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 چکیده
 در و دارد شورهاک اقتصاد در یخاص گاهیجا آن، شهری ةشاخ ژهیو به ،یگردشگر صنعت امروزه

 ،توسعه به رو یشوهاک در خصوص به ،شورهاک یفرهنگ و یاجتماع ـ یاقتصاد ساختار یارتقا

 گردشگران همواره و نددار یفراوان یگردشگر های جاذبه شهرها .ندک می ایفا مؤثری و فعال نقش

 تیریمد و داریپا یشهر یگردشگر توسعة بنابراین، د.کنن می جذب خود یسو به را یادیز

 به خود ینسب تیمز از استفاده با یمرز ی. شهرهااست ریزی برنامه ازمندین آن، خردمندانة

ة ده یک یط ،شهر بانه اند. شدهتبدیل  یمحل اقتصاد رونق و گردشگر جذب دیجدهای  انونک

روش  است. بوده گردشگران از یاریبس مقصد اوانش،فر یمرز یها بازارچه به توجه با ،ریاخ

پیمایشی گردآوری  وای  با استفاده مطالعات کتابخانهها  داده واست تحلیلی  ـ پژوهش توصیفی

های  آمار ازها  تحلیل دادهو برای تجزیه  اند. هشدتحلیل  و تجزیه Spss افزار شده و در نرم

نتایج پژوهش  .استفاده شده است (...و فریدمنآزمون  ،ای نمونه تک Tاستنباطی ) توصیفی و

در  محیطی زیست اجتماعی و ،اقتصادیهای  نقش گردشگری شهری در زمینه دهد، می نشان

سطح آگاهی  افزایش ،اقتصادی ةایجاد اشتغال و درآمد در زمیناست.  شهر بانه معنادار ةتوسع

مقاوم شدن  الگوی معماری شهر و بهبود ،اجتماعی ةزندگی در زمینهای  استاندارد شهروندان و

 از آثار. اند از آثار مثبت گردشگری در شهر بانه محیطی زیست ةبهبود فضای سبز در زمین وها  خانه

 ةهزینو مسکن،  افزایش قیمت زمین وتوان به  نیز می شهر بانه منفی گردشگری شهری در

؛ و اجتماعی ةزمین ها در جاریافزایش ناهن و ،شلوغی ازدحام و؛ اقتصادی ةبها در زمین اجاره

 .اشاره کرد محیطی زیست و آلودگی صوتی و گسترش کالبدی فضایی شهر

 

 گردشگری شهری.، ، شهر بانهشهرها ةتوسعادراک ساکنان، توسعة پایدار، واژگان: کلید

 

                                                                                                                                                                              
  rashid.yousefi@ut.ac.ir 90580888390 :تلفن* 

mailto:rashid.yousefi@ut.ac.ir


 4331پاییز ، 3 شمارة، 2 دورة گردشگری شهری،  251

 مقدمه

: 8117 عنبران، دانشور و یانزنج یسی)تقد رود می شمار به جهان یدرآمدزا و زا اشتغال صنایع از یکی یگردشگر ،امروزه

 ،یگردشگر و فروشندگان محصوالت کنندگان عرضه ،گردشگران تعامل از حاصل روابط وها  دهیپد همة یگردشگر (.811

ة توسع ،یصنعت یشورهاک در (.Dritsakis 2004: 309) گیرد می دربر را ییرایپذ و جذب ندیفرا در زبانیم جوامع و ها دولت

 یفرصت ،توسعه حال در یشورهاک در و شود یم اقتصاد در یناهماهنگ اهشک و درآمدها تنوع موجب یگردشگر صنعت

 از یشهر یگردشگر تیاهم است. شتریب صادرات یسنت الکاش از آن رشد نرخ هک یطور به ند؛ک یم جادیا صادرات یبرا

 ردک محسوب یشورک ره یاقتصاد کمحر یروین را آن توان یم هک است یحد به ییزا اشتغال و یاقتصاد نظر

(Balaguer 2002: 18). یو فرهنگ یاجتماع اتتأثیر ،ییزا اشتغال و یاقتصاد یایمزا از ریغ هک است یتیفعال یگردشگر 

توسعة  و یخصوص بخش رشد ،ییزا اشتغال درآمد، یمنبع اصل را ایپو صنعت نیا ،شورهاک از یاریبس در دارد. یاریبس

 مناسبهای  رساختیز وها  ساختة توسع ،ییفضا -یانکم ازنظر ،بنابراین (.83 :8111 گی وای) دانند می ییربنایز ساختار

 گیری بهرهبا  توان می هک دارد تیاهم رو آن از سمیتور صنعت گاهیجا به (. التفات11: 8111 اکبری )تقوایی و ضروری است

 یمحل و یبوم عیصنا دیتول و یشاورزکبخش  جیترو به ،یاقتصاد رشد انکام عالوه بر ،یانسان و یعیطب منابع از مناسب

 جوامع در یمحل رسوم و آداب و یبوم یفرهنگ ثیموار داشتپاسو  محیطی زیست طیشرا بهبود ریمس در یگام و پرداخت

 یدرآمدها شیافزا و ییزا اشتغال ،یشاورزک بخش  ملکم تیفعال جادیا با تواند یم سمین، توریا بر عالوه .برداشت زبانیم

مند و  توسعه گردشگری شهری درواقع بخشی از این صنعت شود. روستایی و توسعة شهری فرایند بهبود موجب ،رهاخانوا

 .رسد می اخیر ةده دو از به کمتر علمی محافل در آن طرحة سابقجدیدی است و                                     پایدار جهانگردی است که موضوع نسبتا 

به نظر . شهری است ةانسان در جامع ةیچیدمهم و پ فضایی و مکانیهای  گردشگری شهری یکی از فعالیت

 شهرها و مادرشهرها نظران، جهانگردی شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کالن صاحب

 در کردستانبانة شهر  شهرها درتوسعة بر  گردشگری شهریتأثیر  یبررس ،پژوهش نیا یاساس هدف. آورد می وجود هب

 یگردشگرة توسع بهبود منظور به شنهادیپ و ارکراه ارائة و محیطی زیست ـ یالبدکو  یفرهنگ ـ یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد

 .است شهری

 یگردشگر  یها هجاذب و آثار ازنظر جهان برترکشورهای  از یکی و شود یم شناخته چهارفصل ینیسرزم هک ،رانیا در

 راتییتغ در مداوم یانیجر منزلة به داریپاة وسعت هکنیا به توجه با .شود ینم یگردشگر صنعت به یچندان توجه است،

 یشیپو و شده فیاجتماعات تعر لک مدت یطوالن یخوشبخت و رفاه شیافزا یبرا یطیمح و یفرهنگ ـ ی، اجتماعیاقتصاد

ة توسع دیبا است، یطیمح و یفرهنگ ـ ی، اجتماعیاقتصاد اهداف وحدت درصدد داریپاای  به گونه هک است یچندبعد

 و یجانور و یاهیگ ،یکیژنت منابع ،کخا و آب منابع حفظ انکام و نباشد ه مخربک میبنام داریپا یزمان ار یگردشگر

به  هک باشد فعال ه قدریب دیبا داریپا یشهر یگردشگر درواقع، .آورد فراهم ندگانیآ یبرا را یاجتماع و یفرهنگ یحت

 یگردشگرة العاد فوق رشد به توجه (. با13: 1008 ،)باتلر سازدن واردای  لطمه یاجتماع یندهایفرا و ها تیر فعالیساة توسع

 دهد نشان هک دارد وجود یمک یها است، مثال یدیجد       نسبتا  تیفعال هنوز امر نیا هک آنجا از ر،یاخی ها هده در یشهر

ط یمح به ریناپذ انجبرهای  صدمه با همراه اغلبو  یمنف جینتا تواند یمریزی  برنامه بدون و نظم یب یگردشگر رشد چگونه

ریزی  برنامه ،نیبنابرا .اوردیب وجود به جامعه یک یاجتماع ـ یفرهنگ یها ارزش یبرا یج منفینتا نیهمچ و ستیز

 اهداف با دار هماهنگیپاة توسع به تا دارد جامع و یطوالن افتیره بر دکیتأ به یادیز تیاهم منسجم یگردشگر

 اجتماعات و رسوم و آداب با ییآشنا و یتبادل فرهنگ یاصل منابع از کیی یگردشگر .ابدی دست شورک یلکای  توسعه

 .ستایدن سراسر در زبانیم جوامع یبوم
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 مبانی نظری

 هر یازا در هک است نیآفر شغلبزرگ  عیصنا از یکی یگردشگر ،یگردشگر و مسافرت یجهان انجمن مطالعات براساس

(. 1: 8111 ارانکهم و الندبرگ) شود می جادیا دیجد هزار شغل ستیب صنعت نیا در دشدهیتول درآمد دالر ونیلیم یک

ا ی شهر اطرافهای  گردشگاه خود التیتعط گذراندن منظور به هک هستند  معمولی گردشگران انواع از یشهر گردشگران

 وها  تفرجگاه دن مناظر،ید از گردشگران نیا .نندک می انتخاب را یگردشگر یشهرها ای یگردشگرهای  دهکده

 شده لیتبد مهم ی پردرآمد وها یگردشگر از یکی به یشهر یگردشگر حاضر، حال در. برند می لذت یشهرهای  یدنید

 موجود یها جاذبه یارتقا و تیتقو و دیجد یها جاذبه جادیا با ندا تالش همواره در یشهر مسؤالن و رانیمد و است

