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تبیین رابطه جاذبه های مذهبی و زیرساخت های گردشگری روستایی در دهستان های استان خراسان 
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 1مریم قاسمی
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 چكیده 

 رايگردد ز يگردشگري طي چند دهه گذشته يکي از اصلي ترين و در عين حال مباحثه انگيزترين مفاهيم توسعه روستايي محسوب م 

شتغال و ا جاديروستا، ا اتيح ديدر تجد يتواند نقش مهميم ييروستا يموجود در نواح يو فرهنگ يعيطب يها تيبا استفاده از ظرف

اما . ه باشدداشت ييروستا داريو پا کپارچهيتوسعه  تيو در نها يو فرهنگ يخيتار ،يعيطب راثيم ازحفاظت  ان،ييروستا يدرآمد برا

 رايز ست،ين ريامکان پذ «يها و خدمات گردشگر رساختيز»و توسعه آن بدون  ييروستا يدر نواح يگردشگر انيجر يريشکل گ

شوند.  يمحسوب م يگردشگر ييشکل دهنده ساختار فضا ياز عناصر اصل يدشگرگر يهاها و خدمات در کنار جاذبه رساختيز

 يم شيگردشگر امکان سفر مجدد او را افزا ازيبه ن ييضمن پاسخگو ييروستا يدر نواح يمطلوب گردشگر يهارساختيوجود ز

مطالعه حاضر به بررسي  از آنجا که گردشگري مذهبي يکي از مهمترين گونه هاي گردشگري در نواحي روستايي کشور است، دهد.

و واحد  يليتحل - يفيتوص قيروش تحقي در دهستان هاي استان مي پردازد. گردشگررابطه بين جاذبه هاي مذهبي و زيرساخت هاي 

 رساختيز 32حاضر  قياست. در تحق يدهستان( در استان خراسان رضو 461دهستان ها ) هيکل ياست. جامعه آمار« دهستان» ليتحل

 يحيتفر-يفرهنگ ،ييربنايز ،يتجار ،يبعد حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت 5در به کمک ضريب ناموزون موريس  يو خدمت گردشگر

 نيرابطه ب يبررسبه منظور  .ديگرد يبه کمک سه شاخص کم يمذهب يگردشگر يجاذبه هاهمچنين قرار گرفت.  يمورد بررس

از همبستگي پيرسون استفاده گرديد. نتايج بيانگر وجود رابطه خطي و  يمذهب يگردشگر يجاذبه ها و يگردشگر يها رساختيز

هاي گردشگري مذهبي شاهد افزايش زيرساخت هاي گردشگري است. در واقع با افزايش جاذبه 0.61مستقيم بين دو متغير به ميزان 

ي جاذبه گردشگري مذهبي از سطح نسبتا مطلوب ها حاکي از اين امر است که نواحي داراح دهستان هاي استان هستيم. بررسيدر سط

 امکانات و زيرساخت هاي تعريف شده در تحقيق برخوردار هستند.
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 مقدمه  -1
 طيحال تجربه اندوزي و لذت بردن از مح نيبراي گذران اوقات فراغت خود و در ع ييانسان ها همواره در جست وجوي راه ها

 التيتسه علم و تکنولوژي، شرفتيها سفر و گشت و گذار بوده است. امروزه با پ وهيش نيا نياز مهم تر يکيخود بوده اند که  رامونيپ

 و با توجه به امکانات و التيتسه نيد با گسترش ادارن يکشورهاي مختلف سع وشده  جاديا يدر رابطه با گردشگر يگوناگون

 به دست آورند، در واقع کشورها به گردشگري شترييسود ب بيترت نيو بد نديرا جذب نما شترييب نيمسافر ،ياستعدادهاي داخل

(. عالوه بر 3: 4231،يخاچک يمنبع درآمد دارند )لطف کيدن به آن به عنوان يدر ارتقاء بخش ينگرند و سع يصنعت م کيهمچون 

رهنگ همچون شناساندن ف يمختلف اييبهره را از زوا نيشود، بلکه ا يصرفا در بهره اقتصادي خالصه نم يسود صنعت گردشگر نيا

 .(3: 4233و همکاران،  گانهي يکرد)محمد يابيارز تواني م زيکشورها ن گريبه د يداخل

 عبدمباستان در  انيونانيچون مراسم مقدس  يبه گردش هاي مذهب يذهبي سفرها و گردش هاي منهيگذشته در زم خيبه تار يبا نگاه

که  ميخور يآن بر م ريدر کنگاور و نظا تايباستان به معبد آناه انيرانيسفر ا نياز فراعنه و همچن داريبراي د انيآپلون، سفرهاي مصر

: 4233و همکاران،  گانهي يدهند )محمد يملل مختلف نشان م انيشکل از گردشگري را در م نيبه گونه اي، قدمت و رواج ا کيهر 

در ايران نيز زيارت اماکن مقدس و متبرکه و شرکت در مراسم و مجالس مذهبي، ريشه در فرهنگ مردم کشور دارد. با توجه به   (.2

گردشگري در نواحي روستايي هاي مذهبي در نواحي روستايي کشور، گردشگري مذهبي يکي از الگوهاي مهم وجود بسياري از مکان

ند. ککشور است. برخي از اماکن متبرکه در نواحي روستايي داراي اهميت ملي بوده و گردشگران را از سراسر کشور به خود جذب مي

به  اي و محلي اهميت دارند و گردشگران و زوار را از شهرها و روستاهاي دور و نزديک وها در سطح منطقهاما بسياري از اين مکان

رخي دهند، ولي در بکنند. اکثر اين دسته از گردشگران را بازديدکنندگان روزانه تشکيل ميها و ايام خاص جذب ميويژه در آخر هفته

اي هستند، کم و بيش بازديدهاي همراه با اقامت نيز وجود دارد. به هر حال اين هاي متبرکه که داراي اهميت ملي و منطقهاز مکان

ها، رفع انزواي روستاها و مبادالت فرهنگي و اجتماعي نواحي روستايي، از راه ايجاد اشتغال و درآمد، بهبود زيرساختبازديدها از 

ن عاملي توان از آن به عنواريزي و مديريت صحيح و ساماندهي اين نوع گردشگري مياثرات مثبتي بر نواحي روستايي دارد. با برنامه

و  هاي محرم و صفرنواحي روستايي، بهره گرفت. شرکت در مراسم و مجالس مذهبي به ويژه در ماهمؤثر براي رفع فقر و محروميت 

ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني يکي ديگر از اشکال گردشگري مذهبي در کشور است، که کم و بيش در همه نواحي روستايي وجود 

دهند که براي شرکت در اين مراسم راهي زادگاه شهرها تشکيل ميدارد. اکثر اين دسته از گردشگران را مهاجران روستايي ساکن در 

شوند. اين نوع گردشگري از آنجا که عاملي براي حفظ روابط مهاجران روستايي ساکن در شهرها با زادگاه خود است، و با خود مي

اند نقش توبي براي روستاها بوده و ميهاي زيادي براي توسعه دارند، فرصت بسيار خوتوجه به اين که مهاجران امکانات و توانمندي

 يگردشگر خدمات و ها رساختيز شناختدر اين زمينه  (.246: 4231اساسي در توسعه نواحي روستايي کشور داشته باشد )رضواني، 

