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Abstract 
 

Religious tourism is a very important factor in the development of cities. Because it has a high 
potential for attracting tourists and it is one of the most important and prosperous types of tourism 
which has had significant effects on various aspects of society. Today, in the economy of many countries 
that are facing the export of single products such as oil, Religious tourism can generate a lot of revenue 
for tourist areas. Mehran is one of the most suitable transit-border cities for tourist-pilgrimage 
activities; Especially as the border crossing of the great Arbaeen congress and also the main traffic of 
the pilgrims of Atbat-E-Aliat, It is also one of the safest areas in the west of the country for economic 
activities; Therefore, its development needs to be in the context of proper planning and principled 
management in order for sustainable urban development to have a spatial appearance in it. The aim of 
the present study is to assess and evaluate the role of religious tourism in the sustainable development 
of Mehran. The type of applied research and its method is descriptive-analytical in which survey and 
documentary methods have been used. The statistical population of this study is 17435 people living in 
Mehran and 376 samples have been estimated using Cochran's formula..To select statistical samples, 
simple random sampling method has been exploited and to analyze the information the sample T-test 
and the Friedman test with SPSS software. Findings and research results indicate a positive and 
significant relationship between religious tourism and sustainable urban development of Mehran; As 
with a level of significance of 0.000 and 99% confidence; on average The most favorable effect on 
physical-spatial indicators (3.36), socio-cultural (3.27) and economic (3.25), respectively, But in the 
environmental dimension (3.30), considering that the items studied are negative indicators of the 
index, it has had a negative and adverse effect and challenging the city with environmental instability. 
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 چکیده
 جذب توان باالیی برای زیرا شود؛می محسوب شهرها یتوسعه در مهمی بسیار عامل مذهبی گردشگری

های گردشگری است که اثرات قابل توجهی را در ابعاد مختلف ترین گونهترین و پررونقدارد و یکی از مهم گردشگران

که با صادرات تک محصولی مانند نفت مواجه هستند، جوامع برجای گذاشته است. امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورها 

ترین تواند درآمدهای بسیاری برای مناطق گردشگری داشته باشد. شهر مهران یکی از مناسبگردشگری مذهبی می

ی عظیم اربعین و عنوان گذرگاه مرزیِ کنگرهزیارتی؛ به ویژه به -های گردشگری مرزی برای فعالیت -شهرهای گذرگاهی

 های تجاری و اقتصادی است؛ بنابراینترین مناطق غرب کشور برای فعالیتی زائران عتبات عالیات و از مطمئنعمدهتردد 

در آن نمود  پایدار شهری یتا توسعه مدیریت اصولی قرار بگیرد صحیح و ریزیبرنامه ی آن در بسترضرورت دارد توسعه

ی پایدار شهر مهران است، نوع نقش گردشگری مذهبی در توسعه فضایی پیدا کند. هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی

-های پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعهتحلیلی است که در آن از روش -پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی

 برآورد نمونهبعنوان  نفر 733  باشد که با استفاده از فرمول کوکرانمی مهران شهر ساکن نفر 13471 این پژوهش آماری ی

 T گیری تصادفی ساده و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمونهای آماری از روش نمونهبرای انتخاب نمونه .است شده

ی مثبت و ها و نتایج پژوهش بیانگر رابطهاستفاده شده است. یافته SPSSافزار  نرم ای و آزمون فریدمن باتَک نمونه

 99و اطمینان  000/0که با سطح معنا داری ی پایدار شهری مهران است؛ چنانتوسعهمعنادار بین گردشگری مذهبی و 

( 21/7( و اقتصادی )23/7فرهنگی ) -(، اجتماعی13/7فضایی ) -های کالبدیطور میانگین در شاخصترتیب و بهدرصد؛ به

های مورد بررسی، توابع منفی از که گویه( با عنایت به این70/7محیطی )ترین تأثیر مثبت و مطلوب، اما در بُعد زیستبیش

 محیطی مواجه ساخته است. و شهر را با چالش ناپایداری زیست اند، تأثیر منفی و نامطلوب داشتهشاخص یاد شده
 

 

 مرزی، اربعین، مهران.  -ی پایدار شهری، شهرهای گذرگاهیگردشگری مذهبی، توسعهکلید واژه ها: 

