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مقدمه
و خدمات و درنهایت  ها یکاربرینة ی، توزیع بها منطقه ةگردشگری روستایی پارامتری برای توسع، نظران صاحببه اعتقاد 

رشد نة یزم درگردشگری سازندة امروزه نیز تجارب موفق کشورها، پیامدهای  .است راهکاری برای برقراری عدالت فضایی

 اندازة به یصنعت هیچ سو، عقیدة ة روستایی را آشکار کرده است. بهدورافتادویژه مناطق  و توسعة متوازن مناطق، به

یست؛ زیرا توسعة گردشگری در مناطق روستایی منجر به افزایش متوازن روستاها برخوردار ن توسعة ینةزم در یگردشگر

ی ها سکونتگاهگفت عدالت فضایی  توان یمبنابراین  ؛(6113: 1366سو، ) شود یمرفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی 

یابی برابر روستاییان به  اطق روستایی و دستروستایی مترادف است با توزیع فضایی عادالنة امکانات و منابع میان من

از منظر عدالت فضایی ضمن اینکه  ها یکاربربراین شناخت و تحلیل توزیع بهینة  (. عالوه1: 6931شریفی، ) ها آن

ی محیطی و ها تیقابلروستاییان( را فراهم کند، منجر به استفادة بهینه از ) رضایت گردشگران و جامعة محلی تواند یم

ی اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و درنهایت ثبات سیاسی و اقتدار ها یناهنجاریی اقتصادی، کاهش جو صرفهیت درنها

گفت  توان یم(. با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت عدالت در توزیع کاربری اراضی 6113: 1366سو، ) خواهد شد

های برابر در دسترسی  برای دستیابی به آرمان فرصتریزان و مدیران محلی در این زمینه تالش  رسالت برنامه نیتر مهم

های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و مانند  های مختلف جامعه به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت گروه

 (.911: 1331ساکسنا، ) آن است

یستی در سکونتگاه از های ز در راستای رسیدن به چنین هدفی، رعایت اصل برابری و دستیابی برابر به فرصت

مک ) را دوچندان کرده است ها یکاربرکه ضرورت بررسی و تحلیل عدالت فضایی در توزیع  های اساسی است اولویت

وارد ادبیات جغرافیایی شد، اما ریشة این نوع جغرافیای مردمی  6313مفهوم عدالت فضایی از دهة  (.611: 1366اروی، 

پیکار علیه فقر، ناسیونالیسم اروپایی و نة یزم در 6کروپتکین  شنهادیپکند، به  ش میفضایی تال که برای رسیدن به عدالت

با افزایش طرفداران جغرافیای  6313. از دهة (633: 6931گردد )شکویی،  نژادپرستی در بیش از یک قرن قبل برمی

و اسمیت با « شهردالت اجتماعی و ع»با کتاب  9که هاروی طوری طورجدی در جغرافیا مطرح شد؛ به این بحث به 1رادیکال

(. از 61: 6931عدالت فضایی( را در جغرافیا مطرح کردند )مرصوصی، ) این مفهوم  1«جغرافیا و عدالت اجتماعی»کتاب 

-های جامع، ساختاری ریزی کاربری اراضی باید اساس طرح عدالت فضایی در فرایند برنامه نظر بزرگان علم جغرافیا،

نظام کاربری زمین در هر جامعه،  محوری در توزیع ی رویکرد عدالتریگ شکلزیرا  را تشکیل دهد؛راهبردی و تفضیلی 

ای از عوامل  ها و خدمات مختلف، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه نحوة تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت

 ها یکاربرتوزیع بهینة خدمات و گفت  توان یم. (11-19: 6936و نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی و... است )زیاری، 

ی گردشگری دارند، از اهمیت ها جاذبهبه دالیل طبیعی و اجتماعی  ویژه در روستاهایی که بنا در جوامع روستایی، به

مدیریت کاربری اراضی در روستاهای گردشگرپذیر باید از توانایی الزم برای  اساسی برخوردار است. به اعتقاد ساکسنا

 و زمین به عادالنه دسترسی زیرا برخوردار باشد؛ سازگاری( و ظرفیت مطلوبیت،) فضایی عدالت های جرای شاخصا

جانبة روستاهای گردشگرپذیر  توسعة همه در اساسی یها مؤلفه از ،ها یکاربر از بهینه استفادة و آن مختلف های کاربری

 ثروت و حیاتی عمومی، منبع عنوان به فضا و زمین از ستفاده(؛ به این دلیل که ا913: 1331ساکسنا، ) شود یممحسوب 

 کاربری ریزی برنامه علمی اصول براساس در روستاهای گردشگرپذیر از اهمیت اساسی برخوردار است که باید همگانی
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4. Geography and social justice 
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فرهنگی دلیل تنوع اقلیمی و  (. استان آذربایجان شرقی نیز به139: 1361دیمیترووسکی و همکاران، ) بگیرد صورت زمین

بسیاری از گردشگران را از داخل و  ساله همهتاریخی خود، مشتمل بر روستاهای گردشگرپذیر بسیاری است که نة یشیپو 

دلیل سوء مدیریت  جذب گردشگر، بهنة یزم درگونه روستاها  ی بسیار اینها یتوانمندکند، اما با وجود  خارج کشور جذب می

مات مشکالت متعددی مانند کمبود مراکز خدماتی، کمبود فضای سبز، عدم نیافتن بهینة امکانات و خد و اختصاص

در  ها یکاربرنة یبهو نیازهای گردشگران و... وجود دارد. از سوی دیگر عدم توزیع  ها خواستبا  ها یکاربرسازگاری 

نکه منجر به افزایش ها ضمن ای مثال، توزیع نابرابر کاربری روستاهای توریستی از جهاتی آثاری معکوس دارد؛ برای 

انجامد. همچنین منجر  شود، به بروز نابرابری در دسترسی جوامع محلی و گردشگران به خدمات می ی توسعه میها نهیهز

با توجه به بیان مسئلة مورد نظر و با  .شود یمی اقتصادی و افزایش قیمت زمین در مناطق روستایی ها ییسودجوبه 

 از استفاده ی،ا منطقه یکردپژوهش مشابه در رو ازپژوهش  ینا نوآورانة گفت رویکرد انتو یمدرنظرگرفتن سایر مطالعات 

 یننو یها ها و مدل روش کارگیری بهو  یرگردشگرپذ یروستاها ییعدالت فضا ییناثرگذار در تع متغیرهای از وسیعی طیف

و حساسیت عدالت فضایی در روستاهای . با توجه به اهمیت بوده است ییعدالت فضا یزانم یابیو ارز یلدر تحل یقو دق

 های اساسی زیر است: یی به پرسشگو پاسخدنبال  گردشگرپذیر، این پژوهش به

ی اراضی در روستاهای گردشگرپذیر استان آذربایجان شرقی تا چه اندازه کاربرهاتوزیع فضایی  عدالت فضایی در

 رعایت شده است؟

 ستاهای توریستی استان آذربایجان شرقی به چه صورت است؟بستگی شرایط جغرافیایی و عدالت فضایی رو هم

 ی عدالت فضایی چگونه است؟ها شاخصی روستاهای توریستی استان از نظر بند تیاولو

 و دستیابی به عدالت فضایی چیست؟ ها یکاربرراهکارهای پیشنهادی برای توزیع بهینة 

مبانینظری
منبعی  تواند یم. این صنعت استبعی برای اشتغال و درآمد روستاییان بازار گردشگری و من روستایی بخشی از گردشگری

بنابراین با  (؛111: 1361راند نیلی و همکاران، ) اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد شود-برای توسعة اقتصادی

سو، ) ی روستایی استاه سکونتگاهتوجه به اهمیت گردشگری در توسعة روستایی، این صنعت کاتالیزوری برای بازساخت 

آل، موقعیت را برای  (. به عبارت دیگر، گردشگری با تغییر کیفی اوضاع نابسامان روستایی به شرایط ایده6116: 1366

(. در این فرایند مفاهیم فضا و عدالت جایگاه واالیی 661: 1363اسکل هورن، )کند   یمبرقراری عدالت فضایی فراهم 