اخت بررسي زيرس. تحقيق حاضر ضمن نقش موثري ايفا نمايد وسعه هر چه بهتر گردشگري،موجود مي تواند در برنامه ريزي ها و ت

دنبال  به ،زيربنايي و تجاري در دهستان هاي استان خراسان رضوي ،حمل و نقل و ارتباطات ،بعد بهداشتي پنجهاي گردشگري در 

 تحقيق بدين صورت مطرحت بر اين اساس سواال بررسي رابطه زيرساخت هاي گردشگري و ظرفيت هاي گردشگري مذهبي است.
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خت ها و جاذبه هاي گردشگري مذهبي در دهستان هاي استان خراسان رضوي چگونه است؟ آيا بين توزيع فضايي زيرسا مي گردد:

 ظرفيت هاي گردشگري مذهبي و زيرساخت هاي موجود گردشگري رابطه معناداري وجود دارد؟
 

 

 ینظر یمبان -2
 يونداست که از پس "سميتور"واژه  نيا شهير فرانسه و آلمان است. ،يسيانگل يزبان ها در سميواژه تور يمعادل فارس ،يگردشگر

 ،يمذهب ،يفلسف شهيو اند احت،يسفر، گشت، مسافرت، س يشده است: تور معنا ليدو بخش تشک سميا  ا،يکه اشاره به مکتب 

 .است يو گردشگر احتيآن س يفکر هيکه پا يمکتب يعني سميورت ن،يدارد. بنابرا رهيو غ يادب ،ياسيس

 ياست و حت حيتفر احت،يس ،يجهانگرد ،يآمده است؛ مانند گردشگر سميواژه تور يبرا يگوناگون يمعادل ها ،يمتون فارس در

 ي(. گردشگر3: 4230 ان،ياست)شهاب يممکن واژه گردشگر نهيگز نيرسد که بهتر ي. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف به نظر مرانگرديا

 يدر رشد اقتصاد يا ژهيو گاهياز جا يجهان يصنعت بزرگ و متنوع گردشگر يها رمجموعهيز نياز مهم تر يکيبه عنوان  يمذهب

 داريو توسعه پا ييصنعت، اشتغالزا نيتوجه به ا ،يارتيو ز يبه لحاظ وجود اماکن مذهب ياسالم رانيکشور ما برخوردار است. ا

 قتيحق يدر جست وجو يکيزيف احتيس ،يخيو تار يسنت حاظاز ل ارتيز .(3: 4232،يو موسو يکند)سلطان يرا دنبال م ياقتصاد

و  ارتيشوند ز يم يروحان ياست که مردم جذب مکان ها يينقطه، جا نيشده است ا فيو مقدس، تعر يروحان ميو مفاه

امل ع اغت،خود، فراتر از زمان و اوقات فر يدارد، به مفهوم تخصص يمذهب ينيدر باورها و اعتقادهات د شهيکه ر يمذهب يگردشگر

 اي يروشنفکر قتيحق يجست و جو نياست ا يتمرکز و چشم انداز فرهنگ جاديمسافرت، ا يريگدر شکل يانسان يايمهم جغراف

آنان را از  ،يو شعائر مذهب نييکند و بر حسب آ يم تيمقدس هدا يسفر به محوطه ها يمقدس، مردم را به سو اي يتجربة اله

گوناگون  ياز جنبه ها ،يبقاع متبرکه و اماکن آرامگاه ني(. بنابرا2: 4232و همکاران،  يسوسازد )مو يروزمره جدا م يزندگ يفضا

 .(2: 4231،يخاچک يداشته اند )لطف ينقش اساس يرانيو فرهنگ جامعه ا ياسالم يدر سبک زندگ يو روان شناخت يهنر ،ياجتماع

 قابل اهميت از و بوده گردشگري اشکال قديميترين از شده،مي  انجام زيارت شکل به سال هزاران براي که ديني ميراث گردشگري

 توسعه ي امروز حال در دنياي در ميراث گردشگري هاي شکل ترين متداول از يکي گردشگري مذهبي .است برخوردار توجهي

 به توان مي مهمتر همه از که شوند مي انجام هاي متفاوتي انگيزه با زيارتي سفرهاي است. نوين گردشگري اشکال نخستين جزء و

 درگاه خالصانه به نيايش پروردگار، به نزديکي موهبت، و رحمت ارزاني براي الوهيت به کرد: توسل مؤمنان اشاره ذيل موارد

(. مهم ترين عوامل جذب در شاخص مذهبي مساجد، امام 5: 4234ها )شريعتي و همکاران،  معصيت غفران و شفا يافتن ربوبيت،

 ساير اديان مي باشد که باعث جذب گردشگر مي شود.زاده، امان مذهبي 

 تواند نقش يکه م باشد، يم کشورحال حاضر  يمهم گردشگر يها استيها و س تياز اولو يکهمواره ي ينيو د يارتيز سميتور

 يگردشگر يو مطالعه سازمان جهان يدر جهان اسالم را با توجه به بررس يفرهنگ ييحالل و همگرا يدر گردشگر يبارز اريبس

(WTO) دارا باشد.  

و  تيبا جذاب گوشه و کنار کشور در يديتوح انياد يو پرستشگاه ها ساهايکل ها، سهيکن ،ياسالم يحرم ها ،يارتيوجود امکان ز

 تيمردم و قوم يشناخت آداب و رسوم، فرهنگ معنو يرا برا يمغتنم يفرصت ها ،يميو قد يخيتار ،ينيد ،يخاص اسالم تيمعنو
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 ياز محورها يکي يمذهب يروگردشگر شيشک در عصر پ بدون .آورد يجذب گردشگران بوجود م يمناطق برا نيا ينيد يها

را هم  يتها شده و موارد مثبنگرشتمدن ها است، که منجربه متعادل ساختن  ريبا فرهنگ ها و سا ميارتباط برابر و مستق يبرا ياصل

 ياست و هدف اصل يگفرهن ياز شاخص ها ينيد يگردشگر» کرد که  انيب دياساس با نيکند. بر ايبه فرهنگ خود اضافه م

 شگاهيها، نما شنامهيمراسم، رفتارها، نما ليمقصد از قب کي يفرهنگ ي)تماشا و مشاهده جلوه ها يفرهنگ يگردشگر

 ياهاز جمله جاذبه ،يدست عيصنا يهاکارگاه اي يها، و... آن است؛ و در مناطق در حال توسعه اماکن مذهب يقيها،مسابقات،هنرها، موس

 يو مذهب ينيدر باورها و اعتقادت د شهيکه ر ينيد يو گردشگر ارتي( ز31: 4231،ي)کاظم «گردشگران است يرا برا يفرهنگ

است در  هافتيبه زمان و اوقات فراغت سوق  يخود فراتر از وابستگ يتواند داشته باشد در قالب تخصص يگردشگران و زائران م

داز تمرکز، و چشم ان ينوع جاديو ا ينوع گردشگر نيو مسافرت چن يريدر شکل گ يانسان يايعامل مهم جغراف يوع گردشگرن نيا

 يشم انداز و عاملچ نيبر چن ديبا تأک يزائران و گردشگران مذهب انيتواند داشته باشد. در م يم يتينقش موثر و با اهم اريبس يفرهنگ

ت و اس ياز مسافرت، فقط انجام امور مذهب آنها زهيکه انگ يزائران، کسان يکي» ميمناطق روبرو هست نيبا دو گروه گردشگر در ا

 يو شرکت در مراسم مذهب ارتيضمن انجام  ز ،يگردشگران مذهب ،يگريو د ستيزمان و مدت اقامت آنها، تابع اوقات فراغت ن

ها اهداف مسافرت آن گر،يبه عبارت د ايکند و  يم دنيد زيو...( ن يحيتفر ،يخيتار ،ي)اعم از فرهنگ يگردشگر گريد ياز مکان ها

فوذ ن يها يژگيمختلف آن به سبب و ياجزاء و گونه ها ،يمذهب يوجود امروزه گردشگر نياست. با ا ارتيز تيچند منظوره با الو

 .(41-45: 4213 و همکاران، يمومن«)آن سراسر جهان را فرا گرفته است.