)دیناری  ندیفزایب یورود گردشگران تعداد بر و بگیرند سبقت گریدیک از ان،یجهان به شهر ین معرفیهمچن و شهرشان

 و یدرون یتقاضاها و است ییاروپای شهرها یاقتصاد رشد یاصلهای  عامل از یکی یشهر یگردشگر (.122: 8111

 انکام اشتغال، یبرا دیجدهای  فرصت جادیا چون یمهم هایازیامت و یابد می شیافزا روز هر آن یبرا یرونیب

 (,.Popescu et al ... داردو یمحل جوامع یبرا یزندگ یاستانداردها یقطع بهبود و ش درآمدیافزا د،یجدهای  یگذار سرمایه

 خواهند نکسا یشهر ینواح در ت جهانیجمع از یمین    با یتقر ،سومة هزار به ورود با هک است شده ینیب شی. پ71 :2010)

 (.30: 8118 مثنوی) نندک می دیتول راها  یآلودگ و عاتیضا نیشتریو ب مصرف را منابع نیشتریب هک ییجاها یعنی ؛بود

 ،شرفتهیپ یشورهاک در و (1: 8111 یناری)د است شده قاتیتحق فهرست وارد 8310ة ده از یشهر یگردشگر مفهوم

 رییتغ هر ای یرشد گردشگر از هک یشهر عناصر نخستیناز  یکی(. 812: 8111 یی)تقوا است یگردشگر نوع نیپردرآمدتر

 ندارد وجود نیزم بر یدولت نظارت هک ییشورهاک در ژهیو به؛ بود خواهد نیزم رد،یپذ می تأثیر شهرها در یگرید یاقتصاد

 ینواح ن،کمس و نیمت زمیق ثیح از ،جهیدرنت .شود ینم مشاهده نهیزم نیا در یمشخص استیس نوع چیه ،یعبارت به ای

های  طیمح (.31 :8111 ارانکهم و نژاد ی)حاج خواهند گذاشت تأثیر نیزم یاربرک نوع بر هک ندیآ می دیپد یمتفاوت شهر

 بهها  آن بودن مقصد و مبدأ و دارند یادیت زیاهم یگردشگرهای  تکحر مقصد منزلة به هم و أمبدمنزلة  به هم یشهر

 ها باید آن (.12 :8111 یی)تقوا دارد شان بستگیتیجذاب زانیم به توجه با یگردشگرهای  در جاذبه موجودهای  جاذبه زانیم

 تیاهم گردشگر جذبة مقولة نیزم در ها جاذبه نیا جذاب ساختار نهیزم نیا در و کنند جلب خود یسو به را گردشگران

 مهم موضوع یک منزلة  به ریاخهای  سال در داریپا یشهرة توسع .(11 :8113 ارانکهم و یبیخط یاتی)بدارد  یاریبس

 داریپاتوسعة  .است داده اختصاص خود به را یشهرة توسع اتیادب از یعیوس بخش و هبود جوامع مطرحة یلک در یعلم

 یشهر داریپا یگردشگرة در توسع آنچه .است ینیشهرنش فرهنگ وها  نشک با ییها انسان و داریپا یشهر ازمندین یشهر

 تداوم به تیاهم شهرها، و انشهروند یبرا صنعت نیا یاجتماع و یاقتصاد یوردهاهار بر عالوه ،شود می دکیتأ آن بر

 (محیطی زیست )آثار ییایجغراف انکم در توسعه آثار و نده(یآهای  نسل به )توجه زمان در یگردشگرة توسعهای  برنامه

 (.11: 8111 یی)تقوا است

شهر صورت گرفته است.  ةتوسع رات گردشگری شهری و نقش آن دریثزمینة تأتحقیقات زیادی در برای نمونة 

جدید های  یابی فضا بر مکانتأکید ، در پژوهش خود به بررسی گردشگری شهری در شهر بندر انزلی با 8111گلدوست 

ها  سازی آنداستاندار رفاهی و ،اماکن خدماتی ةبه این نتیجه رسیده که توجه به امر توسع و پرداخته AHP براساس مدل

 وی ا منطقه ریزی برنامهدر امر  وکرده کمک شایانی  ،کاهش نرخ بیکاری خارجی و داخلی وهای  در امر جذب سرمایه

( در پژوهش خود به بررسی توریسم شهری در رشت به منظور 8117به دنبال دارد. زرنگار )ای  تازههای  افق ،ای فرامنطقه

 ،تگرانی تسهیال ،به این نتیجه رسیده که کمبود امکانات گردشگری گردشگران پرداخته و راهکارهای ماندگاری ةارائ

( در 8130. هوتی )است ماندگاری گردشگر ةصحیح از موانع عمد مدیریت و ریزی برنامهفقدان  ومسئوالن  یتوجه بی

به این نتیجه رسید  بر عامل جغرافیایی پرداخت وتأکید شناسی گردشگری شهر چابهار با  آسیب پژوهش خود به بررسی
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اقتصادی از رشد کافی جمعیت باسواد  عوامل مذهبی و ودولت  خاص منطقه وهای  که شهر چابهار به علت سیاست

در این شهر در جهت  که پذیرای گردشگر باشد فاصله دارد وای  از لحاظ فرهنگی با جامعهدلیل همین به  واست  محروم

آهن  ارتباط شهر چابهار به خطوط راه با احداث و ،درنهایت .گردشگری کارهای چشمگیری انجام نگرفته است ةتوسع

( با 8131همکاران ) آهور و .توان شاهد تحوالت عظیم در روند گردشگری شهر بود می فرودگاه تجاری راسری کشور وس

به این نتیجه رسیدند که بین متغیر  ـ شهرستان نقده ـ اقتصادی روستای حسنلو ةبررسی گردشگری روستایی در توسع

در بررسی خود با عنوان  (8111) ری وجود دارد. محسنیمعنادا مثبت و ةرابط امکانات زیربنایی روستا گردشگری و

 از و دارد بستگی فرایند این مدیریت به گردشگری تأثیر بودن منفی و مثبت که است رسیده نتیجه این به گردشگری

 میراج (.811: 8111 محسنی) شود منجر اجتماعیـ  اقتصادی ةتوسع به باید گردشگری مدیریت کشوری درون دیدگاه

 که شده متذکر اشتغال پویایی منزلة  به سمنان استان گردشگریهای  جاذبه اثربا اشاره به در بررسی خود  (8111)

 به خود تحقیق دروی  .است گرفته قرار تولید منابع رأس در جهانهای  کشور بعضی برای اخیرهای  سال در گردشگری

 طبق .آورد می پدیدها  روستا اقتصاد در بزرگ حولیت ،شغلیهای  موقعیت ایجاد با گردشگری که رسیده نتیجه این

 .کند ایجاد منطقه سطح در شغل 311 ،توسعه چهارم برنامة طول در توانسته سمنان استان گردشگری ،ویهای  یافته

 بلوچستان اشاره و ستانیس ةمنطق در یمرز یشهرها یتجار تیاهم بهای  مطالعه در (8138) ارانکهم و زاده میابراه

 ةیحاش شدن یخال از و جبران را مرزها ةمحدود یاقتصاد خأل ،(یرسمهای  بازارچه)ها  بازارچه نیا آنان نظر به هک اند کرده

 واقع مؤثر اریبس قاچاق از یریجلوگ و مرزها تیامن بیضر افزایش در تواند می خود امر نیا هک کنند می یریجلوگ مرزها

 و یشتیمع تیوضع مرزها، یاقتصادهای  تیظرف از نهیبه ةاستفاد و یمرزای ه گذرگاه وها  بازارچه یانداز راه با. شود

 یتجار یگردشگر اتتأثیر یبا بررس (8111) ارانکهم و نژاد یحاج .ابدی می رونق منطقه نیمرزنش مردم یاقتصاد

 یآمار رابطة هک دان داده بانه، نشان شهر یموردة مطالع یشهر مناطق ییفضا یالبدکة توسع بر( یررسمیغهای  بازارچه)

 هک یطور به ؛دارد وجود شهر ییفضا و یالبدک بافت راتییتغ با بانه شهر در یتجار یگردشگر رشد انیم یمعنادار

 همراه به یتجارهای  مجتمع و یونکمس یواحدها وساز ساخت شیافزا ،یاراض یاربرک شیافزا ،یشهر تیجمع شیافزا

 یمرز یبازارها شدن فعال اند. شده برشمرده راتییتغ و روابط نیا ینمودها نیبارزتر از ،ییرایپذ و یاقامت زکمرا رشد

 و تیفعال ییایپو یبرا را نهیزم هکبل ،شد خواهدمنجر  یداخل وای  منطقه یتجارهای  تیفعال دیتشد به تنها نه یرسم

 .آورد می فراهم یفرامرز یسفرها

پایدار شهر در  ةتوسع گردشگری شهری درتأثیر دن ش مشخص گرفته در این زمینه و صورتبا توجه به تحقیقات 

شهر بانه  این پژوهش به بررسی نقش گردشگری شهری در در ،فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، ،محیطی زیستهای  محور

 پردازیم. می پایدار شهر ةنقش گردشگری در توسع ةزمین ساکنان در ادراکسنجش و این شهر  ةدر توسع

 

 پایدار ةتوسع

 (یاکولوژ) شناسی بوم منظر از شهرها در یاقتصاد ـ اجتماعی رشد و توسعه نتایج از نارضایتی ،پایدار ةتوسع شنگر ةریش