-و انتزاعی 1عینی-ادراکی بعدشامل دو  است وبرخوردار  6دیالکتیکی ةمفهوم محیط از گسترفضا مانند ؛ زیرا دنابی یم

ریشه  و فاصله فرصت اساس قوانین حاکم بر فضا از دو ساختار بنیادین براین (.611: 6913شکویی، ) شود می 9ذهنی

 .(191: 1363کاروال هو، ) تکه نیازمند استفادة بهینه اس دهند میفضا را نشان  ةمحدودبودن حیط گیرند و می

 زانیر برنامهو  دانان یجغرافپیش کاربرد عمومی نداشت. امروزه نیز دهة تا چند « عدالت فضایی»خاص اصطالح  

ی عدالت و دموکراسی در جوامع معاصر جلوگیری کنند. اصوالً وجو جستاز کاربرد صفت فضایی برای  کوشند یم

عدالتی  محیطی، بی یا در مفاهیم مرتبط مانند عدالت سرزمینی، عدالت زیست شود یمبودن عدالت یا نادیده گرفته  فضایی

ی مند بهرهو  در فضا ها یکاربر ةتوزیع عادالن منظور هببنابراین  (؛6: 1333سوجا، ) شود یمو غیره جذب  شهرنشینی

. این کند می ها توجه کاربرییی فضا و تخصیص گزینی مکانبه تدوین اصولی پرداخت که به باید  افراد از آنهمة مساوی 
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فضایی ضروری  یابی سازمانرا برای برقراری عدالت در  ها آنشامل سه اصل اساسی زیر باشد که هاروی  تواند میاصول 

 بنابراین (؛63-61: 1331بارتون و کیتی، ) اجتماعیمنافع  .9 ،سنجی محیطی توان .1 ،نیازسنجی اقتصادی .6: انگارد می

. اصوالً (111: 1369روبرت و گرین، ) باشد ها ریزی برنامهیند افر یلةهدف و وس تواند میاست که فهومی معدالت فضایی 

درست )انجام  6در دو بُعد کارایی های انسانی( و روستایی )سکونتگاه یند ارزیابی فضای شهریادر فر عدالت فضاییمفهوم 

پروویت و ) شود  میبررسی  ها ارزشنوع استفاده از منابع و  ةربارمداوم د طور به ()انتخاب کار درست 1اثربخشی و (کار

 (.13: 1361شاومن، 

دانی بود که مفهوم عدالت فضایی را در کمک به خیر و صالح همگانی، مالک توزیع درآمد  هاروی نخستین جغرافی

(. از آن زمان، این 611 :6913ی اساسی مردم استفاده کرد )شکویی، ازهاینها، تخصیص عادالنة منابع و رفع  در مکان

ی مختلف بررسی شده است، مانند عدالت اجتماعی، عدالت جغرافیایی، عدالت محیطی و... ، اما نقطة منظرهامفهوم از 

اساس هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی، اجتماعی و توزیعی  که است  نیامشترک همة این اصطالحات 

در همة  9(. امروزه مفهوم عدالت فضایی36: 6939ظرگرفتن عدالت فضایی باشد )مرصوصی، درآمد و خدمات باید با درن

عدالت فضایی، نحوة استفاده، توزیع، حفاظت و ساماندهی  سیشالیم یهدجزندگی بشر مدنظر قرار دارد. به اعتقاد  شئون

موجود و آینده و با رویکرد دسترسی  ها و عملکردهای سکونتگاهی را برابر استانداردها در وضع فضایی، فعالیت-مکانی

گونه که برای افزایش  همان(. همچنین 111: 1366، سیشالیم ی)هدج کند بررسی می ها یکاربرنفعان به  ذیهمة یکسان 

راهکار تفکیک  باید نیزفضایی عدالت برای افزایش  اجتماعی و اقتصادی اندیشید،به اختالط الگوهای باید  فضایی عدالت

توان عدالت را اصلی درنظر گرفت که  از نظر اکوکال می .(11: 1331لینچ، ) گرفترا درپیش  ها کاربریو  فضاهای کار

باید ناظر بر تقسیم محصول آمده است. به عبارت دیگر، اصول عدالت فضایی  وجود وفصل دعاوی متضاد به برای حل

های اجتماعی مرتبط با فعالیت  مل نهادها و سازمانها در فرایند کار جمعی باشد. این اصول شا تولید و توزیع مسئولیت

خدمات عمومی در سکونتگاه با درنظرگرفتن عادالنة عدالت فضایی توزیع شود. همچنین از نظر وی،  تولید و توزیع نیز می

عدالت  ة ابعاد مختلفجینت. بررسی و (11: 1331)اکوکال،  استی نیاز، برابری ذاتی و اولویت و مرتبط با مکان ارهایمع

ی فضایی یا جغرافیایی ها جنبهتالقی فضا و عدالت اجتماعی است که به نقطة ، عدالت فضایی دهد یمفضایی نشان 

ی باارزش در فضای جامعه را شامل ها فرصتعدالت نظر دارد. به عبارت دیگر، عدالت فضایی توزیع عادالنة منابع و 

ی جامع توسعه در ها شاخصیایی عبارت است از برابری نسبی د؛ در این صورت عدالت فضایی یا عدالت جغرافشو یم

کوین لینچ، ) ی متناظر توسعه با آن در سطح ملیها شاخصخرد و کالن( یک کشور با ) و فضاهای جغرافیایی ها مکان

ه عدالت فضایی در کاربری اراضی در نواحی روستاهای گردشگرپذیر کاربرد وسیعی یافتمفهوم (. امروزه 13-13: 1331

ی خود، پذیرای بسیاری از افراد هستند که برای بازدید ها یتوانمندو  ها تیظرفدلیل  است؛ زیرا روستاهای گردشگرپذیر به

روستاها به بازدید هرچه  گونه نیا؛ بنابراین توجه و تأمین عادالنة خدمات در شوند یموارد محیط روستا  ها تیظرفاز این 

 شود یمبیشتر روستاییان و برقراری هرچه بیشتر عدالت فضایی در روستاها منجر درآمد  تیدرنها بیشتر گردشگران و

ریزی کاربری اراضی و استفادة مناسب  رو شناخت کیفیت شاخص عدالت فضایی در برنامه (؛ از این193: 1363کاروالهو، )

 .(61: 1333مارکوس، )داشت از آن اهمیت بسیاری در رسیدن به توسعة روستاهای گردشگرپذیر خواهد 

ی روستایی است که نیاز به امکانات و خدمات اولیه و اساسی را ها سکونتگاهعدالت فضایی از مفاهیم بنیادین توسعة 

 وخیز افت یدر مکان ها هرچند تعاریف عدالت فضایی مناطق گردشگری متفاوت است و . از نظر آندهد یممدنظر قرار 

                                                                                                                                                                   
1. Efficiency 

2. Adequacy 

3. Spatial justice 
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دنبال کاهش  است که عدالت فضایی در روستاهای گردشگری به نیادر همة تعاریف پذیرفته شده،  آنچه، دارد

نة یزمهای عمیق میان امتیازات مثبت و منفی بتواند  از بین بردن شکاف های مرتبط با مکان جغرافیایی است تا با نابرابری

ملی که باید برای اجرای از نظر مارکس از جمله عوا(. 63: 1331بارتون و کیتی، برداران را فراهم کند ) مندی بهره رضایت

گردشگری و  ریزی توسعة گردشگری رعایت کرد، توزیع مناسب خدمات عمومی عدالت فضایی و همراه با آن در برنامه

ی ازهاینها و خدمات عمومی عوامل مؤثری هستند که با ارضای  استفادة صحیح از فضاهاست. در این مورد، کاربری

تر، عدالت اجتماعی،  توانند با برقراری عادالنه به استحقاق و لیاقت افراد می جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه

 (.191: 1363کاروالهو، ) اقتصادی و فضایی را در سکونتگاه برقرار کنند

و نیازهای  ها خواستعدالت فضایی گردشگری چارچوبی است که دربارة نوع ترتیبات کاربرد اراضی مرتبط با 