شگري وابسته به شناسايي صحيح اجزاء و عناصر بعد عرضه است. به گفته گان براي برنامه ريزي در اين و توسعه گرد موفقيت

فروش مورد توجه قرار گيرند برخي  شبرديزمينه، بايد دست کم پنج عنصر يعني جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطالعات و پ

يي، حمل و نقل، دفاتر سياحتي، امکانات سرگرمي و تفريحي و خدمات غذا  کاالها،معتقدند محصول قابل عرضه گردشگري شامل 

و ميزان  يبيانگر وضعيت اقتصاد ي(. صنعت حمل و نقل هر کشور1: 4232ي و همکاران، الهر)نص ساير خدمات مسافرتي مي شود

و ... هر  ياجتماع ،يفرهنگ ،ياز عوامل مهم در توسعه اقتصاد يکي ديصنعت را با نيکه ا يآن کشور است، به نحو يتوسعه صنعت

توسعه  يکشورها 34دنيا معتقدند، اگر در آغاز قرن  ياقتصاد شمندانيصنعت چنان است که اند نيبه شمار آورد. اهمّيت ا يجامعه ا

 .کشورها به حداقل خواهد رسيد نيصنعت توجه الزم را نداشته باشند، رشد و توسعه ا نينيافته به ا

 

 قیتحق نهیشیپ -3

با بررسي ادبيات تحقيق مشخص شد منابع متعددي از زواياي خاص به بررسي عوامل خدماتي موثر بر جذب گردشگر روستايي 

 يارتباط يها يبر محور ديبا تاک يگردشگر يها رساختيتحت عنوان ز ي( در مقاله ا4232و همکاران ) ريشه يوسفيپرداخته اند. 

 ،يدسترس يبکه هاش تيفيکه گردشگران به ک ديرس جهينت نيبه ا زيتبر يفرهنگ يخيگردشگران در منطقه تار دگاهيو توقفگاه ها از د

( با ارزيابي وضعيت تسهيالت گردشگري 4236. صدرموسوي و دخيلي کهنموئي)ددهن يم تيبه توقفگاه ها اهم يسهولت دسترس

ره دارند. مقاله حاضر با هدف يافتن پاسخ به اين سؤال که چه عامل استان آذربايجان شرقي از ديد گردشگران به اهميت موضوع اشا

( 4233مدهوشي و ناصرپور) يا عواملي باعث شده است تا اين سرزمين از مزاياي متعدد گردشگري بي بهره بماند، تهيه شده است.
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 يگردشگر در توسعه ييربنايز تاليخدمات و تسه تياهم يبا ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان به بررس

مبين اين است که بين تعدد مراکز تصميم گيري و توسعه نيافتگي گردشگري استان لرستان و همچنين  نتايج پرداخته اند. ييروستا

بين ضعف امکانات زيربنايي و خدمات گردشگري، ضعف بازاريابي و فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر با توسعه نيافتگي گردشگري 

 لرستان يک رابطه مستقيم وجود دارد. استان

تايي موثر بر جذب گردشگر روس زيرساخت هايبه بررسي  مختلفبا بررسي ادبيات تحقيق مشخص شد منابع متعددي از زواياي 

پرداخته اند. تفاوت مقاله حاضر با مطالعات صورت گرفته در بخش روش شناسي تحقيق مشخص مي شود. پژوهش حاضر با 

عالوه بر توصيف وضعيت  هاي گردشگري مذهبي و زيرساخت هاي حمل و نقل و خدماتي در نواحي روستاييجاذبه تفکيک 

 است.پرداخته  رابطه بين پتانسيل هاي گردشگري مذهبي و زيرساخت هاي حمل و نقل و خدماتيموجود به شناسايي 
 

 محدوده مورد مطالعه -4

و پس از تقسم خراسان به سه قسمت  4232از استان پهناور خراسان است که با مصوبه دولت در سال  يبخش ياستان خراسان رضو

مربع وسعت داشته است  لومتريهزار ک 446از  شيب 4234استان در سال  ني. ا(4)شکل  شده است جاديا يو جنوب يرضو ،يشمال

 64تا  قهيدق 43درجه و  56از خط ااستوا و  يعرض شمال قهيدق 13درجه و  21تا  قيدق 53درجه و  22 ييايمدار جغراف نيکه ب

 4235سال  ي(. به موجب سرشمار4234سال:  يقرار گرفته است)سالنامه آمار چينويطول شرق از نصف النهار گر قهيدق 46درجه و 

 نفر در روستاها ساکن هستند. 4.122.434 تيتعداد جمع نينفر بر آورد شده است. که از ا 6.121.504استان  نيا تيجمع

 
 . دهستان های استان خراسان رضوی1شكل 
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 روش تحقیق -5
دهستان( در استان خراسان  461است. جامعه آماري کليه دهستان ها )« دهستان»تحليلي و واحد تحليل  -توصيفي روش تحقيق 

نمونه گيري صورت نگرفته است. گردآوري داده ها به روش  ،با توجه به لحاظ نمودن کليه دهستان ها مورد بررسي .استرضوي 

زيرساخت و خدمت  32بوده است. در تحقيق حاضر  4230اسنادي با استفاده از شناسنامه آبادي هاي مرکز آمار ايران، در سال 

 مورد بررسي قرار گرفت. از آنجا کهتفريحي -، فرهنگيزيربنايي ،تجاري ،تيبهداش ،بعد حمل و نقل و ارتباطات 5گردشگري در 

در اين مطالعه جاذبه هاي  ،به شمار مي رود صنعت نيا يةاول يها هيو سرما يمقاصد گردشگر يهسته اصل يگردشگر يجاذبه ها

اماکن مذهبي ساير اديان  -2اماکن مذهبي مسلمانان  -3امامزاده،  -4گردشگري مذهبي به عنوان متغير ديگر به کمک سه شاخص 

 کمي گرديد.

