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  شهید باهنر کرمان مطالعات نواحی شهري دانشگاه نشریۀ 
  1394، بهار 2، شمارة دومسال 

  
  

 

  نقش گردشگري شهري در توسعۀ کالبدي شهر کرمانشاه
 
  
  
  

  احمد پوراحمد  دکتر                                                          
  انشگاه تهراناستاد گروه جغرافیاي انسانی دانشکده جغرافیا د

  فرانک بهدوست                                                          
  ریزي توریسم دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد برنامه

  نظري هطاهر                                                         
  ریزي توریسم دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد برنامه

  چکیده
 اهمیتهاي اخیر به دلیل مشکالت روحی حاصل از زندگی شهري، شگري شهري، در سالگرد

است.  شده تبدیل شهري هايزمین بر کاربري اثرگذار هايبخش از یکی به توریسم است. یافته
دلیل قدمت تاریخی، شود که شهرستان کرمانشاه به آنجا ناشی می این تحقیق از اهمیتضرورت و 
هاي تاریخی، فرهنگی و طبیعی مناسب در اطراف شهر، موقعیت مرزي و عبور ز جاذبهبرخورداري ا

 ۀتوسع ۀتواند زمینو گردشگري می گردشگران بوده زائرین کربال از این منطقه، همواره مورد توجه
تحلیلی است. هدف این  -توصیفی ،ماهیت منطقه را فراهم سازد. این تحقیق از نوع کاربردي و از نظر

در افزایش  نقش آن اخیر و ارزیابی یق تحلیل نقش گردشگري در توسعۀ کالبدي شهر در دو دهۀتحق
نامۀ مردم و مسئولین استفاده شد براي انجام این تحقیق از پرسش باشد.گردشگري می هايزیرساخت
ا و از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شد و براي تطبیق اطالعات، ب SPSSافزار که با نرم

و  65هاي هاي کاربري اراضی سالنقشه ENVIو  GISافزارهاي اي و نرماستفاده از تصاویر ماهواره
هاي کشاورزي و بایر به کاربري که جهات و روند توسعۀ شهر و میزان تغییر کاربري شد ایجاد 89

ۀ به مقایس 95و  81هاي کاربري شهري سال است و با بررسی نقشه شهري در آن مشخص شده
با تحلیل  دهد کهتحقیق نشان می نتایج شد.با کاربري جهانگردي پرداخته هامساحت سایر کاربري

درصد تأثیر داشته و  74ها، گردشگري در توسعۀ کالبدي شهر کرمانشاه نامهپرسش از متغیرهاي حاصل
 است بهقرار گرفته تأییدهم این امر مورد  95و  81هاي هاي جهانگردي در سالبا مقایسۀ میزان کاربري

   .خواهد شد برابر 6، تقریباً  81نسبت به  95که مساحت کاربري جهانگردي در سال طوري

  توسعۀ شهري، گردشگري شهري، شهر کرمانشاه کالبدي، ۀتوسع کلیدي:هايواژه
                                                             

  :19/3/4139پذیرش نهایی:                                                         23/11/1393دریافت مقاله  
  نویسندة مسئول: نشانی پست الکترونیک                             lumni.ut.ac.ir fbehdost@a 
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  مقدمه -1
آن به عنوان گذرگاه  هایی است که ازترین فعالیتامروزه توریسم یکی از امیدبخش

عنوان و براساس چهار دهه تحقیقات بانک جهانی، گردشگري به  شودتوسعه یاد می
: 2007 شاون، و است (دونالدقرار گرفته  تأییدمورد  اهرمی قدرتمند در الگووارة توسعه

شان را از گردشگري دریافت منافع اقتصادي و اجتماعی ). بسیاري از کشورها350
گیرند کار می هاي منطقه بهبراي توسعه زیرساختکنند و درآمدهاي گردشگري را می

ترین مقاصد گردشگري جهان به ). شهرها یکی از پر بیننده46: 1996و کاستا،  (ایسلز
ها نفر گردشگرند و گردشگري شهري اکنون آیند که هر ساله پذیراي میلیونشمار می

تماعی و تغییرات فضایی است که جریان کارها، اقدامات اج به فعالیتّی مهم مبدل گشته
دهد. نقش شهرها در جذب گردشگران و شکل می ویژه در کشورها به فراوانی را

حاضر  عنوان یک الگوي فضایی گردشگري در عصرگیري گردشگري شهري به شکل
 شهري،است که به نوسازي و توسعۀ سیماي  اقتصاد شهري را شکل داده بعد دیگري از
هاي شهري ساخت هاي گردشگري، بهبود و ساماندهی زیرمتگاهونقل، اقاسیستم حمل

   .)247: 2002 پیج، و (بارکر شودمنتهی می
         که بود خواهند مواجه بزرگی هايچالش با تردید بدونِ یکم، و بیست قرن شهرهاي

 حالِ در کشورهاي در بویژه آنهاست. فقر شهري در فقر تمرکز مهمترین آنها، از یکی
  هاي توسعهگسترش است (گزارش در حال باالتري حجم و بیشتر سرعت با ،توسعه

               اینکه بر عالوه جهانگردي خدمات ). توسعۀ15: 2008ملل متحد،  انسانی سازمان
             این ساماندهی و در حفظ از حاصل آن سازد؛می برجسته را ايمنطقه هاياصالت
              براي آن از مناسب استفادة طرز و منبع بهینۀ توازن آوردن وجود به نیز و هااصالت