ی محیطی ها یتوانمندو  ها تیقابلکند؛ بنابراین بیشتر توجه عدالت فضایی بر  بحث و بررسی میروستاییان و گردشگران 

گفت توجه به عدالت فضایی در کاربری  توان یمرو  ؛ از این(9: 1333بری، ) و نیازهای آنان است ها خواستروستا و سطح 

نة یزم... در مناطق روستایی دارد؛ برای مثال در اراضی روستاهای گردشگرپذیر آثار مهمی از منظر اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی به تغییرات فرهنگی نة یزم درو  دستی روستایی، کاهش فقر و رونق کشاورزی توان به رشد صنایع اقتصادی می

توان به تقویت بهزیستی  اجتماعی نیز مینة یزمدر  (.119-111: 1363مثبت در روستاها اشاره کرد )ساکسنا و البری، 

ی روستاییان و گردشگران اشاره مند تیرضاتماعی، ارتباطات اجتماعی، ادغام اجتماعی و مشارکت اجتماعی، افزایش اج

نة یزم درنفس روستاییان مدنظر است.  شناختی نیز ارتقای خالقیت، ابتکار، بهبود انگیزش و اعتمادبه رواننة یزمکرد. در 

رفتاری بهبود نة یزم درو کاهش مخاطرات طبیعی مورد توجه است. محیطی مساعدت به محافظت از منابع طبیعی پایه 

های فنی و مدیریتی، مهارت برقراری روابط انسانی، مبادلة اطالعات و دانش میان گردشگران و  وضعیت مهارت

ظر مدن ونقل روستاهای گردشگرپذیر توسعة امکانات حمل های فیزیکی و کالبدی بهبود زیرساختنة یزم درروستاییان و 

کاربری اراضی در روستاهای گردشگرپذیر در مقایسه با  ی انتخابارهایمع. درنهایت اینکه (111-111همان، )است 

توان منافع عمومی، نیازها و استحقاق  روستاهای عادی از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این مناطق نمی

ریزی کالبدی که مبتنی  صیصی درنظر گرفت و هرگونه برنامهی توزیعی و تخارهایمعساکنان محلی و گردشگران را بدون 

؛ بنابراین توزیع نامناسب خدمات (663-661: 1363اسکال هورن، ) به شکست است  بر عدالت فضایی نباشد، محکوم

زدن جمعیت و عدم توازن آن در سکونتگاه بینجامد، بلکه ممکن است فضاهای  تواند به برهم تنها می عمومی نه

 (.91: 1331اسکال هورن، ) دهد اهی را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل میسکونتگ

پژوهشنةیشیپ
شده، اما عدالت فضایی در این  های روستایی گردشگرپذیر انجام  کاربری اراضی سکونتگاهنة یزم درمطالعات متعددی 

 مطالعات کمتر مدنظر قرار گرفته است.

نتیجه « GIS ی تفریحی با استفاده از سیستمها طیمحعدالت محیطی و توزیع فضایی در »( در 1363) تارنت و کوردل

 اراضی کاربری در تعادلی بی سبب آن جمعیت افزایش و اخیر دو دهة در در روستاهای گردشگری کالبدی گرفتند گسترش

ی ها ینابرابر از جلوگیری منظور به مناسب یراهکارها تعیین و تمهیدات ایجاد آن، به بخشی تعادل است؛ بنابراین آن شده

( در 1333) کند. لی و جمال می ضروری را روستاهای گردشگری پیرامون طبیعی منابع و کشاورزی اراضی فضایی و حفظ

به این نتیجه رسیدند که میان رضایت « محیطی و گردشگری پایدار، مطالعة موردی: کشور فرانسه بررسی عدالت زیست»

امعة محلی از یکدیگر، افزایش سطح درآمد روستاییان، بازگشت دوبارة گردشگران به منطقه و افزایش گردشگران و ج
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توزیع امکانات طبیعی و توسعة روستاهای » ( با1331) ی وجود دارد. کیم و همکاراندار امعنبستگی  تعامل با مسئوالن هم

کمک هماهنگی میان امکانات و  به ها یکاربریع بهینة نتیجه گرفتند، توز« ی توزیعیها یژگیوگردشگری: درک فضایی از 

در  ها آن میان و ها کاربری در کیفی و کمی نابسامانی و آشفتگی کند. از نظر آنان  یمدهی فضایی  نیازها، اقدام به سازمان

 منابع تخصیص ها، کاربری بهینة توزیع در این روستاها مدیریت ضعف از فضایی نمود دهندة نشان روستاهای گردشگرپذیر

 .است روستاهای گردشگرپذیر گسترة در امکانات و

 روستایی مناطق حاشیة در اراضی کاربری تغییرات بر مؤثر انسانی نیروهای» مطالعة با (6936) همکاران و محمدی

. ستا تغییرات محرک نیروی ترین اصلی زمین قیمت دریافتند افزایش «تنکابن شهرستان بن سی و آلکله روستاهای در

 که شود می تبدیل مسکونی اراضی به زراعی های زمین کاربری اراضی، درمورد کاربری موجود روند به توجه با آینده در

 از بلکه رود، می شمار به کشاورزی تولیداتنة یزم در بزرگ معضلی روستایی جامعة خودکفایی دیدگاه از تنها نه مسئله این

 اهمیت بسیار مختلف اقتصادی و اجتماعی پیامد و روستا به جدید اجتماعی گروهای ورود روستا، در شغلی تغییرات دیدگاه

 ةمطالع ،آن بر تغییرات کاربری اراضی های یبررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذار»با  (6933) همکاران و قربانی .دارد

 حساب به اراضی کاربری تغییرات بر اثرگذار عوامل از یکی به این نتیجه رسیدند که جمعیت« باالطالقان ةموردی: منطق

 خود به را منفی نرخ بیشترین مرتع کاربری و دارند مثبت و افزایشی نرخرهاشده  اراضی آید. همچنین دریافتند می

تبدیل  رهاشده اراضی اخیر به سال پانزده در که بوده مرتع کاربری رفتن بین از دهندة این امر نشان است. داده اختصاص

 الهیجان با شهرستان در اراضی کاربری تغییر در توریسم تأثیر» با بررسی (6939) خوشحال و زاده منشی. است شده 

؛ استتأثیرگذار  اراضی کاربری بر غیرمستقیم و مستقیم صورت به توریسم پدیدة نتیجه گرفتند« روستایی اراضی بر تأکید

 زمین تأثیری قیمت افزایش با ود. همچنینش می کاربری تغییر طور مستقیم سبب به مناطق برخی در که طوری به

 تغییر به منجر کشاورزی و درنهایت های فعالیت به کشاورزان میلی بی سبب و دارد کشاورزی های فعالیتبر  غیرمستقیم

انجامد. بررسی مطالعات  می اراضی از غیراصولی برداری بهره و اراضی بایرشدن همچنین به شود. می کشاورزی کاربری

تاکنون پژوهشی با هدف بررسی موضوع  دهد یمعدالت فضایی کاربری اراضی در روستاهای گردشگرپذیر نشان  مرتبط با

ی که در این زمینه انجام شده ا پراکندهدر این روستاها صورت نگرفته است. همچنین مطالعات  ها یکاربرعدالت فضایی 

مطالعات  ؛ بنابراينعداد کمی از روستاها مطالعه شده استاست، یا از نظر تعداد متغیرهای مورد بررسی جامع نبوده یا ت

در نظر  زانیر برنامهدلیل نبود روشی جامع، راهکارهای علمی و اجرایی را برای برقراری عدالت فضایی مدیران و  پیشین به

 ه است.مبانی عمل در اختصاص بودجه مدنظر قرار نگرفت عنوان بهرو راهکارهای پیشنهادی  اند؛ از این نگرفته

روشپژوهش
اسنادی،  روش دربه دو روش اسنادی و میدانی انجام شد.  ازین موردی ها دادهی آور جمعتحلیلی حاضر، -در پژوهش توصیفی