 زيرساخت هاي نمرهکمي و سپس با استفاده از ضريب ناموزون موريس  4230متغيرهاي مورد بررسي به کمک نتايج سرشماري 

 يسمورد برر يرهايمتغ اسيگرديد. الزم به ذکر است که مقو جاذبه هاي گردشگري براي هر يک از دهستان ها محاسبه  يدشگرگر

نرم  طير محد جاذبه هاي گردشگري مذهبيبر  يگردشگر يها رساختيز بررسي رابطه بينبوده است. به منظور  يو نسب يفاصله ا

 به تفکيک ابعادنقشه هر کدام از  Arc GISبا استفاده از نرم افزار همچنين استفاده شد. ، همبستگي پيرسون از آزمون Spssافزار 

 است. دهيگرد هيدهستان ها ته

. تعریف عملیاتی شاخص ها و متغیر های تحقیق1جدول   

 شاخص ها مولفه ها متغیرها

)جاذبه هاي 

 گردشگري(
 جاذبه هاي

تاهاي درصد روس -3درصد روستاهاي برخوردار از امام زاده،  -4

درصد روستاهاي برخوردار  -2مسلمانان، برخوردار ساير اماکن مذهبي 

 اماکن مذهبي ساير اديان

)زيرساخت 

هاي 

 گردشگري(

 تجاري

درصد  -3درصد روستاهاي برخوردار از فروشگاه تعاوني،  -4

درصد روستاهاي برخوردار از نانوايي،  -2روستاهاي برخوردار از بقالي، 

درصد روستاهاي  -5درصد روستاهاي برخوردار از گوشت فروشي،  -1

 -1درصد روستاهاي برخوردار از بانک،  -6برخوردار از قهوه خانه، 

 ر از تعميرگاه ماشين درصد روستاهاي برخوردا

ارتباطات و 

 حمل و نقل

درصد  -3درصد روستاهاي برخوردار از دفتر مخابرات،  -4

درصد روستاهاي  -2روستاهاي داراي دسترسي عمومي به اينترنت، 

درصد روستاهاي داراي  -1داراي دسترسي به وسيله نقليه عمومي، 

 دسترسي به ايستگاه راه آهن
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 بهداشتي

 -3درماني -برخوردار از مرکز بهداشتي درصد روستاهاي -4

درصد روستاهاي برخوردار  -2درصد روستاهاي برخوردار از داروخانه 

 درصد روستاهاي برخوردار از پزشک -1از خانه بهداشت 

 -فرهنگي

 تفريحي

درصد روستاهاي  -3درصد روستاهاي برخوردار از بوستان  -4

برخوردار از زمين  درصد روستاهاي -2برخوردار از کتابخانه عمومي 

 درصد روستاهاي برخوردار از سالن ورزشي -1ورزشي 

 زيربنايي

درصد روستاهاي  -3درصد روستاهاي داراي جايگاه سوخت  -4

درصد روستاهاي برخوردار از آب لوله  -2برخوردار از گاز لوله کشي 

 درصد روستاهاي برخوردار از سامانه تصفيه آب -1کشي 

 به شرح زير دنبال شد:ضريب ناموزون موريس 

  دهستانهاها و ريجدول متغ ميمرحله اول: تنظ

. گردند ياستاندارد م سيناموزون مور بيدر جدول مرحله اول، با استفاده از ضر شاخص هامرحله تک تک  نيدوم: در ا مرحله

 همسو و هم جهت باشد.  ديبکار گرفته شده با يشاخص ها الزم به ذکر است که

𝐼𝑗𝑖 =
𝑥𝑗𝑖 − 𝑀𝑎𝑥𝑥𝑗𝑖

𝑀𝑎𝑥𝑥𝑗𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑥𝑗𝑖
 

 :رياخص ها با استفاده از فرمول زشبراساس همه  دهستانهر  يبرا تياندازه محروم نيانگيسوم: محاسبه م مرحله

𝐼𝑗𝑖 =
∑ 𝐼𝑗𝑖

𝑛
 

  D.Iبر اساس همه شاخص ها با استفاده از فرمول  دهستانهر  يبرا ريچهارم: محاسبه شاخص ز مرحله

𝐷𝐼𝑗 = (1 − 𝐼𝑗) 

 

و  يتوان سکونتگاه ها را درجه بند يم دهستانهر  يتوسعه بدست آمده برا يينها بيمرحله با توجه به ضر نيپنجم: در ا مرحله

مورد  دهستان از نظر متغيراست که  نيدهنده ا شرح خواهد بود که: هرچقدر عدد بزرگتر باشد، نشان نيرتبه کرد. نحوه رتبه دادن بد

 (.1-6: 4234 ،يبيو مس ييباشد)تقوا يم رخوردارب يشتريتر و از امکانات ب افتهيتوسعه  بررسي

 

 یافته های تحقیق -6

در جدول زير نمره جاذبه هاي گردشگري مذهبي، و زيرساخت هاي گردشگري در وضع موجود در دهستان هاي استان به تفکيک 

 تر باشد نشان دهنده توسعه کيبه دست آمده به عدد صد نزد ازيهر چه امتاستخراج و ارائه شده است.  سيبراساس مدل موربعد  5

 در شاخص مورد نظر است. شتريب

 
 .4230. امتياز نهايي مولفه ها و متغيرهاي مورد بررسي بر اساس ماتريس موريس به تفکيک دهستان هاي استان خراسان رضوي. 3جدول 
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 دهستان

جاذبه های 

 گردشگری

 مذهبی

 گردشگریزیرساخت های 

 جمعیت

1331 
-فرهنگی

 تفریحی
 تجاری بهداشتی زیربنایی

حمل و 

نقل و 

 ارتباطات

میانگین 

 زیرساخت

 32453 11.5 31.3 15.3 35.2 13.3 24.2 23.0 تبادکان

 11354 61.5 11.4 12.0 13.1 62.1 26.0 3.2 طوس

 21101 55.3 16.3 13.4 53.0 56.1 15.3 15.1 مازول

 32341 11.1 13.2 26.0 54.1 12.3 22.5 63.0 قوچان عتيق

 41442 23.6 61.5 16.1 24.1 14.6 44.4 11.1 فضل

 3134 10.1 61.1 33.2 23.1 52.3 36.3 23.3 دربقاضي

 32163 23.5 55.2 11.2 34.3 13.4 31.4 3.2 ميان واليت

 45106 22.3 53.0 31.5 20.3 43.3 25.2 33.6 عشق آباد

 43053 23.0 13.5 35.1 43.2 52.6 30.2 6.5 چناران

 41116 14.6 13.2 10.3 21.3 21.0 11.0 13.3 پيوه ژن

 3303 21.5 15.3 33.5 36.6 31.1 26.0 11.1 سرواليت

 31433 21.0 14.4 21.4 31.6 43.6 33.1 46.1 ميان جام

 44331 22.3 65.0 31.3 22.1 36.3 46.1 25.3 دوعائي

 31234 21.2 56.6 33.6 15.1 33.3 31.3 13.6 باالواليت حيدريه

پايين واليت 

 40116 36.3 10.3 31.3 33.1 32.0 41.2 26.4 حيدريه

 41021 22.4 63.3 21.4 22.4 33.3 1.3 21.2 زاوه

 43333 20.6 63.2 33.0 22.2 30.1 1.3 12.5 سودالنه

 42346 22.5 63.3 33.3 21.3 43.6 30.3 23.1 طاعنکوه شمالي

 33413 23.3 62.6 23.2 26.3 34.0 21.1 31.4 کاشمرباالواليت 

 41013 26.2 65.0 30.2 24.3 33.4 26.3 43.0 رشتخوار

 41231 24.2 13.3 43.4 35.0 33.4 12.3 12.5 مالين

 33520 20.0 50.0 31.4 33.3 24.3 43.3 34.2 کنويست

 45422 33.5 15.6 31.4 21.3 46.3 43.2 33.3 زبرخان

 43430 31.0 11.4 33.1 30.6 32.1 46.6 3.2 درزاب

 43313 33.5 51.6 33.3 46.0 30.3 33.1 35.3 باالخواف

 40132 31.4 11.6 44.3 40.3 50.3 2.6 42.3 بيزکي

 1343 36.3 60.0 42.6 35.6 43.5 41.0 24.5 بيهق

 41244 31.6 12.1 32.3 20.3 43.4 30.2 43.5 شيرين دره

 3363 35.6 61.2 43.6 43.4 43.4 41.1 35.3 باال بند
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 دهستان

