رخآثاربدين معني است كه 

  .)63: 1388تقوايي، (
  تحقيقي  نهپيشي

 در اما است شده انجام آن اهميت و گردشگريي  رهبا در زيادي خارجي و داخلي مطالعات
ها  آن از تعدادي به زير در كه دارد وجود كمتري ادبيات شهر بر تجاري گردشگريي آثار  رهبا

 شهرهاي تجاري نقش اهميت به اي مطالعه در) 1391( همكاران و زادهابراهيم. شود مي اشاره
 ها بازارچه اين آنان نظر به كهاند  هنمود اشاره بلوچستان و سيستان منطقه در مرزي

 شدن خالي از و كرده جبران را مرزها محدوده در موجود اقتصادي خالء ،)ي رسميها بازارچه(
 و مرزها امنيت ضريب بردن باال در تواند مي خود امر اين كه نمايند مي جلوگيري مرزها حاشيه

 استفاده و مرزي يها گذرگاه وها  بازارچه ازياند هرا با. شود واقع مؤثر بسيار قاچاق، از جلوگيري
 رونق منطقه مرزنشين مردم اقتصادي و معيشتي وضعيت مرزها، اقتصادي يها ظرفيت از بهينه
ي ها بازارچه(تجاري  گردشگري تأثيرات بررسي با) 1388( همكاران و نژادحاجي. يابد مي

اند  هداد نشان بانه شهر مورديي  عهمطال شهري مناطق فضايي  كالبديي  عهتوس بر )غيررسمي
 و كالبدي بافت تغييرات با بانه شهر در تجاري گردشگري رشد ميان معناداري آماري رابطة كه

 افزايش اراضي، كاربري افزايش شهري، جمعيت افزايش كه طوريبه دارد، وجود شهر فضايي
 از پذيرايي، و اقامتي مراكز رشد همراه به تجاري يها مجتمع و مسكوني واحدهاي وساز ساخت

 نه مرزي رسمي بازارهاي شدن فعال .اند هشد برشمرده تغييرات و روابط اين نمودهاي بارزترين
 براي را زمينه بلكه شد خواهد داخلي واي  همنطق تجاري يها فعاليت تشديد به منجر تنها

 مبتني فرضيه سه طرح با ويلسون و كالندران. آورد مي فراهم فرامرزي سفرهاي و فعاليت پويايي
 در و ملليال بين سفر به منجر خود اين و شده ملليال بين تجارت به منجر تجاري سفر اينكه بر

 كشور تجاري روابطي  عهمطال باها  آن. گردد مي بيشتر تجارت به منجر ملليال بين سفر ادامه
 تشديد را تشديد را تجاري يها فعاليت تجاري سفرهاي كهاند  هرسيد يبند جمع اين به استراليا

 تحت ترونستند و آرادهايوال توسط ديگريي  عهمطال .)2000، 1كوليندران و ويلسون( كند مي
 گردشگري نقش از جالبي بنديجمع به »دهد؟ مي ارتقا را فرامرزي تجارت توريسم آيا« عنوان

 تاثير ي تاييدكننده واقع در كه رسند مي نيومكزيكو ي منطقه در تجاري يها فعاليت ارتقاي در
 در همكاران، و توسان .)578: 2003، 2آرهيال و تروستند(است  تجارت بر تجاري سفر مثبت
 و تركيه مرزي منطقه در بازاريابي يها استراتژي در فرامرزي يها همكاري «عنوان بااي  همقال

 هردو براي تجاري يها فعاليت رشد به منجر تنها ته مرزي بازارهاي كهاند  هداد نشان »يونان

                                           
1   Kulendran & Wilson 
2  Aradhyula &Trostand 
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 يها افزايي هم و تفاهم فضاي ايجاد باعث درست يگذار سياست صورت در بلكه شود مي كشور
 . )20- 21: 2005و همكاران،  1توسان(گردد  مي سياسي

  روش شناسي تحقيق
ي مختلف اسنادي، توصيفي و ميداني بوده ها روش تحقيق در اين پژوهش تركيبي از روش

ي اطالعات، بازنگري و تجزيه و تحليل بند آوري و طبقهاست و مراحل كار آن عبارتند از جمع
ي آماري توصيفي نظير ميانگين، روشهاي ها از روش ها منظور تجزيه و تحليل دادهبه( بوده ها آن

و در پايان، نيز ضمن ) اي و كاي اسكوير استفاده شده است نمونه تك Tتحليل آماري نظير 
  .قاط ضعف پرداخته شده استراهكار و پيشنهاد در جهت حل ن ارايهنتيجه گيري به 

  آماري و حجم نمونهي  عهجام
كه بنابر آمار سال  است شهر جوانرود ساكنانآماري اين پژوهش شامل كليه ي  عهجام
نفر بوده است و براي تعيين حجم نمونه از فرمول تعديل شده  43492 ها آنتعداد كل  1385
نفر بوده و نحوه  150كه تعداد ) 112: 1388زاده و همكاران، ابراهيم(استفاده شده  2كوكران
در اين پژوهش، همچنين براي . تصادفي ساده بوده است گيري صورت نمونهنيز به ها آنانتخاب 

داران، فعالين بازار و اهدات مكرر ميداني و مصاحبه با غرفهتر موضوع از مشبررسي جامع
  .گردشگران استفاده شده است

  در اين فرمول 
)1(  
  
n :     حجم نمونه                                                                                       n= ? 