 .است ثبات و بقا جهت در انسان قابلیت ،یپایدار مفهوم از آشکار توصیفی «ثبات» (. توانایی1: 8173 صرافی،)است 

 گرفتن نظر در بدونپردازد،  می حاضر حال تمایالت و ازهانی به که طور ، همان«ما کمشتر ةآیند» به پایدار ةتوسع

 لحاظ به ،شده تضمینای  آینده ایجاد .(WECD 1987: 40) شود می تعبیر نیازهایشان رفع منظور به آیندههای  نسل

ای ه فعالیت درونی مفاهیم یاجرا و ترویج، پیشرفت، جهت در تالش و جهانی ةجامع به کلی دید نیازمند ،محیطی زیست

 زمان طی در آنچه از بیش تواند نمی نسلی هیچ :اند از عبارت که ی داردمعنادار یرویکرد جوانب ،یپایدار .است پایدار

 وظایف  تقسیم و اکوسیستم جامعه،های  توانایی پایداری به .(Jefferson 1789) باشد  مقروض کند، می هزینه شوجود



  257   ساکنان ادراک بر تأکید با شهر پایدار توسعة بر شهری گردشگری تأثیرات بررسی

 جمعیت ویژه هب ،جمعیت افزایش به توجه با .گردد برمی خود رفیتظ کاهش به اجبار بدون نامشخص آیندة به نسبت

 موجب و زمین تهدیدآمیز ةکر یبرا انسانیهای  فعالیت از یبسیار و یافت افزایش طبیعت از استفاده روز روزبه ،یشهر

 ملل متحد سازمان ،ها نگرانی این دنبال به .آمد وجود هب هایی نگرانی ،روند اینة ادام و زمان گذشت با. شد  زمین تخریب

 جهان یبرا مدت طوالنی محیطی راهبردی تعیین جهت پیشرفت حال در و پیشرفته یکشورها یاعضا شامل عضو 11 با

 جهان سراسر در پایدار توسعة و محیطی زیست مشکالت و مسائل به نشست این .داد نشستی تشکیل 8311 سال در

 ریزی برنامههای  نگرانی از یکی ،رو این از .شده است منتشر ما کمشترة ندآی نام به سیونیاین کم نهایی گزارش .پرداخت

 استای  توسعه پایدار ةتوسع است گفته ، در تعریف پایداریتوسعه و جهانی محیط کمیسیون .است یپایدار مفهوم یشهر

 کند تأمین هایشانآرزو و به احتیاجات رسیدن یبرا آینده نسل انداختن خطر به بدون را حاضر نسل احتیاجات که

 االسالمی و شیخ) است تقسیم قابل مقوله چهار در پایدار توسعة اصولی یها سیاست ،درواقع (.87 :1001 الرینی،)

 (.11 :8111 همکاران

 کافی؛ منابع و فسیلیهای  سوخت مانند تجدیدناپذیر طبیعی منابع مصرف رساندن حداقل به .8

 گیاهان(؛ و کخا زیرزمینی، یها آب )مانند یرتجدیدناپذ طبیعی منابع مصرف کردن پایدار .1

 مواد ،یا گلخانه یگازها مانند جهانی و محلی جذب ظرفیت میزان درها  آلودگی و ضایعات تولید حد داشتن نگه .1

 سمی؛های  زباله زون و  ا  ةنابودکنند شیمیایی

 و سالم محیط به دسترسی و اجتماعی مشارکت معیشت، به دسترسی مانند اجتماعی و انسانی پایة ینیازها تأمین .1

 است محیطی زیست و اجتماعی ،یاقتصاد اهداف شامل پایدار توسعة اصلی اهداف ،کلی یدید در .پایه خدمات

 .دارند یکدیگر با متقابلی روابط که

 

 آن با گردشگری ارتباط و شهر پایدار توسعة

و  ابعاد مفهومی، یمدل پایة بر شهری یدارپاتوسعة  و پایداری شهری گردشگری ارتباط نحوة دادن نشان منظور به

بعد  سه ترکیب از مدل این شود، می مشاهده 8 شکل در که گونه همان .شود می بیان شهری پایدار ةتوسعهای  شاخص

 از آنجا .است یافته تشکیل( زیست محیط) اکولوژی و( شایسته اقتصاد) اقتصاد ،(شاداب ةجامع) جامعه :یعنی توسعه اصلی

 پایداری حد و تعادل است الزم امر ابتدای در است، پایدار ةتوسع به رسیدن یکدیگر با سطوح این ترکیب از فهد که

 این از ییک(. WHO 2001) شود مشخص اصلی بعد سه این از هریک در کیفیت و تعادل پایداری،های  مقوله نیاز مورد

 شود، یعنی می مالحظه 8 شکل در که گونه همان .است تهیاف جلوهای  ویژه صورت به ،بعد آن هویت به توجه با ،ابعاد

 راضی اجتماع     اوال  .«باشد شاداب باید جامعه» آن در زندگی از مردم ،دیگر عبارت به .باشد کرده درک را مدنیت مفهوم

 تجلی تماعآن اج روح در برابری و شهروندی حقوق مفهوم دارند، امور ةادار درای  گسترده مشارکت که درحالی و باشند

 ةنحو و رددا ...و خاک آب، هوا، مانند محلی های اکوسیستم کیفیت و تعادل از نشان نیز زیست قابل محیط .باشد یافته

 به نیز شایسته اقتصاد ،درنهایت .دارد تأکید محیط ظرفیت و منابع پایداری بر و کند می مشخص را طبیعت و انسان ارتباط

 با اساسی و بنیادی قابلیت برخورد که است جامعه در اقتصادی عام درآمدهای از دیدرص حداقل بودن جریان در یامعن

 یافتنی دست صورتی در فقطپایدار  شهری ةتوسع مفهومی، مدل براساس .باشد داشته را ساکنان ةروزمر و اولیه نیازهای

 شده مشخص مفاهیم وباشد رفته پذی  صورت متعادل و یافته سازمان صورت به سطوح این دوی به دو پوشانی هم که است

 .(Shahabian 2004)کند  تداعی را 8 شکل در
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 شهری پایدار ةدر توسع مؤثرهای  شاخص مدل مفهومی ابعاد مختلف و .4 شکل

 

 گردشگری شهری

محلی پایدار  ةله و فعالیتی مهم در مدیریت شهری و توسعئگردشگری شهری به صورت مس ،در عصر حاضر ،امروزه

وجود آورده است.  هرا برای شهرها بای  گستردههای  این فعالیت شهری تغییرات فضایی و کاربری .درآمده است شهرها

گردشگری باشند. های  تر از سایر گروه فرد شهرها باعث شده که گردشگران شهری متفاوت منحصربههای  ویژگی ،درواقع

 روز به و شدن جهانی با شهرها این انطباق و شهریهای  جریان در فرهنگی نظر از گردشگری شهری نقش مهمی ،امروزه

 ندا عبارت که کند کمک شهری گردشگری شناخت در را ما تواند می گردشگری بنیادی عناصر شناخت. دارد شهرها شدن

قابل  یها دوم: مکان ؛و...ها  هایی مانند تئاتر، سینما، برپایی نمایشگاه : فعالیتاول: شامل گردشگری ةاولی عناصر .8 :از

ها، بازارها و سرا مهمانعناصر ثانویه شامل  .1 ...؛و هاها(، آبشار موزه) ها تاریخی، گنجینههای  مکانها  بازدید مانند: بوستان

اطالعات  ةراهنما و ادارهای  ها، نقشه عوامل دیگری چون اطالعات، خدمات موجود در بوستان .1 ؛سراها و غذاها  فروشگاه

 .(11: 8111 موحد)شگران از دیگر موارد عناصر بنیادی گردشگری است برای راهنمایی گرد

 

 
 (4323نیا  عناصر مرتبط با مبحث گردشگری شهری )ملک. 2شکل 
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 گردشگری پایدار شهری

 زمان با حفظ و پایدار است که همای  کند: گردشگری میتعریف  گونه گردشگری پایدار را این ،سازمان جهانی جهانگردی

مدیریت تمامی منابع با چنان  .کند میتأمین را  گردشگران حاضر مناطق میزبان وهای  نیاز ،برای آیندهها  فرصتافزایش 

شود که تماییت تأمین ای  گردشگری به گونه ةزیباشناختی توسع اجتماعی و ،اقتصادیهای  شود که نیاز می دقتی انجام

 :8113 )ضرغام بروجنی .شود  بقای حیات حفظهای  سیستم و تنوع زیستی ،محیطی زیستضروری های  فرایند ،فرهنگی

بیش از دوسوم جمعیت  1012شود تا سال  می بینی پیشکنند.  می زندگیها  نیمی از جمعیت جهان در شهر ،(. امروزه13

رکز که شهر م طوری به ؛شود می یادها  کشور ةتوسع ةعنوان نیروی محرک شهر به ،د. امروزهونساکن شها  جهان در شهر

حافظ  هشهر امروز ،عالوه بر این شود. می ابداع در مرکز شهری به کار گرفته هر روز نوآوری و ژیک است ووتبدیل تکنول

واقعیت این است که منابع  .رود می شمار ساز نیز به حتی فرهنگ اقتصادی جامعه است و سیاسی و ،اجتماعی فرهنگ

ارزش                 ارزش مادی بعضا  بر که عالوه ،استفاده در بخش گردشگری خصوص منابع مورد محدود است؛ به موجود در زمین

سطح  هایةدر زمین ، روشی نو منزلة پایدار به ةتوسع ،8330 ةابتدای ده ویژه از به ،اخیرهای  . در سالدارند معنوی نیز

 ةمندی توسعسه شرط اساسی برای سود (.813: 8111 )موحد استشده حفظ منابع ، مطرح  عدالت اجتماعی و، زندگی

 ند از:ا که عبارت کلی شهر ضرورت دارد ةمطلوب آن در بهبود توسع تأثیر گردشگری شهری و

 جذاب داشته باشد؛ یشهر باید سیمای .8

 ؛در درازمدت باشدها  از هزینه منافع مورد انتظار از توسعه در درازمدت باید فراتر .1

دیناری ) های گردشگری باشد فرآورده ةدر زمین آمیز رقابت کم دارای برخی عناصر نیرومند و شهر باید دست .1

8111 :81.) 