جاذبه های 

 گردشگری

 مذهبی

 گردشگریزیرساخت های 

 جمعیت

1331 
-فرهنگی

 تفریحی
 تجاری بهداشتی زیربنایی

حمل و 

نقل و 

 ارتباطات

میانگین 

 زیرساخت

 44404 20.0 56.0 43.2 22.3 45.0 36.4 31.3 طبس

 43512 32.1 13.4 45.2 42.6 36.1 43.2 41.6 تخته جلگه

 41303 35.6 26.3 33.4 20.3 45.1 33.3 44.4 آبروان

 41333 31.3 14.4 33.4 34.5 32.4 35.3 20.6 باالجوين

 1332 36.1 52.3 30.1 33.0 45.3 42.0 26.4 دولتخانه

 30256 31.3 50.3 35.0 41.3 36.6 34.3 42.0 گلمکان

 3133 35.5 11.3 40.3 46.2 23.5 45.2 26.4 ريوند

 24143 31.0 26.1 32.1 24.5 30.1 33.3 31.3 ميامي

 30165 31.3 21.3 43.3 31.3 46.0 12.1 45.1 کاريزان

 33316 20.0 52.5 43.1 41.1 3.1 50.3 43.1 زيبد

 41331 31.0 55.4 43.1 46.4 33.3 33.5 45.1 رادکان

 41633 36.1 13.2 45.3 35.3 41.3 32.3 21.0 سليمان

 43641 31.1 22.1 36.5 30.6 41.3 32.3 41.6 پايين جوين

 1561 31.5 25.0 45.6 46.4 45.3 10.4 11.3 باالرخ

 5123 34.4 56.1 41.5 40.6 43.0 5.3 41.6 بينالود

 3321 30.5 13.3 46.3 46.4 43.2 41.1 33.1 سرجام

 43144 22.1 30.0 41.5 20.5 12.0 55.3 34.2 حومه گناباد

 6363 33.1 23.3 44.0 33.6 36.4 6.3 42.0 قره باشلو

 40213 33.1 13.1 44.3 44.3 40.3 20.6 2.1 باغ کشمير

 40243 30.5 13.2 3.6 44.1 43.1 42.3 3.2 قلندر آباد

 3333 36.2 13.3 34.6 46.2 45.3 25.0 23.1 قصبه غربي

 6330 43.1 14.3 41.5 41.3 44.0 42.1 33.1 پيراکوه

 6363 30.1 52.3 40.1 45.3 41.4 1.3 2.1 سنگ بست

 33115 31.3 21.3 30.3 35.3 46.1 36.3 3.2 آستانه

 3640 43.3 22.3 40.5 3.3 3.1 22.0 0.0 جنت آباد

 44153 43.5 33.2 43.1 44.3 42.0 31.3 35.0 باخرزباال واليت 

 44336 46.1 35.1 41.1 43.5 45.1 1.5 1.1 بلهرات

 5503 45.1 23.6 41.6 1.3 43.1 1.5 43.1 تکاب درگز

 3033 34.3 56.1 45.5 46.5 3.6 44.5 1.1 کبود گنبد

 5134 43.3 12.1 3.5 41.2 43.1 42.1 31.3 يام
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 دهستان

جاذبه های 

 گردشگری

 مذهبی

 گردشگریزیرساخت های 

 جمعیت

1331 
-فرهنگی

 تفریحی
 تجاری بهداشتی زیربنایی

حمل و 

نقل و 

 ارتباطات

میانگین 

 زیرساخت

 3513 30.3 21.1 6.1 31.5 41.6 31.5 3.2 کبير

 1366 43.1 25.6 40.0 41.3 3.3 34.3 42.0 کوهپايه

 44531 41.0 36.6 43.3 45.5 43.1 40.3 44.4 ميان جوين

 1331 33.4 26.1 34.4 40.6 40.0 24.3 41.3 ازغد

 44132 34.3 26.1 43.3 43.5 46.3 20.6 1.1 باالجام

 11141 34.1 23.6 42.3 41.0 41.5 20.6 44.4 پايين رخ

 3013 43.1 25.3 41.1 42.1 40.0 45.2 40.3 صحرا

 2326 41.6 10.3 6.3 46.3 40.3 42.0 35.0 خواشد

 43631 31.3 36.3 32.1 33.3 30.2 24.2 40.3 شانديز

 40606 43.3 22.3 43.2 45.0 41.5 45.1 40.3 اسحاق اباد

 3336 43.4 24.3 44.3 43.0 44.4 43.2 42.3 غزالي

 40341 41.4 22.0 44.3 1.2 45.3 41.3 40.3 فريمان

 3521 43.4 33.3 43.3 44.6 42.3 33.3 44.4 ميان خواف

 5635 41.3 24.1 41.0 43.5 42.1 44.1 43.5 رباط

 3323 45.1 21.6 3.3 42.6 5.2 42.3 3.2 جلگه موسي آباد

 3102 41.2 35.1 42.4 43.1 42.5 33.3 0.0 قلعه حمام

 6456 41.3 25.4 1.5 40.0 43.5 32.3 43.5 رخميان 

 41051 41.1 21.2 43.0 1.3 44.2 41.1 43.1 صفائيه

 1506 41.5 20.3 46.0 30.6 41.1 6.3 45.1 قصبه شرقي

 51311 34.0 20.3 43.1 46.4 40.4 20.0 1.1 پس کلوت

 1660 41.1 31.3 1.5 1.3 41.1 23.2 42.0 صالح آباد

 43133 30.4 35.2 33.3 30.3 45.2 41.3 43.1 پايين واليت کاشمر

 41233 46.0 32.1 43.4 41.5 46.3 42.0 30.1 سرخس

 42123 30.4 21.1 43.5 44.3 3.3 23.5 1.1 تجن

 6403 45.5 23.4 3.4 43.3 1.3 3.6 40.3 کارده

 3333 46.3 32.6 42.2 46.2 42.1 41.3 3.3 زام

 1354 46.0 31.3 44.3 6.0 44.1 32.3 46.1 شهرستانه

 41065 46.5 23.2 45.3 40.0 3.3 46.2 1.1 مه واليت جنوبي

 2333 41.5 33.3 3.3 26.1 1.5 5.3 33.3 ميان کوه

 44436 43.3 31.0 41.2 30.3 44.5 35.1 42.3 حکم آباد
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 دهستان