ی میدانی ها یبررسپژوهش صورت گرفت. در نة یشیپبررسی و انتخاب متغیرهای پژوهش، تدوین چارچوب نظری و بررسی 

، همچنین مرکز ها شهرستانیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان میراث فرهنگی استان و حضوری به بنمراجعة نیز از طریق 

ی و استخراج شد. آور جمعهای مربوط به کاربری اراضی روستاهای توریستی استان آذربایجان شرقی  آمار ایران، داده

 11ردشگرپذیر، یعنی درمجموع شده در این پژوهش شامل همة متغیرهای موجود در سطح روستاهای گ متغیرهای استفاده

ی عدالت فضایی مربوط به متغیرهای مسکن، ها شاخصکردن  عملیاتی منظور به. همچنین در این پژوهش استشاخص 

مذهبی، -کردن متغیرهای فرهنگی بارگذاری متغیر سرانة مسکن نسبت به افراد ساکن در آن صورت گرفت. برای عملیاتی

و غسالخانه به تعداد جمعیت انجام شد.  زاده امام، هینیحسرای مراسمات مذهبی، ی مسجد، مراکز اجها شاخصسرانة 
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ی کالبدی نیز با تعیین سرانة انبار، موتورخانه، تأسیسات، فضای سبز، مرکز عرضة سوخت و مرکز ها شاخصکردن  عملیاتی

تغیرهای شبکة معابر، پایانة باری و ی ارتباطی با تعیین سرانة مها شاخصکردن  دست آمد. همچنین عملیاتی اسکان موقت به

کمک بارگذاری و تعیین سرانة  کردن متغیرهای خدماتی به یاتیعملمسافری، مخابرات و دسترسی به اینترنت محاسبه شد. 

ی گردشگری، چایخانه، رستوران، کمپ راهنماتفریحی، فضای ورزشی، هتل، مسافرخانه، مرکز -متغیرهای مراکز فرهنگی

نهادی با -ی ساختارها شاخصکردن  ی تعیین شد. عملیاتیفروش خردهسرپوشیده، شرکت تعاونی و مراکز  گردشگری، مجتمع

ی عدالت بهداشتی نیز ها شاخصکردن  تعیین سرانة متغیرهای اداری، انتظامی و نهادهای عمومی محاسبه شد. برای عملیاتی

بهداشت روستا، حمام، غسالخانه و سرویس بهداشتی  ی مراکز درمانی، بهداشتی، خانةرهایمتغمحاسبة سرانة مربوط به 

ی ها سرانهی عدالت فضایی از منظر متغیرهای آموزشی نیز با تعیین ها شاخصکردن  عملیاتی تیدرنهاصورت گرفت. 

 و کتابخانه تعیین شد. مهدکودکدبستان، راهنمایی، دبیرستان، 

کارشناس  93ها در اختیار  فاده شد. سپس فهرست کاربریها از تکنیک دلفی است تعیین وزن کاربری منظور بههمچنین 

شامل استادان دانشگاه، کارشناسان بنیاد مسکن و سازمان میراث فرهنگی( قرار گرفت و پس از ) یکالبدریزی  برنامه

ن روستای گردشگرپذیر استان آذربایجا 13ها استخراج شد. جامعة آماری مطالعة حاضر  ها، وزن کاربری تحلیل دیدگاه

روستاهای  عنوان بهی سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ها نامه نییآقوانین و  براساسکه  شرقی است

 910319در این روستاها حدود  6933. براساس نتایج سرشماری سال اند شده  انتخابگردشگری نمونة هدف گردشگری و 

 استفاده وایکور مدل از موجود، و مطلوب وضع شکاف محاسبة از پس ها، منظور تحلیل قرار دارند. در این پژوهش، به نفر

 و دانکن تعقیبی آزمون و طرفه یک واریانس تجزیة آزمون از های مختلف کاربری اختالف بررسی منظور به همچنین. شد

 شاخص این تتغییرا تبیین برای چندگانه رگرسیون آزمون از درنهایت و ای خوشه تحلیل آزمون از بندی سطح برای

 .شد استفاده

 سال از مدل ایناست.  برترنة یگز انتخاب و یریگ میتصم در پرکاربردهای  مدل از یکی 6وایکور : روشمدلوایکور

. دارد کاربرد گسسته مسائل حل برای است و شده  هیته متضاد معیارهای داشتن با و جمعی توافق روش مبنای بر 6331

 و انتخاب یبند دسته بر است. همچنین افتهی  توسعه پیچیده یها ستمیس معیارةچند یساز نهیبه برای روش این

 .کند یم تعیین متضاد معیارهای بامسئله  یک برای را سازشی یها جواب و دارد تمرکز ها نهیگز ای از مجموعه

 شود: می اجرا مدل وایکور در پنج مرحله 

  iمختلف  یها نهیگزمعیار داریم.  nگزینه و  m میکن یمفرض  شده:نرمالریمقادةمحاسب ،اولمرحلة

نیز به این  ها نهیگزو برای سایر  شده است  گزینه مشخصعنوان  ام به j ةرتب نةیگز یبرا. اند شده  مشخص معیار عنوان به

و  ام iة ی مقادیر، جایی که ارزش اصلی گزینساز نرمالاست. برای فرایند  ما j. ارزش و مقدار معیار شود یمصورت اقدام 

 است: ام jبعد 
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 نیبهتر ارها،یمع تمام یبرا مقدار نیبدتر و نیبهتر محاسبة برایمقدار:نیبدترونیبهترنییتع،دوممرحلة

  مقدار) مقدار
  مقدار) مقدار نیبدتر و(  

و           از  بیترتبه دهد، نشان را سود تابع نیامi  که ی( درصورت 

  
 .شود یم استفاده         

                                                                                                                                                                   
1. Vikor )Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje( 
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 ریزاز اوزان  تیدرنهاتعیین وزن معیارها از دلفی و  منظور بهمطالعه،  نیدر ا ارها:ینوزنمعییتع،سومةمرحل

 (.6جدول شد )محاسبات استفاده  در

دلفیمطالعةبراساسهایافتهبهکاربریهایاختصاص.وزن5جدول
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 حداقل و گروهی مطلوبیت اکثریت محاسبة برای: آلدهیحلاازراههانهیگزةفاصلةمحاسب،چهارممرحلة

∑   روابط از ترتیب به مخالف فردی اثر      
 
مثبت یا مقدار سودمندی( و  آل دهیحل ا راه ازام  jنة یگز فاصلة )نسبت   

 شود. استفاده میتأسف( منفی یا مقدار  آل دهیحل ا راه از امj )نسبت فاصلة گزینة  {           |   }      

 شود: که در آن از فرمول زیر استفاده می است Qمرحلة نهایی محاسبة مقدار :Qمقدارةاسبمح،پنجممرحلة
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، مقدار وزن حداکثر v. همچنین مقدار است         و         و         و         که در آن 

 شود. درنظر گرفته می 1/3که معموالً  استهی مطلوبیت گرو

مطالعهموردمحدودۀ
 ،دقیقه 1درجه و  11مدارهای  و دردر شمال غربی فالت ایران  لومترمربعیک 110393استان آذربایجان شرقی با وسعت 

کشورهای با . رود ارس حدود شمالی آن را است گرفته قراردرجه  93دقیقه و  11درجه و  91 و دقیقه 93 ودرجه  11

ی ها استاناز سمت غرب و جنوب نیز با  .کند ینخجوان مشخص م خودمختارآذربایجان، ارمنستان و ایالت  جمهوری

در حال حاضر استان آذربایجان شرقی  آذربایجان غربی و زنجان و از سمت شرق نیز با استان اردبیل مرز مشترک دارد.