 درآمد شیافزا در مختلف، یستیزهای  طیمح وها  فرهنگ تنوع و یگوناگون ت،یفکی حفظ بر عالوه دار،یپا یگردشگر

 یگردشگر انکم و یمحل نانکسا ،یگردشگر پدیدة سه قطب نیب تعادل ینوع جادیا و نانکسا یزندگ سطح یارتقا و

 ندهد، رخ یگردشگر از یناش آثار هک ستین مفهوم نیبد داریپا ی(. گردشگر811: 8117 ارانکهم و یبرک)ا است رمؤث

 ی(. گردشگر11: 8111 یی)تقواکند  دیتهد را... و یکیولوژکا یداریپا دینبا دهد می رخ هک یآثار هک معناست نیبد هکبل

 ندهیآ در یدولت و یخصوص بخش نینوهای  استیس و ردهایکق رویطر از یگردشگر ةتوسع در توازن جادیا بر داریپا

 (.811: 8111 یاظمک) دارد دکیتأ

 

 جوامع میزبان گردشگری برهای  حاصل از فعالیتهای  پیامد آثار و

رات به یثتأمیزبان یا چگونگی این  منفی متعددی است و رات مثبت ویثتأحاوی  ،در هر مکان جغرافیایی ،رونق گردشگری

      اصوال  .واهد داشتخبستگی گردشگران ورودی  پذیر و فرهنگی کشور توریست و اقتصادی ،اقتصادی ،اسیشرایط سی

را  جهانگرد، نواحیدر بعضی  .به جهانگردان متفاوت استمختلف های  کشور مناطق و مردمهای  پنداشت وها  تصویر

در مناطق  ،در ایران نیز دانند. می آگاه قق وجهانگردان را افرادی مح ،دیگر برخی در .دانند می گراستعمار متجاوز و

متفاوتی به جهانگردان های  رفتار و هامردم نظرهای   هگاهی گرو .رفتارها به جهانگردان متفاوت است نگرش و ،مختلف

 یرتأثی ،ابزاری از صنعت گردشگری ةاستفاد .باشد مؤثردر این زمینه تواند  میها  اریذگ سیاست نوع نگاه دولت و .دارند

نتیجه گرفت  توان بحث را فراتر برد و می ،براساس آنچه گفته شد. مردم دارد ادیوضع اقتص معکوس در رفاه اجتماعی و

رنگ  را کم آثار مثبت اقتصادی گردشگری در جامعه بکاهد یا آناز سیاسی دولت ممکن است  اقتصادی و که راهبردهای

تری  مراتب وخیم به در بلندمدت پیامدهای شود و می این صنعت ةوسعکند که این خود باعث تشدید بدبینی ساکنان به ت

  (.Roca & Villares 2008: 320در پی خواهد داشت )



 4331پاییز ، 3 شمارة، 2 دورة گردشگری شهری،  222
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ها،  هتل ساخت در یگذار سرمایه برای موارد اکثر در مالی ةبنی ضعف دلیل به که است واقعیت این بیانگر مطالعات نتایج

 یگذار سرمایه به و شوند می صحنه وارد غیربومی ساکنان گردشگری نیاز مورد زیربناهای سایر و بزرگهای  گاهفروش

 و (. کینگTosum 2001: 239) کنند می وارد آنجا به مناطق سایر از را گردشگران نیاز مورد اجناس حتی .کنند می اقدام

 منافع گردشگریهای  فعالیت از که کسانی معتقدندها  آن .پرداختند ناساکن دیدگاه بررسی به نیز دیگر عد  ب  از همکارانش

 منفی نگرشی ،شود نمی عایدشان شخصی منافع که کسانی اما ،کنند می ارزیابی مثبت خیلی را آن کنند می کسب شخصی

 .(King et al. 1993: 445) دارند آن به

 کرده یاد گردشگری اقتصادی منفی اتتأثیر از هایی هجنباز  خود کتاب مختلفهای  بخش در( 8331) نیز انیتریر مک

 کرد: اشاره موارد این به توان می بندی جمع یک در که است

 اقتصادیهای  فعالیت سایر زوال یا نابودی به است ممکن شهر یک در گردشگریهای  فعالیت حد از بیش تمرکزـ 

 ؛آورد وجود به را تعادل عدم و شود منجر

در  گاه ،بنابراین .کند جذب خود به وقت پاره صورت به را اقتصادی دیگرهای  بخش نشاغال است ممکن گردشگریـ 

 ؛داشت خواهد کلی صورت به بیکاری کاهش در کمی نقش جوامع برخی

 .گرفت نظر در را گردشگری ةتوسع اقتصادی مثبت اتتأثیر باید اقتصادی، ابعاد بر گردشگری منفی اتتأثیر میان درـ 

 :شود می آورده موارد از رخیب ادامه،در 

 خدمات بهبود ،نمونه عنوان به .شود می نیزها  بخش سایر ةتوسع موجب شهری گردشگری در یگذار سرمایهـ 

 ؛است ارتباط در گردشگری با برق و ارتباطی ةشبک محلی مانند

 ؛پنهان صادرات افزایشـ 

 ؛مالیات بابت از دولت درآمد افزایشـ 

 .(Harssel 1994) محروم مناطق در واقع امالک و اراضی نامالک برای امالک ارزش افزایشـ 

 

 شهری گردشگری ةتوسع اجتماعی راتیثتأ

گردشگری  ةپدید گیری شکل از بعد ،8310ة ده انتهای از ویژه به ،گذشتههای  دهه در گردشگری، اجتماعی منفی اتتأثیر

 محسوب امپریالیسم از جدیدی شکل گردشگری ةپدید هک بود این فکری های جریان این استدالل .شد ایجاد انبوه

انواع  جز ارمغانی و شود می منجر میزبان جوامع سنتی باورهای وها  ارزش و اجتماعی ـ فرهنگی اضمحالل به که شود می

 موازات آن به و گردشگری صنعت سریع ةتوسع و رشد (. ولیGee 1994) ندارد گرایی مصرف تبلیغ و اجتماعی  بحران

 گردشگری در تحقیقات ةتوسع و طرف یک از غیرانتفاعی و غیردولتی ملی، المللی، بین مختلفهای  سازمان گیری لشک

کرد  رنگ کم بسیار را گردشگری ضد تمایالت دیگر، طرف از دانشگاهی جدیدهای  رشته و علمیهای  پژوهش قالب

(Hansen 2002گی .) نویسد می چنین شگریگرد ةتوسع اجتماعی مثبت راتیثتأ ةدربار نیز: 

 ؛زبان این بیشتر کاربرد و محلی زبان حیات رونق به عالقه تشدیدـ 

 .میزبان جامعة زندگی کیفیت بهبود و درآمد افزایشـ 

 Mc) شمارد میبر مهم بسیار را محلی ةجامع به احترام افزایش فرهنگی، گردشگری راتیثتأ از نیز اینتریر مک

Intryre 1993.) 

 و بیشتر شناخت و درک برای الزمهای  فرصت و نموده بیشتر را محلی ةجامع به احترام نگیفره گردشگری»

 منفی راتیثتأ بر تأکید با لی .(Lee 1998) «بخشد می بهبود گوناگون های زمینه در را محلی مردم با برقراری ارتباطات
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 که کسانی گردشگری، از حاصل درآمدهای ابرنابر توزیع با» :کند می اشاره موارد بدین شهری گردشگری ةتوسع اجتماعی

 و گیرند می قرار بهتری موقعیت در میزبان شهر افراد سایر به نسبت هستند، صنعت این در یگذار سرمایه توان دارای

 (.یعدالت بی و برابرینا) «برداری کنند بهره بیشتر یا بهتر آمده پیشهای  فرصت از توانند می

 

 شهری گریگردش ةتوسع محیطی راتیثتأ

تحقیقات  تکمیل با گذارد می جای به خود از شهری محیط در گردشگری ةتوسع کهرا  راتییثتأ مجموعه پوتر و کوالنتونیو

 گرفته زمین کاربری از ،اصلی ةدست شش در اتتأثیر این .است شده آورده 8 جدول در که اند دهکر بیان (Page 1995)پیچ 

 و یافته توسعه جوامع شهرهای در ها بندی دسته این که است ذکر شایان اند. شده مردهبرش ،فرهنگی و اجتماعی الگوهای تا

 توسعه حال شهرهای در در شهریهای  زیرساخت بر گردشگری اتتأثیر نمونه،برای  .نیستند یکسان توسعه حال در