                                                             
1

 -ذرگاهیی پایدار شهرهای گگردشگری مذهبی در توسعه نقشبررسی و تحلیل "عنوان باپژوهشی طرح   مقاله مستخرج ازاین  

باشد که می ( ، مجری فرجی دارابخانی محمد با همکاری مرادی هوشنگ1444)  ی موردی: شهر مهرانمطالعهمرزی با تأکید بر اربعین، 

  .است قرار گرفتهستان ایالم حمایت مالی دانشگاه پیام نور ا مورد
  :نویسنده مسئول Mohammad.faraji.d@pnu.ac.ir 

ی پایدار تحلیل نقش گردشگری مذهبی اربعین در توسعه(. 1400. )هوشنگ مرادی، محمد؛ فرجی داربخانی، ارجاع به این مقاله:

 .24-1(، 2)2، منطقه ایفصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و  .ی موردی: شهر مهران(مرزی )مطالعه -شهرهای گذرگاهی
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 مقدمه و بیان مسأله
ایجاد  یمنزله به و رودمی شماربه هاملت بین روابط در گسترش مؤثر عوامل از یکی گردشگری حاضر، عصر در

 همکاران، و شود )پور احمدمی مطرح فرهنگی تعامالت اجتماعی ایجاد و اقتصادی بخش در شغلی هایفرصت یکننده

1792 :2 .) 

 سراسر در افراد اغلب توجه و دهدمی را گسترش خود دائماً اهمیت پررونق، یپدیده یک به عنوان گردشگری

(. صنعت 1: 2003، 1است )بوهالیس و کاستا جهان صنایع ترینمهم از یکی اکنونکند و هممی جلب به خود را جهان

گردد )فرزین و گردشگری امروزه بعنوان پول سازترین و پاک ترین صنعت در بهره بردای از منابع طبیعی محسوب می

نفر بوده، در سال  میلیارد یک 2010 سال در که المللی بین گردشگران تعداد که است شده بینی(. پیش2: 1792، همکان

 ناخالص درآمد درصد 10 از بیش منشأ تنهایی این، گردشگری به بر افزون و کند پیدا میلیارد نفر افزایش 3/1به  2020

 (. 2009است )سازمان جهانی گردشگری،  بوده جهان سطح در داخلی

ای در شرایط اقتصادی جوامع محلی ایجاد کند )رضوانی و تواند تغییرات عمدهگردشگری مذهبی نیز می

 جهان سراسر حال حاضر و گذشته گردشگری هایگونه ترینپر رونق و ترینقدیمی زمره ( چرا که در13: 1791مرادی،

که سفرهای توریستی به منظور شرکت در رسد؛ چنانمی دینی فرهنگ قدمت به قدمت آن که (2: 2004، 2است )شیندر

( و گردهمایی جهت 201: 1730مراسم یونان باستان در معابد مقدس آپلون، سفرهای مصریان برای دیدن فراعنه )دورانت،

( هر یک مصادیقی بر 272: 1739شرکت در مراسمات ایران باستان از جمله در معبد آناهیتای کنگاور )کریستین سن، 

 خود توانسته کارکردی و های ساختاریویژگی سبب اهمیت تاریخی گردشگری مذهبی بوده و این نوع از گردشگری به

 کل درصد 23جهانگردی،  و سفر برآورد سازمان جهانی اساس بر که طوری به گیرد، جای جهانی گردشگری متن در است

نیز  زیستی نظام خرده درو ( 113 -113: 1790بر داشته است )ابراهیم زاده و همکاران، را در  جهان گردشگری هایجریان

 پذیرای بهبـود اقتصـادی شهرهای درآمـدها و افزایش اشتغال، ایجاد منطقه، در اساسی هایزیرساخت بهبود موجب

  (.1797، فیروزجائیان و همکاران) شودمی گردشگری

ی شهرها زایی، لزوم توجه به نقش گردشگری مذهبی در توسعهاقتصاد و اشتغالبا توجه به اهمیت گردشگری در 

ی شهرها جزء ریزی برای توسعهفضایی بسیار حائز اهمیت است و نقش آن در برنامه -نیز بویژه از لحاظ اقتصادی و کالبدی