جاذبه های 

 گردشگری

 مذهبی

 گردشگریزیرساخت های 

 جمعیت

1331 
-فرهنگی

 تفریحی
 تجاری بهداشتی زیربنایی

حمل و 

نقل و 

 ارتباطات

میانگین 

 زیرساخت

 5031 46.1 36.0 3.3 46.3 40.1 43.3 4.3 حريررود

 33113 30.0 33.6 34.3 34.1 43.0 41.1 32.4 کرات

 3552 41.6 23.5 43.5 41.1 42.4 3.1 1.1 اردوعش

 6031 45.5 33.1 41.3 46.4 3.3 3.4 3.2 طرقبه

 43602 45.3 31.6 43.0 41.3 1.3 42.1 33.3 مزينان

 46423 45.1 33.3 45.0 42.6 40.5 40.1 41.3 ساق

 5233 46.4 35.6 41.3 42.4 3.3 41.3 35.0 مهر

 3113 46.5 20.5 41.4 1.3 44.4 43.2 46.1 شهر آباد

 3153 43.5 34.3 44.3 44.3 42.5 2.6 1.6 درونگر

 40112 42.6 31.4 41.1 43.5 6.6 1.5 4.3 جام رود

 3103 41.4 23.4 3.3 43.5 1.5 42.0 44.4 زاوين

 6213 45.3 50.0 44.3 2.0 40.6 1.3 0.0 پايين واليت مشهد

 40333 43.1 43.5 44.3 41.2 1.1 3.3 2.1 جغتاي

 6031 30.4 31.3 40.4 1.2 42.4 13.4 42.0 جزين

 2036 43.6 31.1 3.5 6.5 3.1 42.3 34.2 رقيچه

 2310 46.5 35.6 3.5 3.0 42.4 36.2 46.1 فروعن

 3313 41.4 23.6 5.3 1.2 43.3 46.2 32.4 کاخک

 3031 41.4 30.3 43.0 40.1 43.1 41.1 5.6 گل بانو

 1316 41.5 23.4 3.0 3.3 1.1 46.0 3.3 پل خاتون

 1231 42.3 32.0 3.6 40.6 3.3 46.0 1.6 اشتين

 1304 43.6 31.3 3.5 44.3 5.2 44.1 40.3 ربع شامات

 1502 43.5 33.1 6.6 1.3 1.1 43.4 41.3 سلطان آباد

 6333 46.1 35.3 3.3 3.1 43.4 35.1 4.3 خانگيران

 4645 42.2 13.1 2.1 6.4 3.1 1.5 43.0 کوه همائي

 43065 41.2 31.1 45.1 40.6 6.1 41.2 45.1 رستاق

 3130 44.1 33.2 3.5 3.6 5.2 42.3 42.3 دشت تايباد

 5504 41.4 33.1 42.3 44.3 1.4 45.2 41.3 کنارشهر

 3313 43.1 31.3 3.2 42.6 5.3 1.3 2.1 بستان

 6530 40.6 41.1 44.1 1.3 6.4 40.3 2.1 شامکان

 1235 43.3 34.3 43.1 43.5 5.3 43.4 1.1 جلگه
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 دهستان

جاذبه های 

 گردشگری

 مذهبی

 گردشگریزیرساخت های 

 جمعیت

1331 
-فرهنگی

 تفریحی
 تجاری بهداشتی زیربنایی

حمل و 

نقل و 

 ارتباطات

میانگین 

 زیرساخت

 1350 43.2 36.6 40.5 40.4 1.0 1.5 33.3 باشتين

 3544 40.3 42.0 43.0 43.3 6.1 40.3 32.4 کراب

 2242 44.3 34.0 3.1 6.4 40.0 40.5 40.3 ديباج

 5166 3.3 43.2 3.6 3.3 5.3 6.6 3.2 هزارمسجد

 3111 3.3 43.6 3.3 1.3 6.1 44.4 6.5 سالمي

 6413 43.3 43.1 40.3 3.3 1.4 41.6 45.1 کوير

 2531 42.4 36.3 44.1 3.4 3.1 40.3 41.6 بايک

 1351 44.5 31.3 43.0 3.1 1.1 1.3 3.2 تکاب کاشمر

 44634 44.2 31.2 43.3 3.3 1.6 1.3 1.1 برکوه

 1340 44.0 43.6 40.5 41.3 5.6 4.2 1.6 زنگالنلو

 2331 3.1 34.4 6.3 1.6 43.1 0.0 3.3 پساکوه

 2110 44.0 31.2 5.3 3.1 1.3 44.1 1.1 درونه

 5351 3.1 43.1 1.0 6.5 5.2 5.2 43.0 دستوران

 5111 40.3 41.3 6.3 3.3 1.1 42.1 6.5 گل بي بي

 1436 3.1 43.1 6.3 5.1 1.5 40.3 3.3 زرين

 2455 3.4 41.3 1.6 2.6 44.3 3.6 1.1 فيروز

 5336 3.5 42.0 2.3 6.1 40.3 3.3 2.1 پايين واليت تايباد

 43131 44.3 43.2 42.3 42.6 5.3 41.1 35.3 طاعنکوه جنوبي

 40531 44.3 41.1 42.1 1.3 1.0 40.3 3.2 حومه خليل اباد

 5632 3.4 43.2 6.6 3.3 6.0 6.6 3.3 برزنون

 1155 1.0 3.1 3.1 1.3 6.2 2.0 5.6 جاغرق

 3334 3.2 46.0 5.3 6.4 2.1 3.3 5.6 شعبه

 5436 1.6 41.6 1.4 5.1 1.4 2.3 3.3 جنگل

 3344 40.0 41.3 40.3 3.2 1.1 3.1 41.3 کاه

 4366 3.2 42.0 1.3 0.6 3.0 43.3 4.3 نشتيفان

 1366 40.4 40.5 44.3 3.2 6.3 42.0 5.6 ابرده 

 30143 3.3 43.5 1.1 3.2 1.3 41.1 1.6 دشته ارزنه

 1621 3.0 46.3 5.6 40.0 4.3 5.3 3.2 تکاب کوه ميش

 3316 3.3 34.3 1.3 3.1 5.3 40.3 0.0 مرزداران

 3311 1.4 32.0 2.1 1.2 5.4 0.0 6.5 سفيد سنگ
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 دهستان

جاذبه های 

 گردشگری

 مذهبی

 گردشگریزیرساخت های 

 جمعیت

1331 
-فرهنگی

 تفریحی
 تجاری بهداشتی زیربنایی

حمل و 

نقل و 

 ارتباطات

میانگین 

 زیرساخت

 2325 1.1 41.1 5.2 1.0 1.3 5.3 5.6 سردق

 6131 1.2 40.3 6.3 6.0 2.2 3.3 44.4 ششطراز

 3214 40.2 42.5 3.3 3.1 6.3 44.1 4.3 حومه مه والت

 6564 3.3 46.4 5.3 3.6 3.2 3.6 4.3 زوزن

 5365 6.3 41.3 2.5 1.3 1.3 1.3 44.4 کوهسنگي

 2441 6.3 43.2 3.3 2.0 3.0 40.3 1.1 بجستان

 5013 1.2 44.1 1.0 3.3 1.1 1.5 6.5 مشکان

 5411 6.3 43.0 5.0 2.6 3.1 1.3 3.2 کدکن

 2311 6.4 41.3 6.3 3.1 3.0 1.3 4.3 بررود

 2413 6.3 3.1 2.2 46.3 3.0 0.0 0.0 بق مج

 1120 6.3 1.4 6.1 6.1 3.3 3.4 3.2 مه واليت شمالي

 1212 5.1 5.2 2.2 4.3 40.1 5.3 1.6 پايين خواف

 2313 2.3 1.5 1.2 1.6 4.3 2.6 2.1 رباط جز

 3315 1.2 5.1 1.5 5.3 4.1 1.5 4.3 يونسي

 233 2.3 6.2 2.1 0.6 4.3 1.5 0.0 دشته جام

 