 .است بیشتر دارند، تری معقول شهری تراکم که ،یافته توسعه کشورهای به نسبت
 

 شهری محیط بر گردشگری منفی اتتأثیر .4 جدول

 اتتأثیر زمینه 

 زمین کاربری

 .است بوده استفاده مورد کشاورزی برای که اراضی رفتن بین از -

 (ها تاالب و مانگرو دریایی درختان باها  مرداب مانند( باارزش محیطی زیست عملکردهای با هایی زمین تبدیل -

 گردشگری کاربری -

 شهر در خدمات برخی کمبود افزایش آن دنبال به و شهری درون اراضی کاربری تغییر برای تالش -

 رؤیت قابل اثر
 )وساز ساخت افزایش( شده ساخته نواحی افزایش -

 ساخت در سرعت دلیل به ها ساختمان معماری نامناسب طراحی -

 جمعیت فصلی حد از بیش رشد -

 ها زیرسازی

 در بحران ایجاد آن دنبال به و ذیلهای  توسعه و رفاهی وسایل و تأسیسات با شهریهای  زیرساخت از استفاده فزایشا
 :های زمینه

 ها جاده •

 آهن راه• 

 پارکینگ• 

 برق ةشبک •

 جامد پسماندهای موجودی •

 آبی پسماندهای موجودی• 

 آب ةذخیر •

 شهر شکل

 )پانسیون( روزی شبانههای  خانه مهمان وها  هتل توسعة رشد اقامتی، فضاهای به زمین کاربری تغییر -

 گردشگران حضور های مکان در پیاده و سواره ترافیک مدیریت طریق از شهری بافت در تغییر -

 و گردشگری نواحی در استفاده مورد شهریهای  زمین کیفیت در مغایرت به منجر شده ساخته محیط در تغییر -
 .شود می مسکونی

 طبیعی عوارض
 زیرزمینی و سطحی های آب آلودگی -

 هوا آلودگی -

 امکانات گردشگری توسعة صورت در سبز فضاهای کیفی غییرت -

 اجتماعی و فرهنگی الگوی

 مخدر مواد از استفاده و فحشا جرم، افزایش -

 شهری ساکنان برای گردشگر از سوی ایجادشدههای  مزاحمت -

 گرانگردش اقامت محل سازی فراهم برایها  اتاق کردن خالی صورت در خانوار در استفاده قابل فضای کاهش -

 محلیهای  فعالیت در جایی جابه -
(Colantonio and Potter 2006) 

 

 :(Herssel 1994کند ) می بیان را موارداین  شهر در گردشگری محیطی مثبت راتتأثی ةدربار هارسل

 ؛ها زیرساخت توسعةـ 

 محیط زیست دوستدار افکار ترویج و طبیعت حامیان افزایش و فرهنگی و طبیعی محیط به ناساکن آگاهی افزایشـ 

 ؛شود می محیط زوال و آلودگی مانع درنهایت که
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 کسب منظور به طبیعی محیط اهمیت به عمومی و دولتی مسئوالن کردن متقاعد      محور  بر حفاظتی اقدامات تشویقـ 

 .شده حفاظت نواحی مؤثر مدیریت و زیربنایی امور در یگذار سرمایه برانگیختن و گردشگری محل از درآمد

 

 
 گردشگری و رشد مقاصد گردشگریهای  یک بین آثار ناشی از فعالیتاتارتباط سیستم .3شکل 

 

 ریزی برنامه ةگردشگری از ضروریات الزم جهت ارائهای  فعالیت دادن ناشی از انجامهای  پیامد رات ویثتأشناسایی 

که با  ،منفی این آثار مثبت و .(8: 8138 پایدار صنعت گردشگری است )عاشوری مریدانی ةرسیدن به توسع دقیق و

ترین عنصر  عملکرد مهم درنهایت بر رفتار و ،گذارند می تأثیردر رفتار یکدیگر  طور سیستماتیک در ارتباط بوده و یکدیگر به

 تأثیرهایش  مجموعه فعالیت یا نزولی جوامع میزبان و در رشد صعودی اثرگذار خواهند بود و ،یعنی انسان ،محیط

 گردشگری در یک منطقههای  فعالیت دادن انجام ،منابع مکتوب اشاره شدهبیشتر گونه که در  همان .ندمستقیمی دار

را به همراه داشته باشد، اما اینکه چه زمانی  محیطی زیست کالبدی و ،سیاسی ،فرهنگی اجتماعی و ،تواند آثار اقتصادی می

کیفیت عملکرد سه طیف مرتبط با این  توان به کمیت و ، میردآثار مطلوب یا آثار نامطلوب سخن به میان آو ةباید از واژ

بازدیدکنندگان مناطق  گردشگران و» و« ساکنان بومی»، «ریزان مناطق گردشگری برنامه مدیران و»مقوله یعنی 

 .(1)شکل کرد این مناطق اشاره های  ظرفیت وها  در ارتباط با توان« گردشگری

 

 
 مقاصد گردشگریهای  پیامد جاد آثار وگذار در ایتأثیرسه طیف . 1شکل 

 

 پژوهش روش

 آن ارک مراحل است.گرفته انجام  نامه پرسشابزار صورت پیمایشی با استفاده از  بهو  یفی تحلیلیصتو وشر به ،تحقیق

افزار  نرم از ها داده لیتحل و هیتجز به منظور .ها آن لیتحل و هیتجز و یبازنگر اطالعات، یبند طبقه و یآور جمع از ندا عبارت

SPSS یها روش ن،یانگیم رینظ یفیتوص یآمارهای  و روش T ةاست. برای محاسب شده استفاده وئرکاس یاک وای  نمونه تک 

 است که سطح قابل قبولی 31/0که میزان پایایی آن برابر با شد نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده  پرسشسؤاالت پایایی 

. روش است بانه شهر در فرایند پرسشگری شامل شهروندان شده آماری مطالعه ةجامعاست.  یبرای تحقیقات علوم انسان
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با توجه به جمعیت شهر بانه  .و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شداست  گیری به صورت تصادفی ساده نمونه

 .شدشهروندان تکمیل  توسطیه و نامه نیاز بود که ته پرسش 111نفر( با استفاده از روش کوکران  12830)
 

 طالعات مربوط به روش تحقیقا .2جدول 

 روش تحقیق متغیر وابسته متغیر مستقل ها شاخص هدف موضوع تحقیق
رات گردشگری شهری یثتأ

شهر با ادراک  ةتوسع در
 ساکنان

منفی اقتصادی  رات مثبت و. تأثی8 کاربردی
 گردشگری از نظر ساکنان

محیطی  تسفی زیمن مثبت و. تأثیرات 1
 گردشگری از نظر ساکنان

 ،منفی اجتماعی مثبت و. تأثیرات 1
 فرهنگی گردشگری از نظر ساکنان

 ،اقتصادیتأثیرات 
اجتماعی، 

محیطی  تسزی
 شهریگردشگری 

از نظر  شهرتوسعة 
 ساکنان ادراک

 ـ  توصیفی
 تحلیلی

 

 طول ةقیدق 21 و درجه 12 و یعرض شمال ةقیدق 23 و درجه 12 ةفاصل در بانه شهرستانمحدوده مورد مطالعه 

به  شمال طرف از بانه شهرستان .متر است 8220 ایدر سطح از شهرستان ارتفاع .دارد قرار چینویالنهار گر نصف از یشرق

 جانیدر آذربا سردشت به غرب شمال طرف از (یغرب جانیدر آذربا انک)بو سقز بانه، شهرستان نیب ارتفاعات الرأس خط

 از و عراق ردستانکدر  ریشل دره و بانه نیب ارتفاعات الرأس خط به از جنوب سقز، ردهیم ویسرش دهستان به شرق از ،یغرب

 170 ةفاصل در بانه (. شهر271 :8113 یشود )نجف می محدود عراق ردستانکدر  آالن و لی وهیس دهستان به غرب

 نیا .گذرد می شهر زکمر از بانه ةرودخان .است گرفته قرار قزس ـ بانه آسفالت راه یابتدا و در سنندج یغرب شمال یلومترکی

 از متر 1110 ارتفاع به شهر جنوب یلومترکی 1 آربابا درهای  وهکبا  و است شده واقع یدشت ـ یوهیکپاای  منطقه در شهر

 به شهر شمال یلومترکی 7 در قالرش و ایدر سطح متر از 1118 ارتفاع به بانه شرق یلومترکی 1 در بابس ،ایدر حسط

، 8130 سال در بانه شهر تیجمع (.82: 8171 مسلح یروهای، نییایجغراف )سازمان است شده احاطه متر 1120ارتفاع 

 است. بوده نفر 830هزار و  12 ن،کمس و نفوس یعموم یسرشمار نیآخر براساس

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر بانه .5شکل 

 

 بانه شهر در یگردشگرهای  یژگیو و سابقه

 بانه و شهر ییایجغراف تیموقع تأثیر تحت هک ردک قلمداد دیجدای  دهیپد منزلة به توان می را بانه شهر در یتجار یگردشگر

 شهر مؤثر داخل در یتجار مبادالت رونق در مرز از یواردات یاالک ،یعبارت به .است شده واقع یمرز نوار در قرارگرفتن
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 شهر یداخل یبازارها وها  بازارچه در و شوند می شهر وارد یمرز یررسمیغ مبادالت قیطر از شتریب االهاک نیا .است بوده

 به یمبادالت یمرز یتجارت اقتصاد یامدهایپ از و است یتجارت اقتصاد ینوع به بانه اقتصاد ن،یبنابرا .رسند می فروش به

 به یاساسهای  رساختیو ز اناتکام مبودک و باال یاریکب نرخ دیبا قاچاق و یررسمیغ تجارت رونق لیدال از .دیآ می شمار

 نامطلوب تیفکی ،یمناطق مرز در یعموم فقر و یاجتماع ینابرابر و مردم نییپا درآمد اشتغال، شیافزا و دیتول منظور

 همکاران و نژاد )حاجی برشمرد را مصرف فرهنگ تیمکحا و یواردات قاچاق یاالهاک با سهیمقا در یداخل دیتول یاالهاک

8112 :3.) 