 از آن با همزمان و جویدمی بهره نیز ملی و طبیعی منابع توسعه و حفظ، نگهداري، رشد
: 1389نژاد و همکاران، (حاجی شودبرخوردار می هم آن به مربوط اقتصادي مزایاي

   هايزمین کاربري بر اثرگذار هايبخش از یکی به حاضر در زمان ). گردشگري92
             و گردشگري بخش به مربوط هايکاربري رشد با همزمان است. شده تبدیل شهري
                و معابر شبکۀ جمله: دیگر از هايکاربري به شهر، نیاز در تراکم و تمرکز افزایش

               گسترش باعث که یابد،می افزایش شهري زیربنایی تجهیزات و تأسیسات ها،دسترسی
  ). 21: 1997 شد (لسلی، شهر خواهد البديک
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عوامل الزم در هماهنگی باشد،  جغرافیایی یک شهر چنانچه با دیگر موقعیت
تواند به نوبۀ خود در تکوین نقش معینی براي شهر، موثر باشد. بسیاري از شهرهاي می

د را مدیون موقعیت جغرافیایی خود هستند یافتن خو اهمیتایران رشد فضایی و 
  ). 38: 1371(رهنمایی، 

علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و قدمت تاریخی شهرستان کرمانشاه به 
هاي بشري مورد عنوان یکی از استقرارگاهمحیطی از دوران پیش از تاریخ به زیست

ین مکان حاکی از این شناسی در اهاي باستانتوجه بوده که نتایج حاصل از کاوش
است که از این تعداد اثر تاریخی شناسایی شده  3600مطلب است. در این استان تاکنون

در فهرست آثار » بیستون«اثر در فهرست آثار ملّی و مجموعۀ تاریخی  1936تاکنون 
اثر به عنوان  هاي تاریخی، تاکنون یکصداست. عالوه بر جاذبهجهانی به ثبت رسیده

قابلیت ثبت در فهرست آثار طبیعی ملّی کشور را دارد، شناسایی شده و از این  آثاري که
توجه است؛ با  قابلاست که این رقم میزان ثبت اثر به ثبت ملّی رسیده  40تعداد تاکنون 

است (سازمان اثر طبیعی به ثبت ملّی رسیده  80 که در کل کشور تاکنوناینتوجه به 
  ).1390شاه،میراث فرهنگی استان کرمان

، تعداد 1379توجه است و در سال این منطقه هم قابل افزایش آمار گردشگران به 
 (واحد آمار سازماند رسی 7985421 به 1389 سال در مسافر بوده و 2500597ها آن

است و ) که رشد چشمگیري داشته 1390میراث فرهنگی و گردشگري استان کرمانشاه،
و  سازدمیزان ماندگاري گردشگران را ضروري می به توسعۀ امکانات براي نیاز

              از دسته آن از و کند تبدیل زندگی براي بهتري مکان به را شهر تواندگردشگري می
  کند.  حمایت دهند؛می آنها به را بیشترین اهمیت شهروندان که شهري هايویژگی

ردشگري را به اي از گردشگري است که سعی دارد گگردشگري شهري، شاخه
در تغییرات شهري (کالبدي، اجتماعی، سیاسی و  مؤثّرعنوان یک پدیدة مهم و 

هاي فعالیت ).1: 1386مدیریتی) و توسعۀ شهري مورد بررسی قرار دهد (موحد، 
هاي کاربري زمین دارد که گردشگري در شهرها تأثیرات قابل توجهی روي ویژگی

  متعددي است که در حوصلۀ این پژوهش ضریب این تأثیرات، وابسته به عوامل 
   ).84: 2010) به نقل از (مقدم و رنجبري، 2000 باشد (ولتسکیت،نمی
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              هایی از شهر شدن عملکرد قسمت صیهاي گردشگري موجب تخصفعالیت
..) و تغییر ماهیت و کیفیت عملکرد . تجاري، تفریحی، مسکونی، فرهنگی و (به

   شود (همان).تی میهاي خدماکاربري
سکونی، تجاري، مذهبی، ها و فضاهاي کالبدي (مبه افزایش کمی وکیفی کاربري

توسعۀ «گیرد، ..) یک شهر در ابعاد افقی و عمودي که درطول زمان انجام می. ارتباطی و
بر توسعۀ  مؤثّر). عوامل 38: 1372 آبادي،شود (زنگیگفته می» کالبدي«یا  »فیزیکی

  توان تحت عناوین زیر بررسی کرد:ا را میکالبدي شهره
توان به عوامل باشند، میازعوامل طبیعی که در توسعه شهرها دخیل میعوامل طبیعی:  -

اقلیمی (ریزش جوي، باد، دما، ارتفاع و شیب خاك و منابع تامین آب اشاره کرد 
  ).156: 1377(بحرینی، 

عامل اعتقادي و فرهنگی نیز اشاره  توان بهاز میان این عوامل میعوامل اجتماعی:  -
ها و اماکن مقدس مذهبی از کرد چرا که مذهب و اعتقادات مذهبی، وجود زیارتگاه

  ).22: 1384دالیل پیدایش و توسعۀ شهرها هستند (هوشیار، 
توان به نقش بر توسعۀ شهرها می مؤثّرازجملۀ عوامل اقتصادي اقتصادي:  عوامل -