 .(22: 1711ی این مناطق است )بمانیان و محمودی نژاد، های اصلی برای توسعهاولویت

های داخلی و بین گردشگری در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است و با وجود انواع مختلف درگیری 

های همه گیر، بحران انرژی و آشفتگی اقتصادی المللی، آشفتگی سیاسی، فعالیت های تروریستی، بالیای طبیعی، بیماری

 در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده استدر نقاط مختلف جهان، گردشگری به یکی از بزرگترین صنایع 

های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان از چنین گردشگری باعث تحرک سرمایههم (.1: 2013و همکاران،  7)پاراماتی

 (. 2: 4،2019طریق تبادل فرهنگ، تجربه و کاهش بیکاری می گردد )سامرز

 قابلیت چند هزار ساله، فرهنگی تاریخی یپشتوانه از گیریبهره و محیطی رسرشا منابع از برخورداری با ایران

 بر متکی محصولی تَک اقتصاد متأسفانه دارد، اما گردشگری از جمله گردشگری مذهبی خدمات یتوسعه در ایویژه

ضمن  کشور، در ی گردشگریتوسعه. است شده کشور اقتصاد از بخش به این توجه از مانع نفتی، از گذشته درآمدهای

                                                             
1- Buhalis et al  
2
 - Shinder 

3  -  Paramati 
4- 

 Summers et al 
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 درآمد افزایش وابسته، صنایع و و نقل حمل دستی، صنایع رونق مختلف، هایگروه برای اشتغال ایجاد برخورداری از قابلیت

 بر عالوه ی پایدار مبتنی بر گردشگریتوسعه بنابراین رویکرد. داشته باشد دنبال تواند بهمی نیز را ایی منطقهتوسعه و

 و تواند رونقاست که می برخوردار ایویژه از ضرورت نیز ای و محلیمنطقه سطح در یابد،می ضرورت ملی سطح در اینکه

 1930های (. از طرفی برخالف سال3: 1710ببخشد )محالتی، روستایی و شهری هایسکونتگاه یهعرص به خاصی اعتبار

شد، امروزه آثار منفی و مخرب میکه بدون مالحظات زیست محیطی یکسره از آثار مثبت گردشگری سخن گفته 

ها و مسئوالن امر مطرح ساخته است که ضرورت توجه هایی را برای مجامع علمی مربوطه و سازمانگردشگری نیز دغدغه

 (. 49: 1794 فرد، فراهانی و هایی در این زمینه را از اهمیت باالیی برخوردار نموده است )آقاجانیبه این آثار و پژوهش

که تداوم مسأله پایدار با درک این  یوم توسعههمف انت لند،بر کنفرانس گزارشو پس از  1910ی دههز ا در واقع

-مطرح شد و الگوهای رشد و توسعه و اجتماعی در پی خواهد داشت، محیطیمحدود رشد اقتصادی اثرات نامطلوب زیستنا

دانشگاهی و نهضت ان متعدد تهیه شده از سوی محققهای . به دنبال گزارشیدآن را به چالش کشقبل از تا  اقتصادیِ ی

-و به منظور باز ه شدها به چالش کشیددولت و گردشگری یتوسعهسنتی زیست، سرانجام رویکردهای  طرفداران محیط

 -یک سطح بهینه از منافع اقتصادی که پایدار یهمسو با رویکرد توسعه گردشگریِی ساخت چارچوب سنتی توسعه

، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد 1990یکنـد، تحـت فشـار قرار گرفتند. بدین شکل از دهه أمیناجتماعی را ت

میزبـان، رعایـت  یپایـدار وارد ادبیـات کیفیت زندگی جامعهی و مفهوم توسعه پایدار گردشگری آغاز شدی توسعه

 اهداف گردشگری پایدار، بهبود محیطاز ردشگری شد. حفـظ کیفیـت گ و مسـاوات یـا برابـری بـین نسـلی و درون نسـل

محیطی، حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی بین جوامع، و از طریق حفظ سیستم زیست زیست

  .ایجاد تسهیالت و امکانات است

مع مطرح بوده و جوای موضوع مهم علمی در کلیهی منزلههای اخیر بهسال درنیز شهری پایدار ی مقوله توسعه