 نیا تا ،درواقع .است افتهی شدت بعد به 8172 سال از شهر البدک و بافت بر آن یگذارتأثیر و بانه شهر در یگردشگر رشد

 ردک رکذ منطقه را بر مکحا یجنگ طیشرا توان می امر نیا لیدال از .است نداشته یچندان رونق یمرز و یتجار مبادالت سال

 شروع مجدد با و جنگ اتمام از پس اما .شد می شهر نیا به مردم مسافرت و یمرزهای  تیفعال دادن انجام از مانع هک

 زمان هم .شده است افزوده زین شهر در یتجار مبادالت زانیم بر قاچاق، ةویش به االک ادیز حجم واردات و یمرزهای  تیفعال

 شده افزوده نندک می مسافرت بانه شهر به هک یمسافران تعداد بر ،یمرز مبادالت رونق و جنگ از پس تیامن یبرقرار با

 .شود می ز افزودهین یتجارهای  مجتمع تعداد بر داران،یخر شیافزا و بازار رونق لیدل به ن،یبنابرا .است

 

 شهر به واردشده مسافران

 به رنف هزار 12 ،8111 سال اول روز 10طی بانه شهرستان گردشگری و دستی  فرهنگی، صنایع راثیم ةادار آمار براساس

روز اول  10 در. هزار نفر رسیده است 808تعداد مسافران به  ،طی همین دوره، 8111سال  در. اند کرده مسافرت بانه شهر

میلیون نفر بازدیدکننده  8حدود  8112درکل سال  هزار نفر رسیده و 111تعداد مسافران ورودی شهر بانه به  ،نیز 8112سال 

 تا آخر پاییز هزار نفر رسیده و 211 نیز تعداد مسافران ورودی شهر بانه به8111سال  روز اول 10 در ،همچنین داشته است.

تعداد مسافران ورودی شهر بانه  ،نیز 8130روز اول سال  10 در ،همچنین میلیون نفر رسیده است. 1/8 نیز تعداد مسافران به

 است. آمده 1 جدول در 8130ا ت 8111روز اول سال  10تعداد مسافران طی  هزار نفر رسیده است. 111به 
 

 سال اول روز 22 در شهر به واردشده مسافران تعداد .3جدول 

 4332 4322 4325 4321 سال

 113000 211000 111000 12000 )نفر( سال اول روز 10 در واردشده مسافران

 بانه یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم منبع: سازمان

 

 .افزایش یافته است 8111 سال در مجتمع 11 به 8172 سال در مجتمع یک از شهر در یتجارهای  مجتمعهمچنین 

 هزار 100 تا 100 نیب     ثرا کا مسافران یسو از شده صرفهای  نهیهز زانیم و روز 1 تا یک گردشگران، اقامت مدت متوسط

 به گردشگرفرست یبازارها نیتر و مهم بوده دیخر بانه، به سفر از مسافران زةیانگ نیتر مهم ،نیهمچن .است بوده تومان

 نیقزو و تهران زنجان، همدان، رمانشاه،ک ،یغرب و یشرق جانیآذرباهای  استان در یاستان خارج یشهرها بانه، شهر

 (.8117 ی)احمد اند بوده
 

 ها بحث و یافته

گان مرد و ددهن پاسخ درصد 21 اند، از لحاظ جنس شهروندی که مورد پرسش قرار گرفته 111از  :توصیفیهای  یافته

درصد  11سال،  10ـ10در گروه سنی  درصد 27سال،  10ـ80در گروه سنی  درصد 81 ،یسن نظر از زن بودند. درصد 17

 سال قرار داشتند. 20تر از  در گروه سنی بزرگ درصد 1سال و  20ـ10در گروه سنی درصد  7سال،  10ـ10در گروه سنی 
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 ان برحسب درصدگدهند نمودار وضعیت سنی پاسخ. 2شکل 

 

 آثار اقتصادی گردشگری شهری از نظر شهروندانتوزیع فراوانی  .1 جدول

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد  آثار اقتصادی 

ت
آثار مثب

 

 یتجارهای  ساخت مجتمع شیافزا
 111 11 11 78 880 812 فراوانی

 800 7/2 1/3 2/81 1/11 1/17 درصد

 نانساک یبرا اشتغال جادیا
 111 10 11 12 801 821 فراوانی

 800 1/2 1/88 3/81 1/11 1/13 درصد

 شهر ساکنان درآمد شیافزا
 111 18 18 71 13 818 فراوانی

 800 07/1 3/82 7/81 1/11 8/11 درصد

آثار
 

ی
منف

 

 خدمات و االهاک متیق شیافزا
 111 31 18 888 21 11 فراوانی

 800 12 03/18 3/11 1/81 1/88 درصد

 بها اجاره زانیم شیافزا
 111 81 11 811 11 31 فراوانی

 800 7/1 3/3 17 3/11 2/12 درصد

 نیزم یسوداگر افزایش
 111 18 12 71 71 817 فراوانی

 800 2/2 7/88 08/83 1/10 2/11 درصد

 شهر یخانوارها درآمد شدن فصلی
 111 11 821 17 28 18 فراوانی

 800 1/18 1/13 1/87 1/81 07/1 درصد

 نکمس و نیزم متیق شیافزا
 111 10 21 18 810 30 فراوانی

 800 1/7 1/81 03/18 1/11 1/11 درصد

 4333 پژوهشهای  یافته منبع:

 

گویان در  شود که از کل پاسخ می بررسی توزیع فراوانی آثار اقتصادی گردشگری شهری از نظر شهروندان مشخص با

 ةگزیندرصد  01/81 ،زیاد ةگزیندرصد  1/11 ،خیلی زیاددرصد گزینة  11/17حدود  ،شگری شهریمثبت گرد بخش آثار

شهروندان این های  با بررسی پاسخ اند. کرده انتخابخیلی کم را  ةگزیندرصد  87/1 ،کم ةگزیندرصد  87/81متوسط، 

 10بیش از  که طوری هب ؛اشته استنظر شهروندان گردشگری شهری آثار مثبت اقتصادی د ازکه شود  می مطلب برداشت

گویان  از کل پاسخ ،در بخش آثار منفی گردشگری شهری اند. انتخاب کرده زیاد را خیلی زیاد و ةگویان گزین درصد پاسخ

 3/81 ،کم ةگزیندرصد  1/83متوسط،  ةگزیندرصد  1/11 ،زیاد ةگزیندرصد  11/10 ،خیلی زیاد ةگزیندرصد  11/11حدود 

اکثر شهروندان  که شود می شهروندان این مطلب برداشتهای  با بررسی پاسخ اند. ی کم را انتخاب کردهخیل ةگزیندرصد 

 اند. آثار منفی گردشگری را در سطح متوسط دانسته
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 اقتصادی گردشگری از نظر شهروندان نمودار آثار. 7شکل

 

 شهروندان فرهنگی گردشگری شهری از نظر آثار اجتماعی وتوزیع فراوانی  .5جدول 

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد  فرهنگی گردشگری آثار اجتماعی و 

ت
آثار مثب

 

 شهر نانکسا نیب در یمحل یها سنت یایاح
 111 83 811 818 21 12 فراوانی
 800 3/1 1/11 2/18 1/81 3/81 درصد

 ساکنان یفرهنگ یها یآگاه سطح رفتن باال
 111 71 11 71 31 801 فراوانی
 800 8/83 1/1 7/83 2/12 1/11 درصد

 شهر شهرتافزایش 
 111 11 10 11 33 821 فراوانی
 800 1/7 1/80 7/81 1/12 1/13 درصد

 گرید نقاط به شهر از مهاجرت اهشک
 111 17 72 881 801 11 فراوانی
 800 01/7 2/83 7/13 1/17 8/81 درصد

 شهر در یزندگ استاندارد شیافزا
 111 18 11 11 881 33 وانیفرا

 800 7/80 1/88 3/11 1/13 1/12 درصد

 یدرمان ـ یبهداشت اناتکامبهبود 
 111 11 13 811 801 78 فراوانی
 800 3/2 7/81 1/11 8/11 2/83 درصد

ی
آثار منف

 

 گردشگران و نانکن سایب یدوگانگ جادیا
 111 33 878 11 11 11 فراوانی
 800 7/12 2/11 2/81 3/80 1/1 درصد

 نانکسا نیب در پوشش و لباس نوع رییتغ
 111 801 30 70 18 22 فراوانی
 800 8/11 1/11 1/81 8251 1/81 درصد

 نانکسا نیب ها یناهنجار گسترش
 111 17 11 18 817 31 فراوانی
 800 1/3 1/88 03/18 07/11 12 درصد

 ها خانواده یوندیپ و هم انسجام اهشک
 111 822 888 11 11 7 یفراوان
 800 1/10 3/11 1/81 2/81 1/8 درصد