ونقل، خدماتی، توریستی، معدنی و... اشاره کرد. بدیهی حمل اقتصادي غالب شهر، نظیر
هاي ریزي شهري به منظور تدوین برنامهاست که مطالعات اقتصادي در هر برنامه

و امکاناتی که در این زمینه  جمعیتنمودن احتیاجات  نوسازي و بهسازي و مشخص
  ). 282 :2001اي برخوردار است (ریچارد، ویژه اهمیتوجود دارد از 

تواند در هاي متفاوت میها از جنبهسیاست دولت عوامل سیاسی ونقش دولت: -
باشد و از جمله در توسعۀ شهرهاي اداري و سیاسی، وابستگی  مؤثّرتوسعۀ شهرها 

نشینی ، روابط تولیدي حاکم بر جامعه و بوجود آمدن زاغهسوماقتصادي شهرهاي جهان 
کزي، ایجاد بانک زمین و کنترل فرم توسعۀ شهرها و مرنشینی، فرسودگی بخش و حومه

  ).128: 2003، (اسودساتر هاي شهري دخیل استاستفادة بهینه از زمین
این عوامل در راستاي اهدافی همچون تثبیت مرز و امنیت این  عوامل ژئوپلتیکی: -

همی توانند در توسعۀ شهرها نقش م، تاسیسات مراکز نظامی و صنایع دفاعی مینواحی
  ).279: 1375را ایفا نمایند (محمدي، 
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سرعت هاي اخیر به در طول سال کهکرمانشاه، شهري قدیمی و تاریخی است  
هاي کهن و جدید شهر است این امر عدم تعادلی را میان بافتمتحول و نوسازي شده 

بات، عت گذرگاهی، راه موقعیت قدیمی (مثل در کنار عملکردهاياست که باعث شده 
 -جدید اقتصاديتجاري، کشاورزي، سیاسی) عملکردهاي  شاهی، موقعیت جاده

اداري، خدماتی، گردشگري و ...) در سطوح شهرستان، استان و  اجتماعی (موقعیت
: 1381است (مهندسین مشاور تدبیر شهر، کشور نیز در قرن اخیر براي آن تثبیت شده

بررسی توسعۀ کالبدي این شهر طی سالهاي این تحقیق به دنبال آن است تا به ). 25
ها و مراکز ها، هتلارزیابی نقش توریسم در افزایش زیرساختو همچنین  95-1381

  اقامتی و ... این شهر بپردازد.
در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، در خارج و داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته 

  آورده شده است.) 1که مهمترین این مطالعات به اجمال در جدول (
  پیشینۀ تحقیق -1جدول

 نام پژوهشگر سال عنوان پژوهش نتایج پژوهش

ریزي مورد با اصول برنامه هرابط توریسم در در این پژوهش،
  .گرفت ارزیابی قرار

     بررسی روندهایی در
توسعه  ریزي توریسم وبرنامه

  منطقه پاموس یونان در
1982  Spanoudis 

مراحل توسعۀ  تواند نقش مهمی درریسم میکه تو دادنتایج نشان 
اقتصادي دربسیاري از شهرهاي قدیمی با فراهم کردن شغل، داشته 

ها، مراکز خرید، ت زندگی را در رستورانو شهرها هم کیفیباشد 
هاي بخشد که این پروژهها بهبود میها و سرگرمیتفعالی

تواند لیس میاي و تخیلی در بیشتر شهرهاي انگریزي حرفهبرنامه
  مورد استفاده قرار گیرد.

آینده توریسم  و توسعۀ شهر
 Hall  1987  نواحی صنعتی اروپا در

اجتماعی، محیطی، اقتصادي توسعۀ توریسم - هاي فرهنگیبه جنبه
هایی براي اند و راهکارهایی جهت ساخت استراتژياشاره کرده

اند و دادهتوسعۀ توریسم پایدار در جزیره گران کاناریا پیشنهاد 
یابی به اهداف عنوان یک نیاز ضروري براي دستتوسعه پایدار به 

  داند.اقتصادي می

مطالعۀ (توسعۀ توریسم پایدار 
  1999  )گران کاناریا :موردي

Garcia 
Falcon & 
Medina 
Munoz  

ریزي توریسم بیشتر توجه در این پژوهش به تجارب عملی برنامه
کار شده است که براي توسعه این هاي محلی لتونی در شهرداري

  برنامه توسعه را مشخص کرده است. 14منطقه دولت خود، 

بررسی نقش توریسم در   
  2001  هاي توسعۀ لتونیریزيبرنامه

Reinholde 
& 

Efara 
آنتالیا یکی از شهرهایی است که بیشترین تأثیر را از  دادنتایج نشان 

یه داشته است. درترک 1980شهر از سال  ۀتوریسم در توسع
مشکالتی در این شهر براي رسیدن به توسعه وجود دارد که از 

.. . نقل و وجمله ترافیک، کمبود تسهیالت عمومی شهري، حمل
  .هکارهایی براي این مشکالت پرداختسپس به ارائه را .باشدمی

توسعۀ شهر  توریسم در تأثیر
 Akis  2009  آنتالیا

از طریق ارزیابی بازار،  ،نطقۀ برزیلتور به راهبرد توسعۀ مبا ارائۀ 
  انداز، طرح توسعه و ایجاد یک منطقۀ تجاري پرداختتوسعۀ چشم