N :آماري     ي  عهجام                                                                          N= 43492 

P : درصد افرادي كه داراي صفت مورد مطالعه هستند(درصد توزيع صفت در جامعه(   P=0.95 

q :درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه هستند.                                          q=0.05 

d : تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه
  d2=0.0025                                                             است  05/0كه حداكثر نسبت آن 

T :است) گاوستوزيع نرمال مربوط به منحني (متغير در توزيع طبيعي ي  زهاندا           t=2.81  
  

  
)2(  
  
 

                                           
1   Tosan, et al. 
2  Cochran 
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  )... ، مصاحبه ونامه پرسش(ها  گردآوري دادهابزار 
 ، هاه، مصاحبه و استفاده از آمارنامات مكرر ميدانيهاي مورد نياز از طريق مشاهد داده

هاي مختلف گردآوري  ي گردشگري و اطالعات سازمان مقاالت موجود در زمينه ها،نامهپايان
آوري اطالعات عنوان ابزار جمعو مصاحبه به نامه پرسشهمچنين در اين پژوهش از  .اند هشد

صورت باز و بسته در ارتباط با خود شامل چندين سؤال به نامه پرسش. بهره گرفته شده است
محقق ساخته بنا به پيشنهادات اساتيد راهنما و  نامه رسشپ. موضوع تحقيق بوده است

 8كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي منطقه چندين بار مورد تعديل قرار گرفته و شامل 
 9فرهنگي و  - پرسش براي بررسي تاثيرات اجتماعي 11اقتصادي،  آثارپرسش براي بررسي 

صورت چهار  به ها تمام پرسش. استمحيطي بوده  زيست - پرسش براي بررسي تاثيرات كالبدي
  .اي و بر اساس طيف ليكرت تنظيم شده استگزينه
  مورد مطالعهي  قهمنط

دقيقه عرض شمالي و  59درجه و  35كه در  است شهر جوانرود از توابع استان كرمانشاه
ارتفاع اين شهر از سطح . دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد 34درجه و  45

، 1385متر و جمعيت آن بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  1345دريا 
. ي شهرهاي استان بر حسب جمعيت در جايگاه ششم قرار داردبند كه در رتبه است نفر 43492

كانون تجاري استان تبديل شده و بيشترين تعداد  ترين مهمي اخير به ها اين شهر در سال
باباخانزاده، (وجود مراكز و بازارهاي ارزان به خود اختصاص داده است علت گردشگر منطقه را به

ي مهم و ها از جاذبه. كند مي و عمالً نقش يك قطب بازرگاني را در منطقه بازي) 145: 1389
توان به غار قوري قلعه، سراب روانسر و طبيعت بكر و زيباي مناطق اطراف  مي نزديك به شهر
  .)86: 1391ه و لطفي، باباخانزاد( شهر اشاره كرد

  مورد مطالعهي  قهموقعيت جغرافيايي منط: 1شكل 
 

  
  187: 1391جميني و جمشيدي، : منبع
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  ي گردشگري در جوانرودها سابقه و ويژگي
، مكان، تسهيالت و ها الگوهاي رفتاري گردشگران به منابع گردشگري همچون جاذبه

: 2010زندمقدم و همكاران، (دهند  مي خدمات وابسته است كه فضاهاي گردشگري را شكل
فرهنگي و ارتباطي از عملكردهاي  - ناحيه جوانرود به دليل داشتن شرايط جغرافيايي. )80

توان در چهار گروه عملكردهاي طبيعي،  مي اين عملكردها را. گردشگري مختلفي برخوردار است
مهندسين (اني است فرهنگي و در مقياس محلي نيز داراي عملكرد تفريحي و بازرگ - تاريخي

ي ها همان عملكرد تجاري در قالب بازارچه ها آن ترين مهمكه ) 425: 1384مشاور تدبير شهر، 
با ) يي مرز چهبعد از احداث بازار(ه در طي يك دهه گذشته ويژ بهشهر جوانرود . است مرزي

شماري ، پذيراي گردشگران بياست اينكه فاقد جاذبه گردشگر پسندي در سطح فرا شهرستاني
 تقريباً هدف و قصد اصلي تمامي گردشگراني كه به اين شهر وارد. است از اقصي نقاط كشور