آخرین سرشماری عمومی  براساسدارای سکنه دارد.  آبادی 1111دهستان و  611بخش،  11 ،شهر 13شهرستان،  13

درصد را ساکنان  3/93درصد را شهرنشینان و  1/13نفر بوده که از این تعداد  901110113نفوس و مسکن، جمعیت استان 

 (.6933سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ) دهند یمروستاها تشکیل 

 61) عنوان روستاهای هدف گردشگری روستا به 13رد که از این تعداد این استان روستاهای گردشگرپذیر متعددی دا

اند. روستاهای مدنظر در این پژوهش، همة روستاهای گردشگرپذیر  شده روستا( انتخاب  96) روستا( و نمونة گردشگری

الب اسالمی استان آذربایجان شرقی هستند که از سوی دو نهاد میراث فرهنگی و گردشگری، همچنین بنیاد مسکن انق

 (.1اند )جدول  شدهمعرفی 

 33/13درصد را مردان و  31/16جمعیت دارند که از این تعداد  نفر 910319شده در این پژوهش،  روستای انتخاب 13

درصد است که از میانگین  11/31سطح سواد هم نرخ باسوادی در روستاهای فوق  نظر از. دهند یمدرصد را زنان تشکیل 

دارند که  شده شناختهجاذبه  619ی استان حدود شش درصد بیشتر است. همچنین این روستاها بیش از سطح سواد روستای

بیش از  6939-6931ی و گردشگری استان آذربایجان شرقی از سال دست عیصناآمار سازمان میراث فرهنگی،  براساس

 (.6)شکل  اند کردهنفر از این روستاها بازدید  101110111



 113... ریپذتحلیلشاخصعدالتفضاییدرروستاهایگردشگر

یشرقجانیاستانآذرباریگردشگرپذی.روستاها4جدول

 شهرستان یآبادنام
تعداد
 جاذبه

گردشگران
واردشده

 شهرستان یآبادنام
تعداد
 جاذبه

گردشگران
واردشده

 610113 1 اسکو عنصرود 9111 9 ماقیچاراو سقا ریپ
 310161 1 اسکو کندوان 1169 1 بریکل یدیمک

 3196 1 سراب فروشان اسب 1111 1 جلفا کردشت
 610311 9 آذرشهر لیچراغ 1311 1 بریکل لو نهیا

 660133 1 اسکو نیمجارش 3611 1 جلفا دوزال
 1113 9 آذرشهر قرمزگل 630161 1 جلفا نیآشتب
 3111 9 آذرشهر اریبادام 660116 1 جلفا مهر نوجه

 610333 1 آباد بستان خشکناب 1111 1 اهر پشتاب
 610111 1 هانیم بلوکان 3111 1 ورزقان استمال

 110113 9 مراغه یشهر یای 1119 9 اهر نابیچ
 110331 9 ریش عجب بارازلو 610111 1 مرند زنوزق

 610111 1 ریش عجب لو رحمان 3111 1 ورزقان نیجوش
 1133 1 بناب صور 3311 9 اهر نیکاس

 660111 9 ریش عجب گنبد 1111 9 مرند کندلج
 1331 1 ببنا خانه توته 1161 9 ورزقان وجانید
 1111 9 انهیم چنار 1111 1 اهر آباد شیع

 1111 9 هشترود دربند 1111 9 شبستر سهرل
 110116 9 مراغه انیعلو 1111 9 شبستر زجیسرکند

 160913 1 مراغه نوا 1193 9 سیهر مقصودلو
 610399 9 هشترود قیبزوج 1111 1 سیهر یکند لیاسماع

 910919 9 مراغه چکان 1119 1 سراب سرچشمه
 610119 1 مراغه یورجو 160111 6 زیتبر قوانیل
 3331 1 انهیم آباد جمال 110911 9 زیتبر خان دهیسف

 610313 1 بریکل نیاوراس 9111 6 ملکان منار آق

5331،یشرقجانیآذربایاسالمانقالبمسکنادیبنویفرهنگراثیمسازمان:منبع


یشرقجانیاستانآذرباریپذگردشگریروستاهای.پراکندگ5شکل

:نگارندگانمنبع
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هاافتهبحثوی
یشنهادیپهایموجودوتحلیلکاربری

های هادی و عمرانی اجراشده توسط سازمان میراث  منظور تحلیل کاربری اراضی اطالعات از طرح در این مطالعه، به

اند. نتایج   شده ها تدوین  ان این ادارهفرهنگی و بنیاد مسکن استفاده شد که براساس دستورالعمل و شرح خدمات یکس

ها هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت  آمده است. براساس نتایج، بیشترین سرانه در کاربری 9ها در جدول  تحلیل

مترمربع  11/111و سرانة پیشنهادی  13/11که سرانة موجود حدود  نحوی ؛ بهاستپیشنهادی، مربوط به کاربری مسکونی 

 دهد. های روستاهای مورد مطالعه را به خود اختصاص می درصد کل کاربری 11/11و  61/19رتیب ت که به است

درصد کل کاربری موجود به شبکة معابر  31/16مترمربع و  11/93دومین کاربری مهم در وضعیت موجود با سرانة 

 96/61درصد( و  31/6) 16/63ترتیب  هونقل بار و مسافر ب های اداری، پایانة حمل . پس از آن، سرانة کاربریاستمربوط 

نیز در متغیرهایی مانند شرکت تعاونی، مرکز اطالعات گردشگران، هتل،  ها سرانهدرصد( است. کمترین میزان  19/6)

، مخابرات، دبیرستان، مسجد، مدرسة راهنمایی، پایانة مسافربری، زاده اماممسافرخانه، نهادهای عمومی، پایگاه بسیج، 

 سینیه، خانه بهداشت و رستوران است. همچنین براساس نتایج جدول و با توجه به کارکرد گردشگریدرمانگاه، ح

 بیشترینو  هستندو مسافرخانه  چایخانه کمپ، رستوران، هتل،مانند  هایی یکاربر نیازمند که مطالعه مورد روستاهای

 یبا خدمات گردشگر یمیکه ارتباط مستق یریهشت متغ شده، بررسی یرمتغ 11 میانکه از  یبه نحو -دارند راشکاف 

از  آمده است.  دست به 9 نیز براساس جدول ها یکاربرسایر توزیع  را به خود اختصاص دادند. متغیرهادرصد  11/93دارند، 

های پیشنهادی دارند، اما  این است که کاربری مسکونی و معابر ارتباطی بیشترین سهم را در کاربری 9دیگر نتایج جدول 

که سرانة کاربری فضای سبز در وضع  گیرد؛ درحالی فضای سبز پس از کاربری مسکونی و معابر در رتبة سوم قرار می

مترمربع  63/13جراشده در روستاهای موردمطالعه، سرانة پیشنهادی به ی هادی اها طرحمترمربع است. در  31/1موجود، 

دیگر براساس ضوابط تهیة طرح هادی، کاربری فضای سبز به بازبینی اساسی نیاز دارد.  عبارت  یافته است؛ به  افزایش 

از آن   پس شود. های بسیار مهم محسوب می درصد جزو کاربری 11/63با  پس از کاربری فضای سبز، شبکة معابر

 های چهارم و پنجم قرار دارند. مترمربع در رده 96/13و  19/11 های های پارک و زمین روباز ورزشی با سرانه کاربری

میزان کمبودهای  نظر از مطالعه مورد، میان روستاهای دهد یمنشان  طرفه کنتایج آزمون تجزیة واریانس ی

ر، میزان و شدت کمبود در شش متغیری که بیشترین میزان شکاف بستگی وجود دارد. به عبارت دیگ هم شده ییشناسا

 (r=336/3) استمشترک بوده  مطالعه مورد، در بیشتر روستاهای اند داشتهمرتبط با وضعیت فعلی و وضعیت پیشنهادی را 

 (.1)جدول 

شاخصعدالتفضایی

روستای گردشگرپذیر( از تکنیک وایکور  13ها ) منظور ارزیابی شاخص عدالت فضایی میان سکونتگاه در این مطالعه، به

 براساسآمده است. با توجه به اینکه  1در جدول  مطالعه موردمیان روستاهای  Qاستفاده شد. مقایسة میانگین مقادیر 

توان گفت کمترین شکاف عدالت فضایی به روستاهای  رتبة باالتری دارد، می تر کوچک Qضوابط مدل وایکور، مقادیر 

و با بافت مسکونی و معابر ارتباط دارد. بیشترین میزان  است( مربوط 139/3دربند )( و 111/3صور )(، 613/3) لو نهیا