 شهر در یشلوغ و ازدحام شیافزا
 111 81 12 21 820 818 فراوانی
 800 1/1 7/88 01/81 01/13 1/18 درصد

 4333 پژوهشهای  یافته منبع:
 

شود که از کل  می ان مشخصفرهنگی گردشگری شهری از نظر شهروند اجتماعی و بررسی توزیع فراوانی آثار با

 ،زیاد ةگزیندرصد  01/12 ،خیلی زیاد ةگزیندرصد  82/11حدود  ،مثبت گردشگری شهری گویان در بخش آثار پاسخ

های  با بررسی پاسخ. اند کرده انتخابخیلی کم را  ةگزیندرصد  1و  کم ةگزیندرصد  3/82متوسط،  ةگزیندرصد  12/12
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فرهنگی داشته  گردشگری شهری آثار مثبت اجتماعی و ،نظر شهروندان ازکه د شو می شهروندان این مطلب برداشت

در بخش آثار منفی  اند. انتخاب کرده زیاد را خیلی زیاد و ةگویان گزین درصد پاسخ 20بیش از  که طوری هب ؛است

درصد  12/82 ،زیاددرصد گزینة  10/11 ،خیلی زیاد ةگزیندرصد  11/82گویان حدود  گردشگری شهری از کل پاسخ

های  با بررسی پاسخ. اند خیلی کم را انتخاب کرده ةگزیندرصد  11/18و  کم ةگزیندرصد  31/11متوسط،  ةگزین

و خیلی  درصد اکثر شهروندان آثار منفی گردشگری را در سطح زیاد 11شود که حدود  می شهروندان این مطلب برداشت

 اند. یلی کم دانستهدرصد این آثار را در سطح کم و خ 12زیاد و حدود 

 

 
 فرهنگی گردشگری از نظر شهروندان آثار اجتماعی و. 2شکل 

 

 گردشگری شهری از نظر شهروندان محیطی زیستآثار  توزیع فراوانی .2 جدول

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد  گردشگری محیطی زیستآثار  

آثا
 

ت
رمثب

 

 ها خانه شدن مقاوم وساز، ساخت شیافزا
 111 10 11 31 810 31 انیفراو

 800 1/7 3/88 12 1/18 3/11 درصد

 سبز یفضا و معابر ها، ابانیت خیوضع بهبود
 111 23 811 803 70 11 فراوانی
 800 1/82 1/11 1/11 1/81 7/2 درصد

 شهر یمعمار یو الگو بافتبهبود 
 111 10 20 817 11 78 فراوانی
 800 1/7 01/81 1/11 1/11 2/81 درصد

 شهر در نکمس یالگو تغییر
 111 12 11 821 33 11 فراوانی
 800 2/1 1/88 1/13 1/12 7/81 درصد

 اطرافهای  نیزم و شهر یاراض یاربرک رییتغ
 111 11 28 818 802 71 فراوانی
 800 1/1 1/81 8/11 1/17 08/83 درصد

آثار منفی
 

 محیطی زیست یآلودگ ایجاد
 111 11 11 810 801 12 فراوانی
 800 1/1 1/88 7/18 1/11 7/88 درصد

به دلیل  شهر یها ابانیدر خ یکتراف جادیا
 حضور گردشگران

 111 12 28 811 30 70 فراوانی
 800 7/88 1/81 1/11 1/11 1/81 درصد

 در شهر یصوت یجاد آلودگیا
 111 12 11 881 11 72 فراوانی
 800 7/88 1/81 1/13 3/11 2/83 درصد

 گسترش کالبدی فضایی شهر
 111 10 11 812 818 11 فراوانی
 800 1/2 1/3 7/17 2/18 8/81 درصد

 و یانات خدماتکام بر بیشتر فشار
 شهرهای  رساختیز

 111 11 21 813 888 11 فراوانی
 800 1/1 2/81 2/11 3/11 7/81 درصد

 4333 پژوهشهای  یافته منبع:
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شود که از کل  می گردشگری شهری از نظر شهروندان مشخص محیطی زیستی آثار بررسی توزیع فراوان با

 81/11 ،زیاد ةگزیندرصد  81/12 ،خیلی زیادگزینة درصد  7/81حدود  ،مثبت گردشگری شهری گویان در بخش آثار پاسخ

های  ا بررسی پاسخب اند. گزینه خیلی کم را انتخاب کردهدرصد  71/1و  کمدرصد گزینة  11/81متوسط،  ةگزیندرصد 

در بخش آثار منفی  اند. متوسط را انتخاب کردهگزینة  شهروندان اکثر که شود می شهروندان این مطلب برداشت

درصد گزینة  81/12 ،گزینه زیاددرصد  11/11 ،خیلی زیاد ةگزیندرصد  1/81 حدودگویان  از کل پاسخ ،گردشگری شهری

شهروندان این های  با بررسی پاسخ اند. کرده انتخابخیلی کم را  ةزینگدرصد  7/1و  کمدرصد گزینة  3/81متوسط، 

 اند. اکثر شهروندان آثار منفی گردشگری را در سطح متوسط به باال دانستهکه شود  می مطلب برداشت

 

 
 گردشگری از نظر شهروندان محیطی زیستنمودار آثار  .3 شکل

 

 استنباطیهای  یافته
 آثار اقتصادی گردشگریهای  برای متغیرای  نمونه تک Tنتایج آزمون . 7جدول 

 

 انحراف معیار داریسطح معنی درجه آزادی Tمقدار  تعداد نمونه متغیر ها

 1807/0 001/0 111 72/81 111 اقتصادی
 4333 پژوهشهای  منبع: یافته

   

ظر از ن 001/0داری و سطح معنی 72/81با نمره تی توان گفت که می( 7در جدول )با توجه به نتایج به دست آمده 

در ادامه با استفاده از آزمون فریدمن به  باشد.دار میتوسعه شهری معنیبر اقتصادی گردشگری  شهر بانه اثراتساکنان 

 آمده است. 1بندی متغیرها اقتصادی پرداخته شده است؛ نتایج این آزمون در جدول شماره رتبه

داری و سطح معنی 813/171توان گفت که با آماره آزمون شود میمشاهده می 1همانطور که از نتایج جدول شماره 

(000/0 sigدر اولویت ) بندی آثار اقتصادی گردشگری در شهر بانه تفاوت وجود دارد. همچنین ستون میانگین رنک

در اولویت  831/1و   281/1دهد که متغیر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد به ترتیب با میانگین رنک نشان می 1جدول 

  137/1به ترتیب با میانگین رنک  خدمات و قیمت کاالها و افزایش خانوارهای شدن درآمد اول و دوم و متغیرهای فصلی

 در جایگاه آخر و در واقع کمترین نقش را در اقتصاد گردشگری شهر بانه دارند.   181/1و 
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 اقتصادی گردشگری یغیرهامت یبند اولویت وها  رتبه میانگین.  2 جدول

 اولویت ها میانگین رتبه داریسطح معنی درجه آزادی آماره آزمون های اقتصادی گردشگری متغیر
 است. شده شهر ساکنان ایجاد اشتغال برای باعث

813/171 7 000/0 

281/1 8 
 1 831/1 است. بوده مؤثر شهر درآمد ساکنان افزایش در

 1 813/1 است. شده مسکن و قیمت زمین افزایش سبب
 1 012/1 شده است. تجاریهای  ساخت مجتمع افزایش سبب
 2 712/1 است. شده بها میزان اجاره افزایش سبب
 1 111/1 است. شده زمین سبب سوداگری شهر در

 1 137/1 شده است. شهر خانوارهای شدن درآمد فصلی سبب
 3 181/1 است. شده خدمات و قیمت کاالها افزایش سبب

 4333 پژوهشهای  منبع: یافته

 
 فرهنگی گردشگری آثار اجتماعی وهای  برای متغیرای  نمونه تک Tنتایج آزمون . 3جدول

 انحراف معیار داریسطح معنی درجه آزادی Tمقدار  تعداد نمونه متغیر ها

 713/0 000/0 111 118/1 111 فرهنگی اجتماعی و
 .4333پژوهش،های  منبع: یافته

 

از نظر  001/0داری و سطح معنی 118/1توان گفت که با نمره تی ( می3توجه به نتایج به دست آمده در جدول ) با

 در ادامه با استفاده از آزمون فریدمن به باشد.دار میتوسعه شهری معنی برگردشگری  اجتماعی و فرهنگی اثراتساکنان 

 آمده است. 80؛ نتایج این آزمون در جدول شماره ده استاجتماعی و فرهنگی پرداخته شمتغیرهای  بندی اولویت
 

 فرهنگی گردشگری اجتماعی و یمتغیرها یبند اولویت وها  رتبه میانگین. 42 جدول

 اولویت ها میانگین رتبه داریسطح معنی درجة آزادی آمارة آزمون های اجتماعی و فرهنگی متغیر
 شهر در شلوغی و ازدحام افزایش

121/111 80 001/0 

121/1 8 
 1 811/1 ساکنان بین ها ناهنجاری گسترش
 1 821/1 بیشتر شهر شهرت
 1 011/1 شهر در زندگی استاندارد افزایش
 2 1 ساکنان فرهنگی های آگاهی سطح افزایش

 1 387/1 درمانی ـ بهداشتی بهبود امکانات
 7 112/1 دیگر نقاط به شهر از مهاجرت کاهش
 1 331/1 گردشگران و بین ساکنان دوگانگی دایجا