 با توجه به درصد فوق العاده باالي بيكاري اين شهر. است اين شهري  چهشوند خريد از بازار مي
نگارندگان نرخ بيكاري شهر جوانرود  1و محاسبه 1385بر اساس آمار رسمي سرشماري سال (
و عدم وجود صنايع بزرگ در منطقه به علت مرزي بودن تعدادي از جمعيت ) درصد بوده9/41

باشند و اين در حالي است كه در  مي فعال اين شهر و حتي شهرستان به كار قاچاق مشغول
پوراحمد ( درصد قابل قبول است 5/1حال حاضر نرخ استاندارد بيكاري در يك جامعه تا حدود 

ي مردم شناسي شامل ها توان به جاذبه مي ي اين شهرها از ديگر جاذبه .)62: 1379و تجلي، 
آداب زندگي، لباس، فولكلور، معيشت، گويش، زبان، آداب، مذهب و آئين، اشعار و موسيقي و 

رونق گردشگري تجاري در اين شهر از سال . )85: 1389باباخانزاده، ( صنايع دستي اشاره كر
نفر در سال  950000طوري كه از يادي داشته است، بهنرخ رشد بسيار ز 1390تا  1388
  )1جدول (رسيده است  1390نفر در سال  1300000به  1388

  
  روز اول سال 20تعداد مسافران وارد شده به شهر جوانرود در :  1جدول 

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان جوانرود: منبع
  

  ي شهر جوانرودي مرز چهبازار
ي مناسب همواره از نقاط ها يگذار مناطق مرزي به دليل كمبود امكانات و عدم سرمايه

يي چون قاچاق ها دهد پديده مي ي انجام شده نشانها بررسي. شوند مي محروم كشور محسوب
ي غيرقانوني ناشي از فقر و ها مواد مخدر، شرارت و كشيده شدن مرز نشينان به فعاليتكاال، 

                                           
 .فعال شهر تقسيم شده استبراي محاسبه نرخ بيكاري  جمعيت بيكار بر جمعيت  1

  1390  1389  1388  سال
  1350000  1150000  950000  )نفر(روز اول سال 20مسافران وارد شده به شهر در 
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وجود آمده است بيكاري و كمبود امكاناتي است كه بر اثر عدم توجه به مناطق مرزي كشور به
طبيعت منزوي و غيرحاصلخيز مناطق مرزنشين به خصوص در . )1: 1387توكلي و هدايتي، (

فقر و بي ثباتي ي  عهو بياباني ايران كه همواره دليل موجه براي توسي كوهستاني ها عرصه
ي وقت را بر آن داشته كه تسهيالتي براي اين مناطق ها جمعيت در اين مناطق بوده، دولت

ي ها كه يكي از اين تسهيالت ايجاد بازارچه) 143: 1383زاده، محمودي و حسن(منظور نمايند 
 اند هصورت قانوني احداث شدكه به ها ار اين بازارچهدر كن. است مرزي در اين مناطق

صورت قاچاق از كه كاالهايي را به اند هي ديگري در داخل شهرهاي مرزي احداث شدها بازارچه
 وجود مناطق همجوار مانند بازار اكثر كشورهاي همسايه. كنند مي كشورهاي همسايه وارد

كه به انواع كاالهاي ) ايجان و تركمنستانتركيه، عراق، كشورهاي جنوبي خليج فارس، آذرب(
، بازار مصرف قابل توجهي ها آنلوكس با قيمت ارزان دسترسي داشته و عليرغم محدوديت ورود 

در تشويق مبادالت مرزي و تضعيف درآمدهاي گمركي و اي  هدر ايران دارند، عامل عمد
رغبت بودن مردم به يب. )162: 1383زاده، محمودي و حسن( است ها گسترش اين بازارچه

خريد كاالهاي ساخت داخل، كيفيت نازل كاالهاي توليد شده در داخل كشور و قيمت سرسام 
و از ) 173: 1399رجبي پور ميبدي، ( آور آن از داليل گسترش پديده قاچاق در كشور

توان به اقتصاد بيمار كشور، قوانين سخت  مي عوامل موثر در گسترش آن در ايران ترين مهم
رجبي (گمركي، عدم وجود قوانين كالن، استمرار وابستگي به ساير كشورها و غيره اشاره كرد 

  .)191: 1399پور ميبدي، 
امن در شمال عراق و از آنجا كه سيستم گمرك در ي  قهبعد از اعالم خودمختاري و منط

 طوري كهكند، كاالهاي خارجي زيادي به آنجا سرازير شد؛ به مي آنجا بسيار ضعيف عمل
توان گفت يكي از انبارهاي كاالهاي كشورهاي صنعتي شد؛ ولي اين امر هيچ گاه توسعه را  مي