 Qمربوط است. مقادیر  161/3( و آشتبین با 161/3) قوانیل(، 119/3) قیبزوج(، 111/3کندوان )شکاف نیز به روستاهای 

بودن فرایند اجرای مدل وایکور  ه است. به توجه به طوالنیمحاسبه شد 1جدول برای سایر روستاهای مورد مطالعه مانند 

 تنها جدول انتهایی این مدل آورده شده است.
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 یشرقجانیاستانآذربایگردشگریموردمطالعهدرروستاهایهاسرانه.3جدول

 یشنهادیپةسران
ةسران
 موجود

 یشنهادیپ
اختالف
 )شکاف(

 یشنهادیپةسران
ةسران
 موجود

 یشنهادیپ
الفاخت

 )شکاف(

 19/3 66/3 11/3 مخابرات -93/3 93/13 16 یمسکون

 -36/3 11/6 11/3 ساتیتأس -11/1 91 93/11 معابر ةشبک

 -16/3 19/3 91/3 هینیحس -63/3 33/3 13/3 یادار

 -11/3 16/63 11/3 سبز یفضا -11/3 11/3 69/3 یو مسافر یبار ةانیپا

 -91/3 11/3 93/3 بهداشت ةخان -61/3 36/3 11/3 یدرمان

 -11/3 11/3 16/3 دهیمجتمع سرپوش -31/3 61/6 13/3 ییراهنما

 -31/3 33/3 31/3 زاده امام -33/3 33/3 33/3 یانتظام

 -61/3 16/3 91/3 حمام 33/3 63/3 6 انبار

 -11/3 13/6 39/3 مهدکودک -11/1 91/9 13/3 یحیتفر-یفرهنگ

 -91/3 33/3 11/3 انهغسالخ -13/6 31/1 11/3 روباز یورزش یفضا

 11/3 63/3 11/3 جیبس گاهیپا -13/3 13/1 1 دبستان

 -31/3 11/3 13/3 سوخت ةعرض -13/3 13/1 1/6 یبهداشت

 -31/3 11/6 61/6 کتابخانه -31/3 1 61/6 یتجار

 -33/3 61/3 33/3 یعموم ینهادها -63/3 11/3 61/3 مسجد

 -33/3 39/3 11/3 یفروش خرده -63/3 33/6 33/3 یمذهب

 -91/6 31/6 11/3 یبهداشت سیسرو 11/3 16/3 11/3 موتورخانه

 -39/3 61/3 61/3 یشرکت تعاون -6/3 61/3 31/3 رستانیدب

 -33/3 6 63/3 خانهیچا -1/6 1/6 33/3 هتل
 -33/6 1 31/3 رستوران -31/1 9 31/3 مسافرخانه

 -13/11 633 11/91 نترنتیا -31/3 6 39/3 گردشگر یراهنما مرکز
 -33/1 9 36/3 یگردشگر کمپ -13/6 1/6 36/3 موقت اسکان مرکز

5331منبع:نگارندگان،

 طرفهکیانسیواریةآزمونتجزجی.نتا8جدول

 داریمعنیسطح F مربعاتمیانگین آزادیدرجه مربعاتمجموع عنوان

 336/3 111/3 31/3 1 661/3 ها گروه بین
 ـــ ـــ 311/3 13 111/6 ها گروه درون

 ـــ ـــ ـــ 11 116/3 کل جمع

5331منبع:نگارندگان،

مطالعهموردیروستاهاکیبهتفککوریامدلوبراساسQریمقادنیانگیمسةیمقا.1جدول

 تعداد نیانگیم یآبادنام
انحراف

اریمع
تیوضع
ییفضاعدالت

 تعداد نیانگیم یآبادنام
انحراف

اریمع
عدالتتیوضع

ییفضا
 متوسط 911/3 1 136/3 عنصرود مناسب 633/3 9 911/3 ارسقیپ

 مناسب 911/3 3 111/3 کندوان مناسب 619/3 9 913/3 یدیمک
 مناسب 161/3 1 911/3 فروشان اسب مناسب 131/3 1 911/3 کردشت

 مناسب 913/3 1 911/3 لیچراغ کامالً مناسب 333/3 1 613/3 لو نهیا
 مناسب 163/3 1 916/3 نیمجارش مناسب 163/3 1 961/3 دوزال

 مناسب 613/3 9 133/3 قرمزگل نامناسب 111/3 9 161/3 نیآشتب

 مناسب 116/3 1 963/3 اریبادام مناسب 163/3 1 961/3 مهر نوجه

 مناسب 163/3 9 933/3 خشکناب مناسب 631/3 1 911/3 پشتاب

 مناسب 166/3 9 911/3 بلوکان مناسب 166/3 1 991/3 استمال

 مناسب 163/3 1 163/3 یشهر یای مناسب 639/3 9 913/3 نابیچ

 مناسب 133/3 9 131/3 بارازلو مناسب 111/3 1 /913 زنوزق

 مناسب 161/3 9 166/3 رحمانلو مناسب 161/3 1 916/3 نیجوش

 مناسب 633/3 1 111/3 صور مناسب 633/3 9 911/3 نیکاس
 اسبمن 666/3 9 131/3 گنبد مناسب 611/3 9 911/3 کندلج

 مناسب 633/3 1 961/3 خانه توته مناسب 611/3 1 919/3 وجانید

 مناسب 161/3 9 911/3 چنار مناسب 631/3 9 993/3 آباد شیع

 مناسب 691/3 9 139/3 دربند مناسب 613/3 1 931/3 سهرل

 مناسب 113/3 1 911/3 انیعلو مناسب 611/3 1 911/3 زجیسرکند

 مناسب 113/3 1 131/3 وان مناسب 613/3 1 911/3 مقصودلو
 مناسب 166/3 1 119/3 قیبزوج مناسب 613/3 9 919/3 یکند لیاسماع

 مناسب 633/3 1 913/3 چکان مناسب 631/3 1 913/3 سرچشمه

 مناسب 136/3 9 911/3 یورجو مناسب 119/3 9 161/3 قوانیل

 مناسب 161/3 9 913/3 آباد جمال مناسب 169/3 1 163/3 خان دهیسف

 مناسب 133/3 1 916/3 نیاوراس مناسب 619/3 9 913/3 منار آق

5331منبع:نگارندگان،
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دلیل جمعیت کم،  روستاهایی که شکاف کمتری دارند، به دهد یمی مدل وایکور درمورد روستاها نشان ها افتهتحلیل ی

محدود پیشنهاد  صورت بهاراضی  یها یکاربری این روستاها ها طرحی گسترده نیاز ندارند؛ بنابراین در ها رساختیزبه 

دلیل جمعیت زیاد این روستاها و  ی پیشنهادی بهها یکاربری موجود و ها یکاربرشده است. همچنین شکاف زیاد میان 

اند، منجر به ایجاد شکاف شده است. نتایج همین مدل به تفکیک نوع  گردشگران بسیاری که به این روستاها وارد شده

وضعیت  611/3، کاربری مسکونی با میانگین 1نتایج جدول  براساس آمده است. 1جدول در معیارهای مورد بررسی 

نهادی در -مذهبی، ارتباطی و ساختاری-ی کالبدی، فرهنگیها یکاربرمناسبی دارد. همچنین  کامالًعدالت فضایی 

ناسبی دارد. به عبارت دیگر، نام کامالًوضعیت  313/3وضعیت عدالت فضایی مناسب قرار دارند، اما کاربری خدماتی با 

، در سطح روستاهای دنشو یمنیاز گردشگران محسوب  نیتر مهمی خدمات گردشگری با وجود اینکه ها یکاربر

 (.1جدول ) گردشگرپذیر استان آذربایجان شرقی، بدترین وضعیت را از نظر عدالت فضایی دارند