 3 121/1 شهر ساکنان بین محلی های سنت احیای
 80 718/8 ساکنان پوشش و لباس نوع تغییر

 88 712/8 ها خانواده پیوندی و هم انسجام کاهش
 4333 پژوهشهای  منبع: یافته

 

( در sig 001/0داری )و سطح معنی 121/111با آماره آزمون شود مشاهده می 80همانطور که از نتایج جدول شماره 

 80بندی آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری در شهر بانه تفاوت وجود دارد. همچنین ستون میانگین رنک جدول اولویت

  121/1ها بین ساکنان به ترتیب با میانگین رنک و گسترش ناهنجاریافزایش ازدحام و شلوغی دهد که متغیر نشان می

به  هاپیوندی خانوادهکاهش انسجام و همو  تغییر نوع لباس و پوشش ساکناندر اولویت اول و دوم و متغیرهای  811/1و 

گردشگری  و فرهنگی اجتماعیدر جایگاه آخر و در واقع کمترین نقش را در  712/8و   718/8ترتیب با میانگین رنک 

 شهر بانه دارند.  
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 گردشگری محیطی زیستآثار های  برای متغیرای  نمونه تک Tن نتایج آزمو.  44 جدول

 انحراف معیار داریسطح معنی آزادیدرجة  Tمقدار  تعداد نمونه متغیرها

 713/0 000/0 111 133/7 111 محیطی زیست
 4333 پژوهشهای  منبع: یافته

 

از نظر  000/0داری و سطح معنی 133/7 توان گفت که با نمره تی( می88با توجه به نتایج به دست آمده در جدول )

باشد. در ادامه با استفاده از آزمون فریدمن به دار میگردشگری بر توسعه شهری معنی زیست محیطیساکنان اثرات 

 آمده است. 80پرداخته شده است؛ نتایج این آزمون در جدول شماره  زیست محیطیمتغیرهای  بندی اولویت
 

 گردشگری محیطی زیست یمتغیرها یبند اولویت وها  رتبه میانگین. 42 جدول

 اولویت ها میانگین رتبه داریسطح معنی درجة آزادی آمارة آزمون محیطی های زیست متغیر
 گسترش کالبدی فضایی شهر

121/111 3 000/0 

121/1 8 
 1 333/1 ها خانه شدن مقاوم وساز و ساخت افزایش

 1 121/1  های شهر زیرساخت و امکانات خدماتی بر افزایش فشار
 1 181/1 به علت حضور گردشگران  شهر های در خیابان ترافیک ایجاد

 2 721/1 در شهر  محیطی زیست افزایش آلودگی
 1 711/1 معماری شهر و الگوی بهبود بافت

 7 221/1 های اطراف زمین و شهر کاربری اراضی تغییر
 1 182/1 صوتی ایجاد آلودگی
 3 111/1 شهر در مسکن تغییر الگوی

 80 117/1 سبز فضای و معابر ها، وضعیت خیابان بهبود
 4333 پژوهشهای  منبع: یافته

 

( در sig 000/0داری )و سطح معنی 121/111شود با آماره آزمون مشاهده می 81همانطور که از نتایج جدول شماره 

نشان  81دشگری در شهر بانه تفاوت وجود دارد. همچنین ستون میانگین رنک جدول بندی آثار زیست محیطی گراولویت

ها به ترتیب با میانگین رنک دهد که متغیر گسترش کالبدی فضایی شهر و افزایش ساخت و سازها و مقاوم شدن خانهمی

ها، معابر و ضعیت خیابانو بهبود و در اولویت اول و دوم و متغیرهای تغییر الگوی مسکن در شهر 333/1و   121/1

در جایگاه آخر و در واقع کمترین نقش را در آثار زیست محیطی  117/1و   111/1به ترتیب با میانگین رنک  فضای سبز

 یآلودگ همچون یمنف آثار برای شهر بانه یگردشگر هکبرای  توان گفتدر کل می گردشگری شهر بانه دارند.

 یشهر یاراض یاربرک و نکمس یر الگوییتغ ،یصوت یآلودگ ل،یتعط یروزها در ژهیو به یکتراف جادیا ،محیطی زیست

 اثر تنها داشته است. گردشگران هرسالة شیافزا رغم بهها  ابانیبهبود خ عدم شهر، گسترش بازارچه، یکینزد در ژهیو به

 بهبود و استاندارد از مصالح تفادهاس وها  خانه شدن مقاوم وساز، ساخت شیافزا بر آن تأثیر نهیزم نیا در یمثبت گردشگر

 .است بوده نکمسا یمعمار یالگو و بافت
 

 گیری نتیجه

تواند  نمی تنهایی به گردشگری تأثیرات زمینة در شهر وضعیت عمومی تصویر که شد مشخص شده انجامهای  بررسی در

 فرهنگ ،یگردشگر هک داده اننش گوناگون اتیتجربباشد.  شهر پایدار ةتوسع در گردشگری اتتأثیر ارزشیابی مالک

 ازکه  ،شده مطالعه شهر سطح در گرفته صورت یها یبررس تیدرنها .دهد می قرار تأثیر تحت را گردشگر و زبانیم ةجامع

بانه  شهر در یشهر یگردشگر امر با مرتبط نمسئوال و شهروندان نیب در نامه پرسشارائة و  یدانیم مطالعات قیطر
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ة مین در ژهیو به ،یادیز و گردشگران دارد ییباال یگردشگر یها تیقابل شهر نیا هک دهد یم نشان بودند، شده انتخاب

 یالبدکـ  محیطی زیست و یاجتماع ،یاقتصادهای  نهیزم در مورد نظر شهر در یگردشگر .نندک یم دنید آن از ،سال اول

 نانکبر سا یگردشگر آثارة نیزم در جینتا .ندا داشته یمنفة جنب یبرخ و مثبتة جنب یه برخک است شده موجب را یراتتأثی

 موجب مسئله نیهم هکنیا ضمن داشته، یآثار مثبت نانکسا یبرا ییدرآمدزا و اشتغال جادیاة نیزم در هک است آن انگریب

 یزندگ تیفکی شیافزا به توان می زین آن یاجتماع مثبت اتتأثیر از .است شدهن کمس و نیزم متیق و بها هاجار شیافزا

 اتتأثیر از .ردک اشاره ...و یمعمار یالگو بهبود منطقه، گردشگران و مردم انیم در شهر یباال شهر، شهرت نانکاس

 اتتأثیرة نیزم در .ردک شهر اشاره یشلوغ و ازدحام ها، یناهنجار گسترش چون موارد به توان می زین آن یمنف

 در ژهیو به ،اشتغال شیافزا .است شتریب اریبس آن یمنف اتیرتأثو  نداشته یچنان آن مثبت اتتأثیر یالبدک و محیطی زیست

 هکنیا به توجه با .شود می افزودهها  آن به تعداد زین روز هر و است توجه درخور اریبس شهر نیا در ،یررسمیغ بخش

 مردم برخورد از گردشگران شتریب دارند، شورک ر نقاطیسا با یبارز یها تفاوت یاجتماع ـ یفرهنگ نظر از شهر نیا نانکسا

 نشده گردشگران با نانکسا تعارض عدم پوشش، و لباس نوع رییتغ باعث ی              متقابال  گردشگر اند. داشته تیرضاها  آن با

 اگر که است حالی در این است. یصوت یآلودگ و شهر در یشلوغ و یکتراف جادیا شامل آن محیطی زیست راتیثأت .است

 .دارد داریامعن فاصلة واقعیت شهر با حاصله نتیجة شود، طلب شهر کل در دهش انجام نظرسنجی از شهر عمومی تصویر

 و دارد شهر توسعة سنجش پایداری در مهمی نقش گردشگری، راتیثتأ از میزبان شهر ساکنان ادراک ،دیگر عبارت به

 را شهر ختلفم های ساکنان بخش ادراک توان نمی شهر، محیطی اجتماعی، اقتصادی، عمومی تصویر براساس همچنین

 .کرد بینی پیش

 شهر به گردشگر ورود از حاصل منفی مثبت و یامدهایپ شیافزا و یشهر یگردشگرة توسع یراستا در ،تیدرنها

 شود: یم شنهادیپ ریز محیطی زیست ، اقتصادی ویاجتماع یراهبردها بانه،

 و یستیتور مختلف التیتسهو  زاتیتجه ها، رساختیزة توسع جهت در تکمشار به مردم قیتشو و یساز نهیزم .8

 ؛قیطر نیا از درآمد سبک

 تعارض از یریجلوگ منظور به یشهر یگردشگر و گردشگر اب برخوردة نحو در مردم به یرسان اطالع و آموزش .1

 موارد ریسا و خاصهای  انکم رسوم، و آداب و فرهنگة نیزم گردشگران در به دیبا  ) مردم و گردشگران نیب

 ؛(داده شود آموزش

 گردشگران هک لیتعط یروزها در ژهیو به شهر یگردشگر و یحیتفر زکمرا در یعموم انظباط و نظم یقراربر .1

 ؛شوند یم آن وارد یشتریب

 ؛شهر یمپ گردشگرکة توسع و تیتقو و شهرها یورود یمباد در ژهیو به یشهر مبلمان یبهساز .1

 ؛یشاورزکهای  نیزم به یانداز دست و مجاز غیر یسازها و ساخت از یریجلوگ .2

 . ...و خانه مهمان هتل، شامل یاقامت اناتکامة نیزم در ژهیو به یرفاه اناتکام بهبود و توسعه .1
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