قيمت پايين اين اجناس در عراق و ارزش نسبتاً باالي آن در . در كردستان عراق موجب نشد
كه ) 64 1388فكوهي و آموسي، (ايران، موج معامالت قاچاق را بسيار شدت بخشيده است 

كه با توجه به هم مرز بودن  است اورامانات در استان كرمانشاهي  قهاين مناطق منطيكي از 
صورت ي پاوه، جوانرود و ثالث باباجاني با اين منطقه هرروزه كاالهاي زيادي بهها شهرستان

شهر جوانرود كه ي  چهه بازارويژ بهي شهري منطقه و ها قاچاق به كشور وارد و در بازارچه
در حال حاضر بنا بر مشاهدات مكرر . رسند مي به فروش ها است آن ترين مهمبزرگترين و 

 100بايستي به تعداد  ها غرفه در اين بازارچه فعال بوده كه عالوه بر اين 280ميداني تعداد 
رسد، در حالي  مي بيشتر انواع لوازم آرايشي به فروش ها در غرفه. بزرگ نيز اشاره كردي  زهمغا

تصويري و لوازم خانگي كه تماماً كاالهاي خارجي بوده و  - واع كاالهاي صوتيها انكه در مغازه
 ها آنتنوع كاالها، كيفيت باال و قيمت پايين . رسند مي شوند به فروش مي به صورت قاچاق وارد

  .است ييها عوامل جذب گردشگران بسوي اين چنين بازارچه ترين مهماز 
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  تجزيه و تحليل 

  نتايج توصيفي
درصد از پاسخگويان  78بررسي تركيب جنسي پاسخگويان بيانگر آن است كه  :جنسيتركيب 

  .اند هنتايج بيانگر آن است كه بيشتر پاسخگويان مرد بود. درصد نيز زن بوده است 22مرد و 
درصد در  7/36بيشتر پاسخگويان با  نامه پرسشبر اساس نتايج حاصل از توزيع  :توزيع سني

سال با  45تا  36ي ديگر، گروه سني ها در رده. اند هقرار داشت سال 35تا  26رده سني 
درصد  3/7سال با  45درصد و نهايتاً گروه سني باالتر از  3/27سال با  25تا  15درصد، 7/28

  .اند هقرار داشت
  از لحاظ اقتصادي ساكنانگردشگري در شهر بر ي  عهتوس آثار

گويه استفاده  8از لحاظ اقتصادي از  انساكناقتصادي گردشگري بر روي  آثاربراي بررسي 
 ساكنانبيانگر آن است كه گردشگري بر روي  نامه پرسششده و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 

اشتغال غيررسمي در قالب ي  نهه در زميويژ بهافزايش درآمد، ايجاد اشتغال در شهر ي  نهدر زمي
يفيت و ارتقاء سطح استاندارد ي تجاري و افزايش كها فروشي، افزايش ساخت مجمتعدست

بسيار مؤثر بوده و اين مسايل از طريق مشاهدات مكرر ميداني و مصاحبه با  ساكنانزندگي 
توان به عدم افزايش  مي از ديگر تأثيرات مثبت گردشگري. مسؤلين و بازاريان تأييد شده است

توان به وارد  مي داليل آن ترين مهماز . قيمت كاالها و فصلي بودن درآمد در اين شهر اشاره كرد
كردن انواع كاالها از طريق غيرقانوني اشاره كرد، هرچند اين مسئله در سيستم اقتصادي كشور 

توان  مي از نكات قابل توجه ديگر. است تأثيرات منفي دارد اما در عدم افزايش قيمت كاالها مؤثر
ين مركز خريد براي ساكنين تر مهمبه اين مسئله اشاره كرد كه در حال حاضر، شهر جوانرود به 

روستاهاي منطقه و حتي شهرهاي اطراف خود شده است و در اين زمينه رشد چشمگيري يافته 
اما گردشگري نيز مانند هر مسئله ديگري در كنار تأثيرات مثبت خود داراي تأثيرات . است

ه در ويژ بهو مسكن افزايش شديد قيمت زمين  ها آن ترين مهممنفي در شهر جوانرود بوده كه 
از ديگر تأثيرات منفي آن در شهر جوانرود افزايش ميزان . طي چند سال اخير بوده است

كه در اي  هگوني داخل و اطراف بازارچه بوده است بهها و مغازه ها ه براي غرفهويژ بهبها  اجاره
در ورودي  بها و شلوغي بيش از حد داخل شهر علت افزايش شديد اجارهبه 1390نوروز سال 
. بها تأثير مثبتي داشته است ديگر احداث كه همين عامل در كاهش اجارهاي  هشهر بازارچ

ي حاصل از آزمون آماري ها يافته. گردشگري همچنين باعث سوداگري زمين در شهر شده است
T بوده  ساكنانمثبت و منفي بر روي  آثاردهد كه گردشگري داراي  مي نشاناي  هتك نمون