 نقش گردشگري شهري در
توسعۀ استراتژیک منطقه 

  برزیل
2010  Irina 

Popescu 

که شهر به عنوان یک مکان توریستی و فعالیتهاي  دادنتایج نشان 
است الگوهاي فیزیکی توریسم  -گردشگري و توسعۀ فضایی

هاي گردشگري تتأثیر فعالی
در استفاده از زمین هاي  2010  

Zand 
moghadam 

& 
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توزیع فضایی، تعداد و نوع و ماهیت کاربري اراضی شهري، ارزش 
- می زمین و مسکن بر ساخت وساز و توسعۀ فیزیکی شهر تأثیر

  .گذارد

 Ranjbari  شهري

اثرات  بررسیگردشگري در تایوان به ضمن مقایسۀ دو الگوي 
گردشگري از دیدگاه جامعۀ میزبان پرداخته و نگرش آنان نسبت 
به گردشگري را مورد تحلیل قرار داده است. نتایج حاکی از تفاوت 
بین دو الگوي گردشگري به لحاظ اثرات اقتصادي، اجتماعی و 

  زیست محیطی است.

بررسی نگرش ساکنان به 
 Chuang  2013  تایوان توریسم در

ShuTzu 

آنها را در توسعۀ منطقه بیان نقش ، هاي گردشگريبررسی جاذبهبا 
  نمود.براي این کار از روش توصیفی استفاده  .کرد

هاي گردشگري بررسی جاذبه
  هدایی  1377  شهرستان کرمانشاه

که الگوي فضایی توریسم شهر اصفهان  دادنتایج تحقیق نشان 
ش مرکزي شهر و بیشتر بخمبتنی بر بافت و فضاي تاریخی است 

دار بودن رابطۀ بین اتوان به معند. از دیگر نتایج میگیررا در بر می
هاي بازدید شده و نوع محل اقامت گردشگران با تعداد جاذبه

تفاوت بین گردشگرانی که با مطالعه و اطالعات الزم با گردشگران 
شوند در استفاده از فضاهاي بدون مطالعه وارد شهر می که

 ذکر کرد.توریستی 

بررسی وتحلیل الگوي 
 فضایی توریسم شهري در

 اصفهان شهر
 موحد 1381

که توسعه گردشگري در این بخش مشکالتی  دادنتایج نشان 
از میان تأثیرات منفی  .آورده است را به وجود محیطیزیست

توان به آلودگی آب، خاك و هوا و گردشگري در این بخش می
  نابودي گیاهان اشاره کرد.

رسی تأثیرات حضور بر
منابع زیست  گردشگران بر

بخش طرقبه  :(مورد محیطی
  شهرستان مشهد) در

  علیزاده  1382

اي در شهرستان گرگان عمدتاً بر که توسعۀ ناحیه دادنتایج نشان 
هاي مربوط به گردشگري و بخش کشاورزي و صنعت بوده و توان

یبی و مرتبط استفاده از آن براي توسعه این شهرستان به صورت ترک
هاي تولیدي موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته و با دیگر ظرفیت

ها این تحقیق ضمن مطالعۀ نظام گردشگري شهرستان گرگان، توان
و تنگناهاي توسعۀ گردشگري این شهرستان را در قالب الگوي 

 .ي ارائه نمودراهکارها سوات معرفی کرده و در نهایت

توسعۀ  نقش گردشگري در
 اي گرگانهناحی

 جاهدي 1386

کلیدي، نقش  که گردشگري به عنوان عامل فشار دادها نشان یافته
فرهنگی و محیطی  -مهمی در بروز پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی

  در حوزة کالردشت داشته است.

بررسی تأثیرات گردشگري 
ب پایداري در در چهارچو

  شهر کالردشت
  قدمی  1386

آماري معناداري میان رشد گردشگري رابطۀ که  دادنتایج نشان 
فضایی شهر وجود  -تجاري در شهر بانه با تغییرات بافت کالبدي

شهري، افزایش کاربري اراضی،  جمعیتدارد به طوري که افزایش 
هاي تجاري  ساز واحدهاي مسکونی و مجتمع و افزایش ساخت

ین به همراه رشد مراکز اقامتی و پذیرایی از بارزترین نمودهاي ا
 شوند.روابط و تغییرات بر شمرده می

تأثیرات گردشگري تجاري 
فضایی  - بر توسعۀ کالبدي

مطالعه (مناطق شهري 
 )بانه :موردي

1388 
 و نژادحاجی

 همکاران

 مشکالت مدیریتی، عدم مشارکت مردمکه  دادنتایج تحقیق نشان 
 هاي شهر مشهد ازتبلیغات و شناساندن سایر جاذبهو عدم محلی 

 گردشگري در بافت مرکزي شهر مشهد استعوامل مهم ناپایداري 
 که براي رفع این مشکالت راهکارهایی ارائه شده است.