آشکار  ،شهری را به خود اختصاص داده است. با نگاهی مختصر به شهرهای توریستی برتر یبخش وسیعی از ادبیات توسعه

ها در چارچوب مفاهیم . بدین معنی که آنهستند هایی پایـدار بـرای زنـدگی شهروندانشود که این شهرها مکانمی

کنونی خود برسند. از سـوی دیگـر رشـد صـنعت گردشگری در شهرهای برتر  یجایگاه مترقاند به پایدار توانسته یتوسعه

: 1794نژاد و شریفی، حاتمی) آیدشمار میپایدار بهی گردشگری نیـز، خود عاملی برای حرکت شهرها در چارچوب توسعه

 تواندمی شهری سیستم یک ورودی یلهمنز به و انسانی و هوشمند عنصری عنوانبه با همه این تفاسیر، گردشگری (.31

 (.29: 1713 شود )غفاری، شهری پایدار یتوسعه ساززمینه و فضایی -مکانی مختلف در ابعاد مثبتی اثرات موجب

. است آن محیط با انسان و انسان با انسان وارنظام و سازنده پایدار، شهری نیز وامدار تعامالت پایدار یتوسعه 

 اجتماعی نظر از بادوام، اقتصادی نظر از قابل سکونت، محیطیزیست از نظر شهر زمان، طول در آن اثر بر که تعامالتی

بسیار تأثیر  محور گردشگر شهرهای پایدار یتوسعه در شود. در واقع گردشگریمی دیدنی و زیبا کالبدی نظر از و همبسته

نژاد و  آید )حاتمیمی شمار به گردشگری یجذب و توسعه در عاملی خود نیز شهرها پایداری دیگر سوی از گذار است و

 (. 37: 1794شریفی،

کیلومتر( با کشور عراق و داشتن کمترین فاصله تا  220شهرستان مهران به دلیل داشتن مرز مشترک طوالنی)

کیلومتری با اولین  70کیلومتر( و فاصله کوتاه  211با شهرهای مهم مذهبی عراق ) نزدیک یکیلومتر( و فاصله 217بغداد )

 .شهر مرزی عراق به عنوان گذرگاه ارتباطی مهم جهت تردد اتباع دو کشور و صادرات و واردات شناخته شده است

ولی در واقع  .کنندانتخاب میایرانی و عراقی و سایر کشورها این مسیر را به عنوان مسیر تردد  گردشگرانکه اغلب  طوری به

 ترین گردهمائی جهانروی اربعین به عنوان بزرگ باشد برگزاری مراسم پیاده مورد توجه میترین رویدادی که اکنون  مهم

مردم کشورمان نیز با رشدی شتابان در حضور باشد که  کننده( در کشور عراق می میلیون شرکت 23بالغ بر  1794)در سال 
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میلیون  2به حدود  1790سال  درهزار نفر  10کشورمان از  یکننده که جمعیت شرکت طوری  سهیم هستند به کنگرهاین 

 .(19: 1793)فوالدی، است افزایش یافته 1793نفر در سال 

 در رسد می نظر به( مذهبی گردشگری) آن روی پیش جدید قابلیت و مهران شهرستان محرومیت به توجه با 

 شهرستان از زیارت قصد به کشور جمعیت از قشر این نیازها، برآوردن برای دقیق نگری آینده و منظم گذاری سرمایه صورت

 باشد. بطور أخص داشته مهران شهر شهرستان بطور اعم و ی پایدارتوسعه در فراوانی تأثیر تواند و می کنند می عبور مهران

مرزی و گمرکی شهر مهران، امکان بهره برداری  -های طبیعی، گذرگاهیحال بدون تردید، با عنایت به موقعیت و پتانسیل

 این رسد وفرهنگی و اقتصادی شهر بسیار محتمل به نظر می -فضایی، اجتماعی -ی پایدار کالبدی آن برای توسعه از

ی بر توسعه تأثیراتی چه مذهبی گردشگری ویژه، طور به و شهر مهران زائران از تردد که شودمی اساسی مطرح پرسش

تأثیرات تردد و اسکان زائران و بطور کلی  هدف بررسی میزان ،حاضر در پژوهش است؟ بنابراین، داشته فضایی شهر پایدار