بر اساس طيف ليكرت تنظيم  ها ي پاسخگويان با توجه به اينكه گزينهها نگين رتبهميا. است
است و اين آمده  دست بهعنوان ميانه در نظر گرفته شده بسيار باالتر از ميانه به 3شده و عدد 

كه  اند هي زياد و بسيار زياد را انتخاب كردها دهنده آن است كه بيشتر پاسخگويان گزينهنشان
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. كند مي هم اين مدعا را ثابت) Sig.(2- Tailed)(دست آمده راستا سطح معناداري به در همين
و ) 577/0(براي افزايش قيمت كاالها و خدماتآمده  دست بهبا توجه به اينكه سطح معناداري 

 01/0باالتر از سطح معناداري مورد نظر) 075/0( فصلي شدن درآمدهاي خانوارهاي شهري
در مورد . گرفت كه رونق گردشگري تأثيري در اين دو مورد نداشته استتوان نتيجه  مي است

. نيز منفي بوده و نشان از عدم تأثير گردشگري بر آن داردآمده  دست به Tاين دو گويه مقدار 
آن است كه در قالب دست فروشي در  1يكي از نكات قابل توجه در اين شهر اقتصاد غير رسمي

نيز هر روز  ها آناز درآمد خود راضي هستند و به تعداد  ها آنر كه بيشت است اين بازار فعال
كه پيك گردشگري شهر و (كه در بيشتر روزهاي شش ماهه اول سال اي  هشود به گون مي افزوده
رو و اطراف آن را با اجناس و ي منتهي به بازارچه و تمامي پيادهها بيشتر خيابان) است منطقه

  .شود مي بيشتر اجناس اين گروه نيز به صورت قاچاق وارد كشور. اند هكاالهاي خود پر نمود
  

  براي متغيرهاي اقتصادي حاصل از گردشگرياي  هتك نمون Tنتايج آزمون : 2جدول 

  نامه پرسش از مستخرج اطالعات: منبع
  
  

                                           
شود كه به شكل غيررسمي و اغلب  مي به آن نوع فعاليت اقتصادي اطالق) Informal economic( اقتصاد غيررسمي 1

 .)59: 1388فكوهي و آموسي، ( شود و سود مناسبي به دنبال دارد مي غيرقانوني انجام

تعداد   متغيرها
  نمونه

ي  درجه Tمقدار 
  آزادي

Sig 
(2-tailed) 

Mean  انحراف از
  معيار

گردشگري سبب افزايش قيمت 
 زمين و مسكن گرديده است

150  166/13 

 
149  000/0  026/4  0779/0  

گردشگري سبب افزايش قيمت 
 كاالها و خدمات شده است

150  555/0-  149  577/0  946/2  0954/0  

گردشگري در افزايش درآمد 
  ساكنين شهر موثر بوده است

150  351/20  149  000/0  246/4  0612/0  

گردشگري باعث ايجاداشتغال 
  براي ساكنين شهر شده است

150  354/32  149  000/0  613/4  0498/0  

گردشگري سبب افزايش ميزان 
 بها شده استاجاره

150  557/23  149  000/0  
  

866/3  0639/0  
  

گردشگري در شهر سبب 
 سوداگري زمين شده است

150  040/5  149  000/0  866/3  0767/0  

گردشگري سبب فصلي شدن 
  درآمد خانوارهاي شهر شده

150  791/1-  149  075/0  786/2    
1191/0  

گردشگري سبب افزايش ساخت 
  ي تجاري شدهها مجتمع

150  895/17  149  000/0  193/4  666/0  
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  *نتايج آزمون كاي اسكوير متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه ساكنين شهر: 3جدول

  *. است 000/0برابر  .sigو  4برابر با  df، نامه پرسش از مستخرج اطالعات: منبع
  

  فرهنگي -از لحاظ اجتماعي ساكنانگردشگري در شهر بر ي  عهتوس آثار
ي فرهنگي، اجتماعي و حتي مذهبي اين ها گردشگري شهري در جوانرود با توجه به تفاوت

توان به  مي مثبت آن ي آثار نهدر زمي. مختلفي بوده است آثارشهر با ديگر نقاط كشور داراي 
و گردشگران، عدم تغيير لباس و  ساكنانيي چون عدم ايجاد دوگانگي در شهر بين ها گزينه

با گردشگران، باال رفتن  ساكناني شديد پوششي بين ها شهر عليرغم تفاوت ساكنانپوشش 
عليرغم وجود بازارچه در (خريد ي  نهه در زميويژ بهشهر، شهرت شهر  ساكنانسطح آگاهي 

ي  چهبا بازار ها اوه و نوسود و اختالف قيمت اين بازارچهديگر شهرهاي منطقه چون شهر پ
، عدم تأثير گردشگري در )است جوانرود تمايل گردشگران به خريد از اين بازارچه بسيار باال