در  مؤثّربررسی عوامل 
پایداري گردشگري شهري 

با تاًکید بر بهسازي و احیاي 
هاي شهري در بافت بافت

 مرکزي شهر مشهد

1390 
 تقوایی و
 همکاران

  (مأخذ: نگارندگان)

  شناسیها و روشداده -2
  هاداده -2-1

آوري اطالعات به طور کلی در دو طبقۀ کلی             هاي جمعدر این تحقیق روش
  شوند که عبارتند از:بندي میدسته
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اي بوده که طی آن انواع            بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه اي:مطالعه کتابخانه -
ها و طرح جامع گردشگري استان کرمانشاه، مجموعه مقاالت، طرح هاي مرتبط،نامهپایان
هاي سازمان مسکن و هاي مرتبط با حوزة مورد مطالعه، مراکز اسناد و کتابخانهنقشه

هاي آماري، ها و سالنامهفرهنگی کرمانشاه، آمارنامهشهرسازي، شهرداري و میراث 
  هاي پژوهشی و ... مورد بررسی قرار گرفتند.طرح

اي در ارتباط با گردشگري و به منظور تکمیل مطالعات کتابخانه مطالعه میدانی: -
توسعۀ منطقۀ مورد مطالعه از روش میدانی، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. 

هاي تحقیق با استفاده از پرسشنامه، از جامعۀ نمونه و در این مرحله اطالعات و داده
دید. این پرسشنامه حاوي سؤاالت باز و بسته است، که مصاحبه با مسئولین تهیه گر

  ها کدگذاري و در تحلیل، مورد استفاده قرار سواالت باز، بعد از تکمیل پرسشنامه
  شوند. افزارهاي آماري پردازش میگیرد و سؤاالت بسته هم از طریق نرممی
  شناسیروش -2-2

از نوع تحقیقات کاربردي هاي موردي، برحسب محتوا تحقیق حاضر از نوع پژوهش
تحلیلی است. جامعه آماري در این تحقیق مردم شهرستان  –و روش آن توصیفی

خانوار به عنوان نمونۀ آماري  383کرمانشاه است که با استفاده از فرمول کوکران 
هاي میراث فرهنگی، شهرداري، مسکن نفر از مسئولین سازمان 40انتخاب شد و تعداد 

باشد که به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي می ها، رستوران وو شهرسازي، هتل
تحقیق، با چند  نامۀتعیین روایی پرسش شد. براينامه در میان آنان پرداخته توزیع پرسش

نظران و کارشناسان مشورت به عمل آمده و نظرات و پیشنهادهاي تن از اساتید، صاحب
براي سنجش پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ . نامه اعمال گردیداصالحی آنان در پرسش

) آمده 2هاي پژوهش در جدول (+ است که پایایی سازه1تا  0استفاده شد که دامنۀ آن 
است و باالتر  88/0و مسئولین  87/0هاي مردم محلینامهاست که مقدار آن براي پرسش

  .هر سازه است هايدهندة همسازي باال و پایایی باالي گویهاست که نشان  7/0از 

  هامیزان آلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه -2جدول
  مسئولین  مردم محلی  

  88/0  87/0  نامهکل پرسش
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جهت تحلیل  SPSSو  Excelآماري  هايافزاردر این تحقیق با استفاده از نرم
  شرح اقدام شد: بدینهاي آماري و فنون و تکنیک آمارهاي پارامتري و ناپارامتري

  ها.ریب آلفاي کرونباخ جهت بررسی اعتبار روایی پرسشنامهتعیین ض -
  تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن. -

براي تهیۀ  GIS و ENVIافزار اي و نرمدر ادامه با استفاده از تصاویر ماهواره
هاي کاربري اراضی و نشان دادن توسعۀ کالبدي شهر به منظور بررسی تطبیقی نقشه

 هاي کاربري اراضی شهر کرمانشاه اقدام شد.با نقشهها نامهنتایج حاصل از پرسش

  بحث - 3
در این بخش براي بررسی تأثیرات ناشی از توریسم در شهر کرمانشاه بر روي 

مورد » افزایش امکانات«و » تغییر کاربري اراضی شهري«هاي کالبدي دو متغیر مؤلفه
  اند.بررسی قرار گرفته

  تغییر کاربري اراضی شهري  -3-1
راي آزمون تأثیر گردشگري بر روي متغیر تغییر کاربري اراضی به بررسی سه مؤلفه ب    

گسترش فضاهاي خدماتی در مسیر محورهاي تغییر کاربري اراضی شهري کرمانشاه، 
و افزایش فضاهاي  گردشگري شهر از قبیل راه ارتباطی کربال و شمال و مرکز شهر

ؤلفۀ تغییر کاربري اراضی شهري میزان تفریحی و گردشگري پرداخته شده است. براي م
که از دیدگاه جامعۀ است. بدین معنی 05/0احتمال محاسبه شده بزرگتر از سطح آلفاي 

میزبان، گسترش گردشگري، سبب تغییر کاربري اراضی شهري نشده است و از دیدگاه 
تی هاي گسترش فضاهاي خدمامسئولین و مردم، میزان احتمال محاسبه شده براي مؤلفه
کوچکتراست. بنابراین از  05/0و افزایش فضاهاي تفریحی و گردشگري از سطح آلفاي 

دیدگاه جامعۀ میزبان، گردشگري، موجب توسعۀ فضاهاي خدماتی و افزایش فضاهاي 
  )3است. (جدول تفریحی شده 