ریگردشگرپذیدرروستاهاییعدالتفضایارهایمعیبندتیاولومورددرکوریمدلواجینتا.6جدول

ییفضاعدالتتیوضعاریمعانحراف نیانگیم اریمعنام

 مناسب کامالً 661/3 611/3 یمسکون

 مناسب کامالً 611/3 116/3 یمذهب-یفرهنگ

 مناسب 611/3 113/3 یکالبد

 مناسب 693/3 131/3 یارتباط

 نامناسب کامالً 611/3 313/3 یخدمات

 مناسب 611/3 133/3 یادنه-یساختار

 مناسب 633/3 931/3 یبهداشت

 مناسب 613/3 931/3 یآموزش

5331منبع:نگارندگان،

ایتحلیلخوشه

های مربوط به شاخص عدالت فضایی کاربری اراضی، در این مطالعه از تحلیل  مقایسة روستاها و شناسایی خوشه منظور به

درصد  11/16درصد عدالت فضایی خیلی ضعیف دارند و  11/69تایج تحلیل، ن براساساستفاده شد.  6کالستر() یا خوشه

درصد عدالت فضایی متوسطی در کاربری اراضی روستایی دارند و تنها  31/91اند. همچنین  در وضعیت ضعیف قرار گرفته

اهای ی روستها یکاربر، بخش اعظمی از گرید عبارت بههای خوب و خیلی خوب هستند.  درصد در وضعیت 33/9

ی، از ا خوشه(. همچنین براساس بررسی تحلیل 1گردشگرپذیر اختالف زیادی با وضع مطلوب کاربری اراضی دارد )جدول 

ی کوه یپامناسبی از روستاهای کوهستانی و  نسبتاًروستاهایی با موقعیت دشتی، وضعیت  باًیتقرنظر معیارهای مسکونی، 

، همة روستاهای واقع در سطح استان شرایط زاده امامی مانند مسجد و دارند. از نظر برخی معیارهای فرهنگی و مذهب

تر است. همین  مناسب تیجمع کمیکسانی دارند، اما از نظر تعداد جمعیت، شرایط روستاهایی با جمعیت کمتر از روستاهای 

تری دارند، با کمبودهای عامل با تعداد ورود گردشگران نیز ارتباط دارد. به عبارت دیگر، روستاهایی که گردشگران بیش

روستاهای پرجمعیت و  نکهیافرهنگی و مذهبی بیشتری مواجه هستند. درمورد معیارهای کالبدی نیز، گذشته از 

پرگردشگر کمبود بیشتری دارند، شرایط روستاهای نزدیک به مراکز شهری، مساعدتر از روستاهای دورتر از مرکز شهر 

روستاهایی با موقعیت دشتی، روستاهای پرجمعیت و روستاهای نزدیک به مرکز شهر  است. درمورد متغیرهای ارتباطی نیز،

                                                                                                                                                                   
1. Cluster 
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چند روستای گردشگرپذیر مانند کندوان و  جز بهشرایط بهتری از سایر روستاها دارند. همچنین درمورد متغیرهای خدماتی 

 نسبتاًنیز در همة روستاها شرایط مجارشین، سایر روستاها شرایط بسیار نامناسبی دارند. متغیرهای ساختاری و نهادی 

بودند. از نظر  ستیز طیمحچند روستای پرجمعیت که دارای نهادهای غیردولتی در حوزة گردشگری و  جز بهیکسانی دارد، 

درمانی و آموزشی با وجود -حضور نهادهای دولتی نیز همة روستاها وضعیت یکسانی دارند. درمورد متغیرهای بهداشتی

تر  نامناسب تیجمع کمها از روستاهای  پرجمعیت امکانات بیشتری دارند، از نظر میزان سرانه شرایط آناینکه روستاهای 

 1/11ی عدالتی در وضعیت مناسب با مقدار ها شاخصشده،  متغیر بارگذاری 11نتایج، از مجموع  براساساست. همچنین 

 (.1جدول ) مترین میزان را دارنددرصد ک 9/6مناسب با مقدار  کامالًدرصد بیشترین میزان، و وضعیت 

بندی عدالت فضایی در کاربری اراضی روستاهای گردشگرپذیر  ه، دندروگرام خوشهشد محاسبهی ها دادهبا توجه به 

 ترسیم شد. 1استان آذربایجان مانند شکل 

کوریامدلوQریکالسترمقادةیتجزآزمونجینتا.5جدول

یتراکمدرصددرصد عنوان

 1/63 1/63 نامناسب کامالً ییفضا عدالت

 91 1/61 نامناسب ییعدالت فضا شاخص

 1/19 1/61 متوسط ییفضا عدالت شاخص

 1/33 1/11 مناسب ییعدالت فضا شاخص

 633 9/6 مناسب کامالً ییلت فضاعدا شاخص

5331منبع:نگارندگان،


یشرقجانیآذربااستانیستیتوریروستاهایاراضیاربردرکییفضاعدالتیبندخوشهدندروگرام.4شکل

تحلیلروابط

ها و متغیرهای مرتبط با جوامع روستایی با شاخص عدالت فضایی در  یکی از اهداف مطالعة حاضر، ارزیابی ارتباط ویژگی

. در این مطالعه، ارتباط متغیرهای موقعیت جغرافیایی روستاها و فاصلة آن از مرکز بخش، نوع استکاربری اراضی 

ی، جمعیت روستا، شاخص برخورداری، اجرای طرح هادی روستایی و تیپ روستا با متغیر وابسته بررسی شد دسترس

بستگی، متغیرهای جمعیت روستا، شاخص برخورداری، اجرای طرح هادی روستا و  (. براساس نتایج تحلیل هم3)جدول 

صورت ترتیبی )صفر برای طرح هادی  ی بهبستگی معناداری با متغیر وابسته دارند. متغیر طرح هاد تیپ روستا هم

بستگی  برای طرح هادی اجراشده است( سنجیده شده است و ضریب هم 1برای طرح هادی در دست اجرا و  6اجرانشده، 
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دیگر در مواردی  عبارت  دهد. ارتباط مثبت و معناداری با شاخص عدالت فضایی در سطح خطا وجود دارد. به  را نشان می

های روستا اختالف کمتری با وضعیت مطلوب دارند. همچنین نتایج آزمون  جرا شده است، کاربریکه طرح هادی ا

 دهد، با افزایش جمعیت روستا میزان برخورداری کاهش یافته است. پیرسون درمورد عامل جمعیت نشان می

ده و متمرکز( نشان صورت اسمی سنجیده شده است )پراکن بستگی میان تیپ روستا که به همچنین نتایج تحلیل هم

ها حالت متمرکزتری دارد، فاصلة کمتری باحالت مطلوب  دهد شاخص عدالت فضایی در روستاهایی که شکل کالبد آن می

 (3جدول ) دارند

ییفضامستقلباشاخصعدالتیرهایمتغمیانیهمبستگبیضرا.1جدول

(r)مقداربستگیهمضریببستگیهمنوعمقیاسمتغیر

 331/3 -313/3 پیرسون نسبتی بخش مرکز از فاصله

 333/3 -911/3 پیرسون نسبتی روستا جمعیت

 336/3 136/3 پیرسون نسبتی برخورداری شاخص

 333/3 933/3 اسپیرمن ترتیبی هادی طرح اجرای

 336/3 116/3 آتا ضریب اسمی )پراکنده( روستا تیپ

5331منبع:نگارندگان،

 گیرینتیجه

های مختلف در  یان نواحی و فضاهای روستایی و برقراری عدالت فضایی در دسترسی به کاربریتعادل و هماهنگی م

های  گذاری نکردن این اصل، سرمایه است. در صورت رعایت جانبه کروستاهای توریستی یکی از اهداف توسعة پایدار و ی

ای و ناهماهنگ با  کند و سبب رشد غده یتر م ها را عمیق تنها سبب توسعه نخواهد شد، بلکه نابرابری گرفته نه صورت

رعایت عدالت فضایی در توزیع کاربری( در روستاهای گردشگرپذیر از ) شود. این فرایند های محیطی می ها و ظرفیت توان

 کنار عواید اقتصادی، موجب تغییرات آیند و در شمار می گونه مناطق، منبع درآمد به اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا این

ی مناسب در روستاهای گردشگری به افزایش تعداد ها رساختیز. همچنین اهمیت تأمین دنشو یممثبت فرهنگی نیز 

در این مقاله، شاخص عدالت فضایی در  بخشد. شود و فرایند توسعة روستاها را سرعت می بازدید گردشگران منجر می

 ارزیابی و تحلیل شد. براساس نتایج، بیشترین ان شرقیهای روستایی در روستاهای گردشگرپذیر استان آذربایج کاربری

با نتایج  ها افتهرفاهی گردشگری مربوط است. این ی -ی خدماتیها شاخصترتیب به  به ها کاربری میان در کمبود

 خوانی هم (1331) ( و شارپلی1331) (، شیو و سیاراکایا6931) (، ضیاءآبادی و همکاران6931) ی یاری و باخترها افتهی

ها به استفاده از خدمات و  دلیل مراجعة بسیاری از گردشگران به مناطق روستایی و تمایل آن گفت به توان یمدارد. 