 ي پوشش مشاهدات مكرر ميداني نشان در ارتباط با مسئله. اشاره كرد ها كاهش انسجام خانواده
اين زمينه مشاهده شده و اكثريت ساكنين پوشش محلي  دهد كه تأثير منفي بسيار كمي در مي

و خاص خود را دارند و اين در حالي است كه بيشتر گردشگران وارد شده به اين شهر پوشش 
رسمي و موجود در كشور را دارند و همين پوشش محلي ساكنان يكي از موارد جذب گردشگر 

ات منفي گردشگري در اين شهر از تأثيرترين  مهماز . به اين شهر و حتي منطقه بوده است
ي  نهه جوانان در زميويژ بهدر بين ساكنان و  ها توان به گسترش ناهنجاري مي حيث اجتماعي

ه در روزهاي ويژ بهي محلي و شلوغي شهر ها اعتياد، مشروبات الكلي و غيره، عدم احياي سنت
. شود، اشاره كرد مي انو حتي خود گردشگر ساكنانتعطيل اشاره كرد كه باعث مشكالتي براي 

ي  ويژه ايام نوروز به حدي است كه مسئله شلوغي بيش از حد اين شهر در روزهاي تعطيل و به
از اعداد و . اسكان و پاركينگ به معضلي اساسي براي گردشگران و مسؤلين تبديل شده است

اينكه آيا ي  نهزميبراي نمونه در . توان تمامي نكات باال را درك كرد مي 6ي  رهارقام جدول شما
 مشخص) 806/1( شده يا خير، از روي اعداد ميانگين ساكنانگردشگري باعث تغيير پوشش 

از نكات قابل توجه . اند هي كم و خيلي كم را انتخاب كردها شود كه بيشتر پاسخگويان گزينه مي
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اي كه ونهمهاجرت بوده است، به گي  نهتأثيرات گردشگري بر ساكنين در زميي  نهديگر در زمي
هر ساله تعداد زيادي از ساكنين روستاهاي اطراف به اين شهر مهاجر كرده در عين حال 

  . مهاجرت از خود شهر به مركز استان و شهرهاي ديگر كاهش يافته است
  

  براي متغيرهاي اجتماعي حاصل از گردشگري اي  هتك نمون Tنتايج آزمون : 4جدول 

  نامه پرسش از مستخرج اطالعات: منبع
  

  * فرهنگي از ديدگاه ساكنين - نتايج آزمون كاي اسكوير متغيرهاي اجتماعي: 5جدول

  *.است 000/0برابر با  sigو  4برابر با  df، نامه پرسش از مستخرج اطالعات: منبع
  

تعداد  متغيرها
 Tمقدار  نمونه

ي  درجه
  آزادي

Sig 
(2-tailed) Mean 

انحراف از 
  معيار

گردشگري سبب ايجاد دوگانگي بين
  09830/0  176/2  000/0  146  -373/8  147 ساكنين و گردشگران شده

گردشگري سبب تغيير نوع لباس و
  08808/0  806/1  000/0  149  -548/13  150 پوشش در بين ساكنين شده

گردشگري سبب باال رفتن سطح
  05745/0  960/3  000/0  149  711/16  150 ي فرهنگي ساكنين شدههاآگاهي

گردشگري سبب شهرت بيشتر شهر
  06817/0  913/3  000/0  149  397/13  150 شده است

گردشگري سبب گسترش امكانات
  10185/0  187/3  067/0  148  845/1  149 درماني شده-بهداشتي

گردشگري سبب افزايش استاتدارد
  07474/0  033/4  000/0  149  827/13  150 .شهر شدهزندگي در

گردشگري سبب كاهش مهاجرت از
  09130/0  308/3  001/0  148  382/3  149 شهر به نقاط ديگر شده

گردشگري منجر به گسترش
  07782/0  266/4  000/0  149  382/3  150 شدهساكنانناهنجاريها در بين

گردشگري سبب كاهش انسجام و
  08377/0  833/1  000/0  149  -927/13  150 .شدههاخانوادههمپيوندي

گردشگري سبب افزايش ازدحام و
  07478/0  993/3  000/0  149  283/13  150 شلوغي در شهر شده

گردشگري سبب احياي سنتهاي
  370/10  785/2  040/0  148  -071/2  149 شهر شدهساكنانمحلي در بين
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  كالبدي -حيطيم زيستاز لحاظ  ساكنانگردشگري در شهر جوانرود بر ي  عهتوس آثار
حيطي بايستي در م زيستي ها ي گردشگري و پديدهها برقراري رابطه عادالنه بين گروه

اي مجاز نيست  طور جامع و اصولي مورد توجه قرار گيرد، هيچ جامعهبه ها و زمان ها تمامي مكان
مورد استفاده قرار اي  هگونمحيط زيست و منابع طبيعي را براي برآوردن نيازهاي مادي خود به