 -و نیز ابعاد اقتصادی -های شهری مرتبط با گردشگریفضایی شهر خصوصاً زیرساخت -گردشگری مذهبی بر ابعاد کالبدی

  باشد.می اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی
 

 مبانی نظری

اند هکرد تعریف درآمد و ایجاد اشتغال طریق از توسعه و ترویج ای،حاشیه اقتصاد تحرک برای ابزاری را گردشگری

 دهدمی نشان مطالعات است. یافته گسترش شدت به ی گذشتهکه در طول چند دهه (،119: 2003)اِبی و کافریت، 

همکاران، باشد )سونگ و می دارا را مقصد مناطق در توسعه و رشد ایجاد برای ایالعاده ظرفیت فوق دارای گردشگری

کند )استابلر و می جدا اقتصادی هایسایر فعالیت از را آن که است هاییویژگی دارای این، بر عالوه (.1314: 2012

و  جدید دانش آوردن بدست برای ابزاری و جدید رویکردهای دنبال به فعالیت، همیشه یک عنوان به و (،2010همکاران، 

 (. 1313: 2012باشد )سونگ و همکاران، می خاصی انضباط و نظم دارای همینطور و رودمی شمار به نو هایدیدگاه

رشد چشمگیری داشته است. تعداد  1990دهد این بخش از گردشگری مذهبی، بویژه از دهه ها نشان میپژوهش

دالر با بیش از میلیارد  11ها روی هم رفته ی گردشگری آنبازدیدکنندگان شرکت کننده در گردشگری مذهبی و هزینه

 . (Csapo & Matesz, 2007میلیون مسافر در سراسر جهان بود ) 700

ی ایمان یا دالیل مذهبی برانگیخته عنوان مسافرتی که بوسیلهاز نظر شارپلی و ساندرام گردشگری مذهبی به

 (. 111: 1791پور و همکاران، کند )حسینیشود، مفهوم پیدا میمی

برد: داوطلبانه بودن و بدون انگیزه مادی و دستمزد، دارای هبی پنج ویژگی را نام میسانتوز برای گردشگری مذ

 . (Santos, 2003: 40ی دینی )های دینی، تکمیلی، سفر به مقصد مکان مذهبی و سفر به منظور یک فریضهانگیزه

ت مدرن و سنتی را با از نظر رابینسون ویژگی مهم گردشگری مذهبی در این است که فرهنگ، باورها و اعتقادا

دهد. وی معتقد است گردشگری مذهبی با معنای کند و باورها و اعتقادات گذشته را به حال پیوند میهم ترکیب می

. (Robinson, 2006: 65)دنبال ارضای نیازهای معنوی و روحانی است روحانی و معنوی همراه است و مخاطب در آن به

-تری به انسان مدرن هدیه داده و نقشی تسکین بخش را ایفا میمذهبی آرامش بیشچزرنک نیز معتقد است گردشگری 

 (.Czernek,2016:44)کند 

 اقتصادی و اجتماعی ابعاد مختلف و هازمینه در بسیاری مثبت آثار مرزی نقاط در مذهبی گردشگری گسترش

 هایفعالیت تنوع و اقتصادی هایفعالیت یتوسعه توسعه، برای جوامع محلی هایپتانسیل رفتن باال موجب که، بطوری دارد.

 به نیل برای رهیافت جایگزین یک چنین،(. هم341: 2009)بیرد و همکاران، شودمی غیره و مناطق روستایی تولیدی

 چنین مهاجرت مناطق مرزی سعیی شهرها و همتخلیه روز افزون روند به توجه با و رودمی شمار به شهری پایدار یتوسعه
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به  توجه با نواحی این نمودن متحول یا مکمل هایفعالیت ایجاد طریق از احیای این نواحی برای جدید راهبردهای ارائه در

 دارد. هاآن انسانی و طبیعی منابع

 گردشگری مذهبی
 در کارکردهای مختلفی و وظایف دارای فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، واقعیت یک عنوان به مذهبی گردشگری

 زیارتی، رسوم و آداب های مختلفجلوه مشاهده معنوی، فضای از بردن لذت روح، آرامش روانی، بازیابی باشد.می جامعه