با باالرخ  ،63.01با  قي، قوچان عت13.3با  ژن وهيپبه لحاظ جاذبه هاي گردشگري مذهبي دهستان هاي  های مذهبی:جاذبه  -الف

 اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. يرتبه ها بيبه ترت 11.3
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 . توزیع فضایی جاذبه های گردشگری مذهبی در دهستان های استان خراسان رضوی2شكل 

 

به ترتيب رتبه  11و پيوه ژن با  50.32، زيبد با 55.36در اين بعد دهستان هاي حومه گناباد با تفریحی:  -امكانات فرهنگی -ب

 هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده است.
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 . توزیع فضایی امكانات فرهنگی تفریحی گردشگری در دهستان های استان خراسان رضوی3شكل 

به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را  56.1و مازول با  62.11، طوس با 13.31بعد زيربنايي دهستان هاي تبادکان با در زیربنایی:  -ج

 به خود اختصاص داده است.
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 . توزیع فضایی امكانات زیربنایی گردشگری در دهستان های استان خراسان رضوی4شكل 

به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را  54.33و مازول با  13.11طوس با  35.2در بعد بهداشتي دهستان هاي تبادکان با بهداشتی:  -پ

 به خود اختصاص داده است.

 
 . توزیع فضایی امكانات موجود بهداشتی گردشگری در دهستان های استان خراسان رضوی5شكل 
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 سامانه جمع آوري زباله مي باشد. خدمات و بازرگاني شامل خدماتي مانند بانک، تعمير ماشين آالت، فروشگاه تعاوني،تجاری:  -ت

هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده به ترتيب رتبه 13و مازول با  12طوس با  15.31در بعدتجاري دهستان هاي تبادکان با 

 است.

 
 . توزیع فضایی امكانات موجود تجاری گردشگری در دهستان های استان خراسان رضوی6شكل 

 

 آنان تشويق مسافرت و داخلي مسافرين آمد و رفت سهولت موجب تنها نه ارتباطي هاي راه وجودحمل و نقل و ارتباطات:  -د

 از استفاده با تا دهد مي خارجي توريست هاي دست به فرصتي بلکه گردد، مي توريستي نقاط به جملهمن کشور مختلف نقاط به

(. همچنين عوامل ارتباطي، الکترونيکي و مهم تر از آن در جذب 5: 4233کنند)دهگاني،  سفر مطلوب نقاط به بتوانند ها راه اين

گردشگر و بهبود خدمات اجتماعي موثر هستند. ابزار الکترونيکي و اينترنت در تمام زنجيره توزيع خدمات گردشگري تغيرات 

 بازار در تجاري هاي فرصت به شناسايي تواند مي اطالعاتي محيط اين در صنعت اين مختلف هاي شگرفي ايجاد مي کند. بخش

 و توسعه منظور به را غيررسمي موسسات مي توانند همچنين و بپردازند ها واسطه و ها کننده تهيه با همکاري توسعه به پرداخته،

 (.4-2: 4236کنند)ياري و وظيفه دوست،  گردشگري، ايجاد خدمات ارائه
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 نقل و ارتباطات گردشگري در دهستان هاي استان خراسان رضوي. توزيع فضايي امکانات حمل و 1شکل 

 

به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به  55.3و مازول با  61.5طوس با  11.5دهستان هاي تبادکان با زیرساخت های گردشگری:  -ه

 خود اختصاص داده است.

 
 خراسان رضوی. توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری در دهستان های استان 8شكل 
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 یافته های استنباطی

با توجه به اينکه متغيرهاي زيرساخت هاي گردشگري و جاذبه هاي گردشگري مذهبي بر اساس ضرايب چولگي و کشيدگي نرمال 

باشند، براي بررسي رابطه بين اين دو متغير و ابعاد زيرساخت هاي گردشگري و جاذبه هاي گردشگري مذهبي از آزمون همبستگي مي

پيرسون استفاده شد، در اين آزمون فرضيه صفر عدم وجود رابطه خطي بين دو متغير مي باشد، از آنجا که سطح معني داري کمتر از 

دار بين دو متغير مورد پذيرش قرار مي گيرد لذا رابطه معني دار و به دست آمده است،  فرضيه صفر رد و وجود رابطه معني 0.04

، با 0.15تفريحي با -، با امکانات فرهنگي0.62دشگري مذهبي با امکانات بهداشتي موجود با ضريب مستقيمي بين جاذبه هاي گر

وجود دارد. در بين مولفه هاي مورد  0.62و حمل و نقل و ارتباطات با  0.51، و نيز با امکانات زيربنايي با 0.56امکانات تجاري با 

تگي متعلق به حمل و نقل و ارتباطات و کمترين ميزان متعلق به امکانات بررسي در زيرساخت هاي گردشگري بيشترين ميزان همبس

 تفريحي مي باشد.-فرهنگي
 

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مورد بررسی

 

 ارتباطات زيربنايي تجاري تفريحي-فرهنگي بهداشتي
زيرساخت هاي 

 گردشگري

 مذهبي هاي جاذبه
Pearson Correlation **.636 **.454 **.566 **.543 **.637 .643** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 164 164 164 164 164 164 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 رابطه بین ظرفیت های گردشگری مذهبی و زیرساخت های موجود گردشگری -3شكل 
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 گیرینتیجه -5

گردشگري روستايي، نقش بسيار مهمي را در توسعه روستاها مي تواند ايفا کند. بسياري از روستاها که داراي جاذبه هاي امروزه 

گردشگري هستند، به طور مستقيم و غيرمستقيم از مواهب گردشگري بهره مي برند. يکي از انواع جاذبه ها، جاذبه هاي ديني است 

دارد و در مقاطع مختلفي از سال و يا در طول سال پذيراي گردشگران از نقاط مختلف از که در اشکال مختلف در روستاها وجود 

جمله روستاهاي اطراف، شهرستان، استان و حتي کشور مي باشد که خود، باعث اثرات مثبت اقتصادي براي دهستان هاي داراي اين 

کند. برخي از دهستان هاي استان داراي جاذبه هاي مختلف جاذبه ها مي شود که تاثير مستقيمي در توسعه روستاها مي تواند ايفا 

گردشگري از نوع ديني )يا مذهبي( هستند که در صورت شناسايي اين دهستان ها و برنامه ريزي مناسب براي آنها، مي توان از اين 

 جاذبه ها در جهت دستيابي به توسعه پايدار روستايي بهره برد.
پايگاه هاي تمدن اسالمي در ايران قسمت عظيمي از ميراث تمدن دوره ي اسالمي را در خود جاي مقاصد مذهبي ايران به عنوان 