  همبستگی بین توریسم و تغییر کاربري اراضی شهري از دیدگاه جامعۀ میزبان -3جدول 

 تغییر کاربري اراضی  مؤلفه
  شهري کرمانشاه

گسترش فضاهاي خدماتی 
  و ... هاها، هتلرستوراننظیر 

افزایش فضاهاي تفریحی 
  و گردشگري

 ارزش  همبستگیضریب 
  

  داريسطح معنا
  

 ارزش
  

 ارزش  سطح معناداري
  

  داريمعناسطح
  266/0  475/0  014/0  116/0  -211/0 -028/0  اسپیرمن (مسئولین)  

  02/0  141/0  000/0  147/0  361/0  653/0  دم)(مر اسپیرمن
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   افزایش امکانات -3-2
براي تحلیل تأثیرات گردشگري از جنبۀ افزایش امکانات رو بنایی و زیربنایی به  

بررسی دیدگاه جامعۀ میزبان و مسئولین در مورد سه مؤلفۀ بهبود امکانات اقامتی (هتل، 
ها پرداخته شد که از و بهداشتی و بهبود راه ...)، ایجاد فضاهاي درمانی مسافرخانه و

هاي بهبود دیدگاه مسئولین و مردم محلی، میزان احتمال محاسبه شده براي مؤلفه
توان گفت از کوچکتراست. بنابراین می05/0ها ازسطح آلفاي امکانات اقامتی و راه

امکانات  ارتباطی وهاي دیدگاه جامعۀ میزبان، گسترش گردشگري، باعث بهبود راه
دیدگاه  است ولی از اقامتی و ایجاد فضاهاي درمانی و بهداشتی در شهر کرمانشاه شده

نظر عکس  و این،گردشگري موجب ایجاد فضاهاي درمانی و بهداشتی نشده  ،مسئولین
  )4مردم است. (جدول 

  ن و مردمهمبستگی بین توریسم و بهبود امکانات روبنایی و زیربنایی از دیدگاه مسئولی -4جدول 

 بهبود امکانات اقامتی(هتل  مؤلفه
  مسافرخانه)و 

درمانی و ایجاد فضاهاي 
  هابهبود راه  بهداشتی

  سطح معنا داري  ارزش  داريطح معناس  ارزش  سطح معناداري  ارزش  ضریب همبستگی
  127/0  434/0  266/0  097/0  247/0 127/0  ولین)اسپیرمن (مسئ

  -218/0  237/0  000/0  401/0  04/0  371/0  اسپیرمن (مردم)

نامه در مورد نقش توریسم در توسعۀ کالبدي به هاي پرسشبراي اطمینان از یافته
 اي پرداختهتطبیق نتایج مطالعات میدانی با توسعۀ کالبدي شهر از طریق تصاویر ماهواره

  شده است.
  بررسی توسعۀ کالبدي شهر به وسیلۀ تصاویر ماهواره اي                 -3-3
هاي   اي (سالبا توجه به اهداف تحقیق در این بخش با استفاده از تصاویر ماهواره    

و کیف تغییر  ها به ویژه کم) جهت بررسی میزان تغییر کاربري1389و  1365
 ENVIو  ArcGIS هايافزارهاي شهري از نرمهاي کشاورزي به کاربريکاربري

اي (توسط ماهواره لندست و ماهوارهاست. به این طریق که تصاویر استفاده شده 
 1986است و تاریخ عکسبرداري آن مربوط به ژوئیه سال گرفته شده  TMسنجنده 

منظور بررسی تغییرات ) را به هـ.ش1389 و 1365هاي میالدي مصادف با سال 2010و
کاربري اراضی مورد استفاده قرار گرفت. پس از برش منطقۀ مورد نظر از روي تصاویر، 

هاي موجود و از راه بازدید زمینی و تفسیر دیداري و اسناد موجود گیري از نقشهبهره با
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بندي برداشت شد و با در بندي و بعد از طبقهها را در مرحلۀ پیش از طبقهکاربري
بندي پیکسل پایه هاي طبقهکه الگوریتماینپذیري باندها، با توجه به نظرگرفتن تفکیک

بندي کنند؛ باندهاي مناسب براي طبقهیانس و کوواریانس عمل میبر پایه ماتریس وار
که بیشترین هایی ها به کالساحتماالت در هر کالس، پیکسل بعد از ارزیابیمنظور شد. 

 ENVI افزارهاي موردنظر با استفاده از نرمیابند و نقشهرا دارند، اختصاص می شباهت
دست  بندي تصاویر بهشترین احتمال، طبقهبندي نظارت شده از نوع بیو روش طبقه

بندي از حالت رستري به برداري و در نهایت تبدیل به آمد. پس از تبدیل نقشۀ طبقه
هاي مورد صورت نقشهشده و به ArcGIS9.3  ، وارد محیطGeoDataBase شکل

بدست  اطالعاتی مربوط به آنها، اعداد اولو جد نظر در آمده، سپس با استفاده از نقشه
و محاسبات انجام شده بیانگر  استگردیده  ها محاسبهآمده براي هر یک از کاربري

) ساله و میزان افزایش 24ها در طی این دو دوره (چگونگی تغییرات کاربري
هاي . همچنین نقشهباشدهاي کشاورزي و باغی میهاي شهري و کاهش کاربريکاربري

ها مورد با تمام انواع کاربري 1395، 1381 کاربري اراضی منطقه در طی دو دوره
هاي گردشگري نسبت به سایر بررسی قرار گرفته است تا میزان افزایش کاربري