 های شیوه شناخت فرهنگی، میراث ملی، پاسداشت غرور احیای معنوی، فرهنگ شناخت زایی، اشتغال معنوی، محصوالت

 هایسرمایه رشد فرهنگی، تبادالت بروز فرهنگی، فرهنگی، همگرایی منابع حفظ فرهنگی، نفس به اعتماد ایجاد زندگی،

 (. Feyz Abadi et al,2011باشد)می جامعه در مذهبی اثرات گردشگری و کارکردها ترینمهم از فرهنگی،

 دارای آن در کنندگانشرکت که دانست گردشگری از ایگونه را مذهبی گردشگری توانمی کلی تعریف یک در

 مقابر مساجد، کلیساها، نظیر مقدس اماکن از که ها هستندانگیزه سایر با ترکیب به صورت یا و مذهبی منحصراً هایانگیزه

 اول دستۀ. شویممی روبرو جهانگردان از مختلف یدسته دو با مذهبی گردشگری کنند. درمی بازدید هاآن نظایر و هاامامزاده

 کنند.می دیدن ادیان سایر مقدس اماکن از که کسانی گروه دوم و کنندمی بازدید خود دین در مقدس اماکن از که کسانی

 کنند)احمدی را انتخاب مذهبی جهانگردی انواع از یکی است ممکن دارند، افراد که هدفی نوع به بسته حال، هر به

 (.11: 1790سبزآبادی،  و شاپورآبادی

 رویداد اربعین

های بین شود که رویدادها اساساَ ساختاری اجتماعی دارند و در بستر فرهنگدر بحث گردشگری رویداد بیان می

باشد که در ها، و نمادهایی میافتد. بسیاری از رویدادها وابسته به مراسم، جشنای اتفاق میای و حتی قبیلهالمللی، ناحیه

ای است که اثرات عظیم اقتصادی، بانهمعانی فرهنگی بسیار عمیقی دارند. در واقع رویداد اربعین نیز رویداد صلح طل

ای و چه در سطح فراملی. یکی دیگر از مواردی که در سیاسی، اجتماعی و غیره را در پی دارد چه در سطح ملی چه منطقه

رویداد اربعین قابل توجه است این است که در این شکل خاص از گردشگری مذهبی برخالف سایر اشکال که هدف و 

 (. Gallarza,2009یی خود مقصد است )جاذبه اصلی و نها

ای ی گردشگری کل فرایند سفر و رسیدن به مقصد است و در واقع خود شکل سفر کردن تبدیل به جاذبهجاذبه

انگیزاند. نکته قابل توجه دیگر این است که برخالف سایر رویدادهای بزرگ شود که افراد را برای این تجمع عظیم بر میمی

رسند، های فرهنگی و اخالقی به حداقل ممکن میروی اربعین نه تنها آسیبشوند در رویداد پیادهبرگزار میکه در جهان 

آورد و در طول مدت این ی جمعی و تقارب فرهنگی فراهم میبلکه این رویداد بستری را برای رشد اخالقیات روحیه

گذارند و نهایتاَ به گی را در قالبی همگن به نمایش میگردهمایی بزرگ افراد مختلف طیفی از مشترکات اعتقادی و فرهن

 رسند.بلوغ فکری و رشد معنوی می

 ی پایدارتوسعه
 نامطلوب اثرات اقتصادی، رشد محدودیت بدون تداوم که درک این با پایدار یتوسعه مفهوم ،1910 یدهه در

 چالش به را زمان آن تا اقتصادی یتوسعه و رشد الگوهای و شد مطرح خواهد داشت، درپی اجتماعی و محیطی زیست

 و شد آغاز گردشگری پایدار یتوسعه رویکرد سوی به انبوه گردشگری از حرکت ،1990 یدهه از شکل بدین .کشاند

 رعایت میزبان، یجامعه زندگی کیفیت بهبود پایدار، گردشگری اهداف شد. ادبیات گردشگری وارد پایدار یتوسعه مفهوم

 حفظ محیطی، زیست سیستم حفظ طریق از زیست کیفیت محیط حفظ نسل، درون و نسلی بین برابری یا مساوات



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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 دیدار که ایگونه به امکانات است؛ و تسهیالت ایجاد و جوامع، بین اجتماعی همبستگی و فرهنگی انسجام و یکپارچگی