اند؛ بنابراین توجه به  ی مواجه شدهها یکاربرگونه  ی رفاهی، روستاهای گردشگرپذیر همواره با کمبود اینها رساختیز

و خصوصی سبب برقراری عدالت فضایی و رونق گردشگری و درنهایت  ی دولتیها یگذار هیسرماتأمین عدالت فضایی با 

 توسعة بیشتر روستاها خواهد شد.

روباز،  ورزشی زمین پارک و، سبز ی مربوط به فضایها یکاربری رفاهی و خدماتی گردشگری، ها یکاربرپس از  

( 6939) ( و ابراهیمی و همکاران1331) انیچکر ی اسمیت وها افتهمیزان کمبود را دارند که این یافته با نتایج ی نیشتریب

ی ها مکاندلیل مراجعة گستردة گردشگران همواره نیاز به  خوانی دارد. به عبارت دیگر، در روستاهای گردشگرپذیر به هم

 در زمینة ای خوشه ی تحلیلها افتهی نتایج . همچنینشود یمتفریحی و ورزشی مرتبط با هوای لطیف و آزاد روستاها احساس 

( 1331) و پورتر (1369) ی هوها افتهمذهبی، ارتباطی، بهداشتی و آموزشی با نتایج ی -ی نهادی، کالبدی، فرهنگیها شاخص
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ی اجرای طرح عمرانی و تیپ روستا با متغیر رهایمتغدار میان  خوانی دارد. از دیگر نتایج پژوهش حاضر، ارتباط معنا هم

گیری روستا  های ساختاری کالبد روستاست. همچنین شکل از ویژگی . مشخصة تیپ روستااستشاخص عدالت فضایی 

مدت و  های کوتاه ها صورت گرفته است و تغییر آن در برنامه های نسبی در طول سده براساس شرایط محیطی و مزیت

های  اثربخشی برنامهدهندة کارایی و  پذیر نیست، اما ارتباط متغیر اجرای طرح عمرانی با متغیر وابسته نشان مدت امکان میان

ی رایندفوس و ها افتهبا نتایج ی ها افتههای روستایی است. این ی توسعة کالبدی در کاهش شکاف نابرابری در کاربری

 :شود یم(. درمجموع، با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر ارائه 1331) خوانی دارد همکاران هم

یی جذاب ها مکانهای بصری روستای خود و احساس آرامش،  تن جاذبهدلیل داش ی روستایی بهها طیمح. برخی 6

در فرایند  شود یمبه توجه بیشتری نیاز دارند و پیشنهاد  ها مکانبرای گردشگران هستند؛ بنابراین در مقایسه با سایر 

امع محلی صورت و خدمات مورد نیاز گردشگران و جو ها یازمندینروستاها شناسایی و تحلیل دقیق  گونه نیامدیریت 

 این روستاها فراهم شود. بگیرد تا زمینه برای افزایش روزافزون گردشگران

ی مربوط به مراکز رفاهی و خدماتی گردشگری بیشترین میزان کمبود را دارند؛ بنابراین ها یکاربر. براساس نتایج، 1

 به رفع این موارد بیشتر توجه شود. شود یمپیشنهاد 

ی روستاها از نظر میزان شکاف، روستاهایی که ناعدالتی بیشتری بند تیاولونة یزم درمدل وایکور . با توجه به نتایج 9 

اند؛ بنابراین پیشنهاد  جذب کرده اند، روستاهایی هستند که گردشگران بیشتری ی اراضی داشتهها یکاربروضعیت  در

زمان  ایی مانند زمان مراجعه گردشگران و مدت، تعداد گردشگران واردشده و متغیرهها یکاربرد در فرایند تقسیم شو یم

ی جمعیتی گردشگران مانند جنسیت، سطح سواد، سن و... مدنظر قرار بگیرد. ها یژگیوماندگاری آنان، مبدأ حرکت و 

و بلندمدت،  مدت انیمی ها افقنگری و  ی کاربری اراضی در روستاهای گردشگری، همواره آیندهزیر برنامهاین در  بر عالوه

 و مدیران باشد. زانیر برنامهک عمل مال

ی برخورداری روستاها و تیپ روستاها با میزان عدالت ها شاخصی هادی، ها طرحبستگی میان اجرای  مورد همدر. 1

ی ها طرح. همچنین برای روستاهای بدون طرح هادی، یا روستاهایی که شود یمپیشنهاد  ها یکاربرفضایی در توزیع 

منظور  به شود یماقدام شود. همچنین درمورد تیپ روستاها پیشنهاد  ها طرحبه تدوین و اتمام  کامل نشده است، ها آن

کاربری اراضی، متغیرهایی مانند شیب و جهت شیب، میزان بارندگی، نة یبهاستفادة بهینه از متغیرهای محیطی در توزیع 

ظر قرار بگیرد تا از هدررفت سرمایه جلوگیری مدن ...موقعیت جغرافیایی، تابش، شیب عمومی و اختصاصی محیط روستا و

 شود و استفادة بهینه از زمین صورت بگیرد.

مدیریت کاربری اراضی روستاهای گردشگرپذیر مدنظر مسئوالن و نة یزم. همواره رویکرد سیستمی و یکپارچه در 1

 جلوگیری کرد. ها یکاربرتر در انواع بر راهبردهای مدیریت سیستمی، از شکاف بیش  باشد تا بتوان با تکیه زانیر برنامه
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 منابع

، بررسیوضعیتخدماتزیربناییوروبناییطرحهاادیروساتاییدرشهرساتانآمال، 6939ابراهیمی، محمدصادق،  .6

 .663-631، صص 11جغرافیایی، سال نهم، شمارة  انداز چشمفصلنامة 

 ، صص(11-11 پیاپی) 13-19جغرافیایی،  تحقیقات ،(میناب:مورد)شهریاراضیکاربریریزیبرنامه، 6936اهلل،  کرامت زیاری .1

19-13. 

نامـة دکتـری    ، پایـان ایدرشاهراهاوازهایمنطقهتحلیلیبرنابرابریعدالتاجتماعیوشهر:، 6931شریفی، عبدالنبی،  .9

 ریزی شهری، دانشگاه تهران. جغرافیا و برنامه

 ی.کارتوگراف و جغرافیا مؤسسة ، تهران،جغرافیایییهامکتبومحیطیهایفلسفه، 6931حسین،  شکویی، .1

 قام،موردیپژوهششهری،پایداراقتصادیتوسعة-اجتماعییهامؤلفه، 6913ی، کاظمموسی  حسین و مهدی شکویی، .1

 .613-613صص  تبریز، دانشگاه شهری، در نواحی پایدار توسعة مدیریت همایش اولین تبریز،

سنجش گردشگری پایدار با ،5331محمدرضا،جالئیعبدالمجیدوحسینمهرابی،ی،مریم،زارعمهرجردی،اءآبادیض .1

،4ۀشاماریکاربردیاقتصااد،دورۀساوم،هاهینظر،فصلنامةریزی ریاضی استفاده از شاخص ترکیبی پایداری و مدل برنامه

.511-55صص

،اعی بر کاربری اراضی روسـتاهای شهرسـتان تنکـابن   تحلیل تأثیر تقاضای اجتم،5334،غریبوالهامافشارعمرانی،اینفاضل .1
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