داده اند. لذا، وجود ظرفيت هاي فراوان تمدن اسالمي از معماري غني دوره ي اسالمي گرفته تا آداب و رسوم و آيين هاي مذهبي، 

ميراث به منظور توسعه گردشگري در اين مقاصد را اجتناب ناپذير  لزوم انجام اقدامات اساسي جهت شناسايي و بهره گيري از اين

کرده است. با رواج اسالم و گسترش مذهب شيعه در قرون اوليه اسالمي، شهرها و روستاهاي ايران، به مناطقي براي زندگي و پس 

راين وجود بارگاه هشتم و برادران، از درگذشت امامزاده ها، مقبره هايشان به محلي براي زيارت مشتاقان تبديل شده است؛ بناب

خواهران و نوادگان وي، نشان دهنده جايگاه مناسب کشورمان از لحاظ مذهبي است؛ بنابراين، توجه به اعتقاد مردم به امام زاده ها 

موريس  و زيارتگاه هاي مذاهب ديگر )به ويژه زرتشتيان(، موجب توجه مردم به اين مکان ها مي شود. در تحقيق حاضر از مدل

شاخص با توجه به  32مولفه و  5براي سطح بندي برخورداري دهستان هاي استان از زيرساخت هاي گردشگري با استفاده از 

 61.5، طوس با 11.5اهميتي که در توسعه گردشگري دارد استفاده شده است براساس نتايج به دست آمده دهستان هاي تبادکان با 

و  يمذهب يگردشگر يها تيظرف نيابطه بدر زيرساخت هاي گردشگري دارا مي باشند. ر 2تا  4 به ترتيب رتبه 55.3و مازول با 

است که حاکي از وجود زيرساخت هاي نسبتا  0.61ي حاکي از وجود رابطه خطي مستقيم به ميزان موجود گردشگر يها رساختيز

 مطلوب گردشگري در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري مذهبي مي باشد.
 

 ع:مناب

بر  ديبا تاک ،يتوسعه گردشگر کياستراتژ يزي(؛ برنامه ر4230محمد ) ،ينژاد، شمس اهلل و اسکندر يو کاظم يسيزاده، ع ميابراه .4

 .445-414، ص 16شماره  ،يانسان يايجغراف يپژوهش ها ،يمذهب يگردشگر

 کيو تکن سياستان کرمان با استفاده از مدل مور يشهرستانها يبهره مند زانيم ي(؛ طبقه بند4234سمانه ) ،يبيمسعود و مس ،ييتقوا .3

GIS3چشم انداز زاگرس، شماره  يشهر يزيو برنامه ر اي، فصلنامه جغراف. 

 يفصلنامه فضا ران،ياستان ا يهادر استان يبر رشد اقتصاد يمذهب ي(؛ اثر گردشگر4236) ماياحمد و خبره، ش ،يميصم يجعفر .2

 .45شمار  ،يگردشگر

 .مهر ماه 33-34و توسعه،  سميتور شيهما ،يآن بر صنعت گردشگر راتيحمل و نقل و تاث ستميس يبررس ،(4233زهرا ) ،يدهگان .1
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فصلنامه  ،ييروستا يبر فضاها يمذهب ي(؛ اثرات گردشگر4235) يمرتض ،ييروزجايتبار فيو مهرعل نينازن ،يزيذال، محمدسن و تبر .5

 .32-403شماره، ص  ،يياقتصاد فضا و توسعه روستا

 استان اصفهان يو گردشگر يفرهنگ راثيسازمان م .6

امام زاده جعفر )ع(  يمطالعه مورد يدر توسعه شهر يمذهب يبر نقش گردشگر يلي(؛ تحل4232نجف ) ريم ،يناصر و موسو ،يسلطان .1

 .11-31، ص 43شماره  ،يزيمجله پژوهش و برنامه ر زد،ي

بر ادارک ساکنان، آرمان شهر، شماره  ديشهر با تاک داريدر توسعه پا يشهر ينقش و اثرات گردشگر ي(؛ بررس4230) انيپو ان،يشهاب .3

 .434-423، ص 1

 ،ارزيابي وضعيت تسهيالت گردشگري استان آذربايجان شرقي از ديد گردشگران ،(4236)،ج  کهنموئي، دخيلي و ، مموسوي صدر .3

 .412-433. صص  64شماره  ،پژوهش هاي جغرافيايي

 .414-306، ص 3صنعت، راهبرد، شماره  کيبه مثابه  ي(؛ گردشگر4231بهنام ) ،يخاچک يلطف .40

عوامل موثر بر توسعه  لي(؛ تحل4233) يمهد ،يو چراغ ايزاده، مان ميمحسن و ابراه ،يبهروز و احمد نژاد روشت گانه،ي يمحمد .44

-54،  ص 32شماره  ،يگردشگر تيريمطالعات مد يپژوهش_يفصلنامه علم ،يمذهب يجشنواره ها يبرگزار يدر نواح يگردشگر

63. 

 تيفيبر ک ديبا تاک ،ييدر توسعه روستا يمذهب ي(؛ نقش گردشگر4233محمد ) ،يو والئ يمهد ،يبهروز و چراغ گانه،ي يمحمد .43

 .1-35، ص 20شماره  ،ييايعلوم جغراف يکاربرد قاتيتحق هينشر ،ياجتماع هيو سرما يزندگ

 1، پژوهشنامه بازرگاني، ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان(، 4233) نادر ،ناصرپور و مهرداد ،مدهوشي .42

 .53-35(، صص 33)

پژوهش  ،يمذهب يبر نقش مذهب در توسعه گردشگر يلي(؛ تحل4232) يعل ،يکشکول يناصر و باقر ،ينجف و سلطان ريم ،يموسو .41

 .335-314، ص 1شماره  ،يانسان يايجغراف يها

 ا،يجغراف يکنفرانس مل نياول ،يصنعت گردشگر شبرديبر نقش و اثرات حمل و نقل در پ يلي(؛ تحل4231داود ) ،يده يميابراه ييرزايم .45

 .داريو توسعه پا يعيمنابع طب ،يگردشگر

فصلنامه  ،يگردشگر يکشور بر حسب جاذبه ها ياستان ها ي(؛ رده بند4232طاهره ) ،يندا و ناصر ،يزهرا و جهانباز ،ينصرالله .46

 .21-41، ص 33شماره  ،يگردشگر تيريمطالعات مد يپژوهش_يعلم

 .چاپ اول ،يفرهنگ يدفتر پژوهش ها ،يجهانگرد تيريمد ندي(؛ فرا4235معصومه ) روخت،يو پ يمهد ،يالوان .41

 شيهما ،يدر صنعت گردشگر يکيمتقابل تجارت الکترون ريتاث ،يکيالکترون ي(؛ گردشگر4236) نيدوست، حس فهيو وظ اريماز ،ياري .43

 آذر ماه. 1و2 ،يکيتجارت الکترون يمل

 يبر محور ها ديبا تاک يگردشگر يها رساختيز يابي(؛ ارز4232) ميکر ،يو باقر ميکر ر،يزاده دل نيو حس هيهان ر،يشه يوسفي .43

 .43شماره  ،يگردشگر يگردشگران، فصلنامه فضا دگاهيو توقفگاه ها از د يارتباط
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