  هاي شهري مورد مقایسه قرار گیرد. کاربري

    
  1365کاربري اراضی شهرکرمانشاه درسال  -2شکل  1389کاربري اراضی شهرکرمانشاه درسال  -3شکل

     

هاي ، زمین1365شود در نقشۀ سال مشاهده می )3و  2( هايکلشکه در چنان
هایی از شرق، غرب و جنوب، اراضی بایر کشاورزي زیادي در جهات شمال و قسمت

توسعۀ شهر  1389یعنی سال  )3( شکلاند اما در شهر وجود داشته در جهات مختلف
هاي و زمینبه سمت شمال و جنوب شهر گسترش یافته و بخشی از اراضی بایر 

 ،است و با رشد شهر به سمت شمال شهر ساز برده و کشاورزي را به زیر ساخت
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رسیدن شهر  بستگیرد و با بنساز قرار می و بخشی از اراضی کشاورزي مورد ساخت
است ها محدود شده در جهات شمال برخورد با موانع طبیعی، رشد شهر در این قسمت

غرب هدایت گردیده غرب و جنوبشرق، شمالمالو توسعۀ شهر به سمت جنوب، ش
و  مطبوعو هواي  وجود آب ،یکی از دالیل توسعۀ شهر کرمانشاه به سمت شمال .است

هاي شمالی شهر و در جنوب هم نزدیکی به زیبا بودن مناظر کوهها بویژه در قسمت
 باشد. سراب قنبر و وجود باغات در این بخش شهر می

  

   1389 تا 1365سال  از میزان تغییرات آنها کرمانشاه و هاي شهربريمساحت کار -5 جدول
 1389مساحت به متر مربع  1365مساحت به متر مربع  نوع کاربري

 11679300 15218100  کشاورزي و فضاي سبز

 43042500 30206700 مسکونی

 27491400 52443000 بایر

 17671500 2763000 راهها

 1276200 530100 آب

در  1365نسبت به  1389شود که در دورة زمانی ) مشاهده می5ررسی جدول (با ب
هاي کشاورزي، باغی و است و کاربريهاي شهري افزوده شده شهر کرمانشاه به کاربري

هاي شهري منجر به کاهش توجه کاربرياند. در واقع افزایش قابل بایر کاهش یافته
ین میزان تغییر کاربري، توسعۀ کالبدي هاي دیگر شده است که علت اصلی اکاربري

هاي ساز رفتن زمین و باشد و در اثر تأثیر مستقیم این توسعه (به زیر ساختشهر می
علت هاي کشاورزي به استفاده از زمینکشاورزي) یا تأثیر غیرمستقیم آن (عدم 

ي هاکردن آنها به محدودة شهر) زمینسوداگري زمین و افزایش قیمت و اضافه 
است و در نتیجه با گسترش شهر اراضی که در پیرامون آن رفته کشاورزي شهر از بین 

هاي هاي کاربري شهري سالبا توجه به نقشه .ساز قرار گرفتند و هستند مورد ساخت
  )5 و 4هاي (شکل .باشدها مشخص میمیزان تغییرات کاربري 1395و  1381

)، 5و  4(شکل  1395و  1381 در سال شهر کرمانشاه با مقایسۀ نقشۀ کاربري
است. چون اراضی کاهش داشته  1381نسبت به سال  1395کاربري کشاورزي در سال 

 اي هم مشخصطور که در نقشۀ برگرفته از تصاویر ماهوارهکشاورزي اطراف شهر همان
اند ولی مساحت فضاهاي سبز هاي شهري در آمدهشد به زیر اراضی مسکونی و کاربري
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مربع  متر 16262041به  95مترمربع بوده که در سال  3684815، 81ریحی در سالتف
شهر و  هايسبز اطراف کمربنديها، فضاياست که این افزایش در تعداد پاركرسیده 

مربع بوده که  متر 160229مساحت کاربري جهانگردي  باشد... می. سو ورودخانۀ قره
 کهافزایش قابل توجهی داشته است  و رسیدهمربع  متر 986708به  9513در سال 

افزایش توجه به بخش گردشگري و  توانمی دلیل آن را. استشده  برابر 6تقریباً 
  هاي گردشگري در دهۀ اخیر دانست. توسعۀ طرح

در  بینی کاربري شهر،بنا بر نقشه پیش بوده که 804209 نیزمساحت کاربري تجاري 
دالیل آن  یکی از .)6و شکل  6 ش خواهد یافت (جدولافزای 2274983به  1395سال 

بودن طرح ساماندهی بافت فرسوده و مرکزي شهر و احداث هر چه بیشتر  حال اجرا در
مردم به خرید در این منطقه به  هاي تجاري در این قسمت شهر، توجه بیشترمجتمع

  باشد.هاي غربی کشور میاي در بین استاندلیل مرکزیت منطقه

  
  1381سال  کرمانشاه در نقشه کاربري شهر -4 لشک

  
  1395بینی نقشۀ کاربري شهر کرمانشاه براي سال پیش -5شکل 



  
  
  
  
  

 ٣٣                  مانشاهکر شهر يکالبد ۀتوسع در يشهر يگردشگر نقش                       1394 بهار

 

 

  1395و  1381مساحت کاربري هاي شهري در سال  -6جدول 
 کاربري 1381مساحت سال    1395 مساحت سال