مورد استفاده قرار دهد كه ضمن اي  هگونرساني به نسل خود بهدهد كه ضمن غفلت از آسيب
. ي بعدي را نيز با امكانات طبيعي ناسالم و ناكافي مواجه سازدها نسل خود، نسلرساني به آسيب

ي ها از گويه ساكنانحيطي و كالبدي گردشگري بر م زيست آثاردر اين پژوهش، براي بررسي 
منفي  آثاربيانگر آن است كه گردشگري داراي  ها آنمختلفي استفاده شده و نتايج تحليل 

ه در روزهاي تعطيل، آلودگي صوتي، تغيير ويژ بهي، ايجاد ترافيك حيطم زيستهمچون آلودگي 
ه در نزديكي بازارچه، گسترش شهر، عدم بهبود ويژ بهالگوي مسكن و كاربري اراضي شهري 

تنها اثر مثبت . عليرغم افزايش هرساله گردشگران وارد شده به اين شهر شده است ها خيابان
و استفاده از  ها فزايش ساخت و ساز، مقاوم شدن خانهگردشگري در اين زمينه تأثير آن بر ا

براي بررسي اين گويه با . مصالح استاندارد و بهبود بافت و الگوي معماري مساكن بوده است
تعداد  1389تا  1380ي ها مراجعه به شهرداري جوانرود مشخص گرديد كه در طي سال

افزايش معنا داري داشته است و اين افزايش  ها ي ساختماني صادر شده در بيشتر سالها پروانه
  .بسيار چشمگير بوده است 1387ه از سال ويژ به

  
  1389تا  180اني صادر شده از سال ي ساختمها تعداد پروانه:  6جدول 

  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

داد
تع

  
162  216  262  211  116  122  290  171  233  296  

 تج
اني

راو
ف

.  

162  378  640  851  967  1089  1379  1550  1783  2079  

  شهرداري جوانرود: منبع
  

ي  قهگردشگري منطي  نهتوسط نگارندگان در زمي 1389در پژوهش انجام شده در سال 
اين شهر ي  چهمشخص گرديد كه بازار است اورامانات كه شهر جوانرود نيز جزئي از آن

مشكالتي كه اين شهر براي گردشگران داشته  ترين مهمجاذبه براي گردشگران بوده و  ترين مهم
ي ارتباطي و منتهي به اين ها عدم مراكز اقامتي استاندارد، ناكافي بودن پاركينگ، وضعيت بد راه

و اين در حالي است كه بيشتر گردشگران از نحوه برخورد مردم ) كيلومتر 15در حدود (شهر 
همچنين با توجه به مرزي بودن اين شهر و ) درصد 91( اند هرضايت داشت ها آناين شهر با 
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درصد از گردشگران از امنيت  86فرهنگي اين شهر با بيشتر نقاط كشور  - ي اجتماعيها تفاوت
عنوان يكي ي اين شهر را بهي مرز چهدرصد از گردشگران بازار 9/88و  اند همنطقه رضايت داشت

  .اند هاورامانات انتخاب كردي  قهمنط ي پرجاذبهها اناز مك
  

  كالبدي - حيطيم زيستبراي متغيرهاي اي  هتك نمون Tنتايج آزمون : 7جدول 

  نامه پرسش از مستخرج اطالعات: منبع
  
  
  
  
  
  
  
  

تعداد   متغيرها
  نمونه

مقدار 
T 

ي  درجه
  آزادي

Sig 
(2-tailed)  Mean 

انحراف 
  از معيار

گردشگري در شهر سبب 
  0830/0  800/3  000/0  149  638/9  150  محيطي شده زيستآلودگي 

گردشگري سبب ايجاد ترافيك در 
  0782/0  766/3  000/0  149  798/9  150  ي شهر شدهها انخياب

گردشگري در شهر سبب ايجاد 
  513/3  000/0  149  895/5  150  آلودگي صوتي شده

  0870/0  

گردشگري در شهر سبب تغيير 
  0777/0  446/3  000/0  149  746/5  150 الگوي مسكن در شهر شده

كاربري  گردشگري سبب تغيير
  0687/0  644/3  000/0  148  375/9  149  اراضي شهر و زمينهاي اطراف شده

گردشگري باعث افزايش ساخت و 
/387  150 شدههاساز، مقاوم شدن خانه

17 149  000/0  193/4  0686/0  

گردشگري سبب بهبود وضعيت 
  249/0  149  -158/1  150  ، معابر و فضاي سبز شدهها انخياب

  800/2  1035/0  

گردشگري سبب بهبود بافت و 
/856  149  الگوي معماري شده

10  148  000/0  805/3  07418/0  

/798  149  گردشگري سبب گسترش شهر شده
13  148  000/0  892/3  0646/0  

گردشگري باعث فشار بر امكانات 
  0996/0  653/3  000/0  146  551/6  147 هاي شهر شدهخدماتي و زيرساخت
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  *فرهنگي از ديدگاه ساكنين  -نتايج آزمون كاي اسكوير متغيرهاي اجتماعي: 8جدول 
  