 مسکونی 19145431 28683275

 آموزشی 2967185 4428713

 کالن) و ري(خردتجا 804209 2274983

 فضاي سبز 3684815 16262041

 ورزشی 569772 2602622

 درمانی -بهداشتی 859412 975235

 انتظامی -اداري  1467971  1984890

  مذهبی-فرهنگی  273924  344201
 پذیرایی - جهانگردي 160229 986708

 تأسیسات وتجهیزات 1162182 1434169

 کارگاهی-صنعتی 2630972 137680

 حمل ونقل وانبار 21819728 29314409

  جمع 76858780  89428926

  
   1395 و 1381سال  هاي شهري درمقایسۀ مساحت کاربري  -6 شکل

  

  گیرينتیجه -4
تواند به حفاظت آثار تاریخی و گردشگري، عالوه بر منافع خاص اقتصادي، می

ي حیاتی براي توسعۀ تاسیسات زیربنایی منجر شود و در بعضی از موارد یک نیرو
هایی که عناصر و باشد. نقش گردشگري در توسعۀ شهر در مکان توسعۀ کالبدي شهر

 .        باشدالینفک توسعۀ شهر می وجز ،هاي بخش گردشگري وجود داردزمینهپیش
  هاي کالبدي مورد بررسی قرارشاخص ،از جمله آثار گردشگري در منطقۀ مورد مطالعه

مؤلفۀ کالبدي تحلیل شد. آزمون معناداري  شش ،این فرضیهبراي آزمون . گرفتند
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از دیدگاه بیانگر این مطلب است که  05/0هاي این فرضیه در سطح آلفاي شاخص
ها، هاي گسترش فضاهاي خدماتی از قبیل رستورانمسئولین آثار گردشگري بر مؤلفه

ود امکانات اقامتی افزایش فضاهاي تفریحی و گردشگري، بهبها، فست فودها و...، هتل
هاي تغییرکاربري اراضی شهري، و مؤلفه تأییدمورد  ها(هتل، مسافرخانه)، بهبود راه

است از نظر مردم هم تأثیر گردشگري بر ایجاد فضاهاي درمانی و بهداشتی رد شده 
... در  ها، فست فودها وها، هتلهاي گسترش فضاهاي خدماتی از قبیل رستورانمؤلفه

بهبود  هاي گردشگري شهر، افزایش فضاهاي تفریحی و گردشگري،مسیر محور
ها مورد مسافرخانه)، ایجاد فضاهاي درمانی وبهداشتی، بهبود راه و امکانات اقامتی (هتل

  .تغییر کاربري اراضی شهري رد شده استمؤلفۀ  و تأیید
 74 هاي کالبديبر اساس نتایج این بررسی از نظر مردم میزبان و مسئولین مؤلفه

اند. همچنین براي بررسی این فرضیه و نشان دادن درصد از گردشگري تأثیر پذیرفته
استفاده شد که  1389و  1365هاي اي سالروند توسعۀ کالبدي شهر از تصاویر ماهواره

شهر  1395 و 1381 هايالس کاربري اي و بررسی نقشهاویر ماهوارهاساس این تص بر
 ArcGISافزار در نرم هاسالطی این هاي شهري اربريو محاسبۀ مساحت ک کرمانشاه

هاي جهانگردي افزایش یافته و این دو دورة زمانی، کاربري ها درو مقایسۀ کاربري
  توریسم در توسعۀ کالبدي شهر نقش داشته است.

  پیشنهادها
یابی به رشد و شکوفایی در گردشگري منطقه و توسعۀ این شهر، موارد براي دست

  شود:هاد میزیر پیشن
هاي فرهنگی در طول سال به خصوص در فصول گردشگري و تدوین جشنواره -

تعطیالت توسط سازمان میراث فرهنگی و با همکاري شهرداري براي معرفی صنایع 
  دستی، موسیقی و پوشاك محلی، غذاهاي محلی به گردشگران.

  ها.هاي طبقاتی در نزدیکی جاذبهاحداث پارکینگ -
هاي تاریخی و طبیعی موجود در حفاظت بیشتراز جاذبه ه منظوراتخاذ تدابیري ب -

 .محدودة شهر

  گذاري در فضاهاي گردشگري.افزایش مشارکت بخش خصوصی به منظور سرمایه -
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                     احداث مراکز خرید مجهز براي عرضۀ محصوالت فرهنگی و صنایع دستی  -
  ها.در نزدیکی هتل

               شهرستان هاي ورزشی به دلیل توان اینهو ساخت پروژ گذاريسرمایه -
  هاي باستانی و جدید و گردشگري ورزشی.در ورزش

 -ها و ارتقاي سطح کیفی مراکز سرگرمی، تفریحی و فرهنگیتنوع بخشی به جاذبه -
  هنري.

  هاي خدمات رفاهی بین راهی.راهی و افزایش تعداد مجتمعبهبود خدمات رفاهی بین -
ونقل زمینی، ایجاد شبکۀ ریلی و توسعۀ خطوط ترش سیستم حملبهبود و گس -

  هوایی.
یه اولها امکانات هاي گردشگران که در آن مکانهایی براي کمپمشخص کردن مکان -

براي زندگی وجود داشته باشد و از لحاظ دسترسی هم در موقعیت مناسب قرار 
  داشته باشد.
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