  *.است 000/0برابر با   sigو  4برابر با   df، نامه پرسش از مستخرج اطالعات: منبع
  

  گيري نتيجه

 ساكنانبا توجه به مباحث مطرح شده در باال، مشاهدات مكرر ميداني و گفتگو با بازاريان و 
جاذبه گردشگري،  ترين مهمي اين شهر ي مرز چهتوان نتيجه گرفت كه بازار مي شهر جوانرود

شود و اين مهم با  مي و به اهميت آن نيز هر روز افزوده است مركز اشتغال و درآمد در اين شهر
بر اساس نتايج حاصله بيشتر . استناد به آمار گردشگران وارد شده به اين شهر مورد تأييد است

گردشگري بر  ي آثار زمينهنتايج در . اند هسال بود 35تا  26پاسخگويان مرد و در سن بين 
 آثارايجاد اشتغال و درآمدزايي براي ساكنين داراي ي  زمينهبيانگر آن است كه در  ساكنان
بوده ضمن اينكه همين مسئله باعث افزايش ميزان اجار بها و قيمت زمين و مسكن  مثبتي

شهر،  ساكنانتوان به افزايش كيفيت زندگي  مي از تأثيرات مثبت اجتماعي آن نيز. گرديده است
. شهرت باالي شهر در ميان مردم و گردشگران منطقه، بهبود الگوي معماري و غيره اشاره كرد

، ازدحام و شلوغي شهر ها توان به موارد چون گسترش ناهنجاري مي آن نيز از تأثيرات منفي
حيطي و كالبدي داراي تأثيرات مثبت آن چناني نبوده و م زيستتأثيرات ي  زمينهدر . اشاره كرد

  :توان گفت كه مي بطور كلي. است تأثيرات منفي آن بسيار بيشتر
 و تنها جاذبه مهم اين شهر همين بازارچه آيند مي بيشتر گردشگران براي خريد به اين شهر - 

       تصويري، لوازم - كاالهاي اين بازارچه شامل انواع گوناگوني از وسايل صوتي. است
شوند و در حال حاضر  مي كه تماماً به صورت قاچاق وارد كشور است آرايشي و غيره - بهداشتي

   ستا ي از اين نوع در استان كرمانشاهي مرز چهبازار ترين مهم
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و هر روز نيز به  است ه در بخش غيررسمي در اين شهر بسيار قابل توجهويژ بهافزايش اشتغال  - 
  .شود مي افزوده ها آنتعداد 

ي بارزي با ساير ها اجتماعي داراي تفاوت - اين شهر از نظر فرهنگي ساكنانبا توجه به اينكه  - 
متقابالً . اند هرضايت داشت ها آنباشند بيشتر گردشگران از برخورد مردم با  مي نقاط كشور

  .با گردشگران نشده است ساكنانگردشگري باعث تغيير نوع لباس و پوشش، عدم تعارض 
 حيطي آن شامل ايجاد ترافيك و شلوغي در شهر، آلودگي صوتيم زيستتĤثيرات  رينت مهم - 

  .است
  پيشنهادات

 داران بازارچه ه غرفهويژ بهي گردشگري ها مشاركت دادن مردم در امور مربوط به برنامه.  
 ي مناسب در جهت آموزش بازاريان در جهت برقراري ارتباط مناسب و شايسته گذار سرمايه

  با گردشگران،
 جوانرود كه در روزهاي تعطيل بار  - ه محور روانسرويژ بهي حمل و نقل ها بهبود زيرساخت

  ترافيكي سنگيني دارد،
 بادي ورودي استان براي آشنايي هرچه بيشتر تهيه و توزيع بروشورهاي تبليغاتي در م

  گردشگران با اين شهر،
  امكانات اقامتي شامل هتل، مهمانخانه و ي  زمينهه در ويژ بهتوسعه و بهبود امكانات رفاهي

  غيره،
 ي شهر براي راحتي مسافران،ها پاركينگي  عهايجاد و توس  
 ه در روزهاي شلوغ،ويژ بهفروشي  نظارت مستمر بر بازار جهت جلوگيري از گران  
 امكانات اقامتي،ي  زمينهه در ويژ بهي در شهر گذار گذاران غيربومي به سرمايهتشويق سرمايه  
  به داخل خيابان، ها آنساماندهي بازار غيررسمي بازارچه و جلوگيري از ورود  
  كمپ ي  عهه در مبادي ورودي شهرها و تقويت و توسويژ بهبهسازي مبلمان شهري

  ، گردشگري شهر
 ي كشاورزيها جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و دست اندازي به زمين.  
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