 گردشگری نقش بررسی گردشگری، پایدار یتوسعه رویکرد قالب رو این کنند. از کسب ارزشمندی هایتجربه بتواند کننده

 ابعاد زیرا گیرد؛می صورت محیطی و فرهنگی یا اجتماعی، اقتصادی، ابعاد از عموماَ محلی و ایی منطقهتوسعه در

 کنند.می تقویت را متقابالً یکدیگر و یکدیگرند ملزوم و الزم پایدار گردشگری

 و بوده مطرح جوامع یکلیه در علمی مهم موضوع یمنزله به اخیر هایدر سال پایدار شهری یتوسعه مقوله 

 آشکار برتر توریستی شهرهای به مختصر نگاهی با است. داده اختصاص خود به را شهری یادبیات توسعه از وسیعی بخش

 یتوسعه مفاهیم چارچوب در هاآن که معنی بدین اند.زندگی شهروندان برای پایدار هاییمکان شهرها این که شودمی

 برتر شهرهای در گردشگری صنعت رشد نیز، دیگر سوی از برسند. خود کنونی مترقی جایگاه به اندتوانسته پایدار

 (.31: 1794 شریفی، و )حاتمی نژاد آیدمی شمار به شهرها پایدار یتوسعه چارچوب در حرکت برای عاملی خود گردشگری

 پایداری شهری
ی پایدار شهری بوده است)فنی.ز، ی پایدار، دستیابی به توسعهارکان اساسی توسعههای اخیر یکی از در دهه

باشد؛ فرایندی که ی شهری پایدار دستیابی به وضعیت پایداری جوامع شهری می(. در واقع هدف فرایند توسعه111: 1797

محیطی شهر است. شرایط  -و زیستهای پایداری در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هدف آن ایجاد یا تقویت ویژگی

ای از پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی با هدف شود که مجموعهجامع پایداری زمانی فراهم می

 در مقوله پایداری اهمیت به توجه با رو این از بقای اقتصادی و پایداری زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک بوجود آید.

 برای کالبدی و اکولوژیکی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نیازهای مجموعه از ایگسترده یدامنه شهرها، یتوسعه اهداف

 .گردد تدقیق و تعریف شهر پایداری هایشاخص قالب در تواندمی که توجه است مورد پایداری سوی به حرکت

 پایداری اجتماعی
ی های توسعهبه بعد در برنامه 1930ی ی پایدار است که از دههپایداری اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با توسعه

ی پایدار در عمل کشورهای مختلف وارد شد اما به دلیل عدم اجماع بر سر مؤلفه ها و جایگاه آن در میان سایر اجزاء توسعه

حفظ و نگهداری ابزارهای  ای بسیار متفاوتی با آن برخورد شده است. پایداری اجتماعی به توانایی جامعه برایبه گونه

کند و به عنوان ضروری ایجاد ثروت و رفاه و مشارکت اجتماعی برای گسترش یکپارچگی و انسجام از سوی دیگر اشاره می

های اجتماعی و فرهنگی جامعه هم پیوند با ابعاد زیست محیطی و اقتصادی است. یک مفهوم، به دنبال حفظ و ثبات مولفه

 ی پایدار، نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف بسیار حایز اهمیت است. در فرایند توسعه

ی پایدار مضامینی چون توانمندسازی، افزایش قدرت و آزادی انتخاب، توسعه رو در اهداف راهبردی توسعهاز این

ه اجتماعی به و گسترش مشارکت، ارتقاء کیفیت زندگی، ظرفیت سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری و رفا

شکلی گسترده مورد تأکید قرار گرفته است؛ بدین ترتیب ابعاد اجتماعی در تعامل با سایر ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی، 

 (.7: 1791دهد )پورمحمد و همکاران،ی پایدار را قوام بخشیده و کلیت موزون آن را شکل میتوسعه

 پایداری اقتصادی
 باشند هر ماندگار و کننده رقابت اقتصادی محیط با تعامل در هاسیستم که ستا آن معنایپایداری اقتصادی  به 

 لحاظ از و اکولوژیکی الزامات  با هماهنگ جامعه، قبول مورد که اندازه هر نیست، ماندگار اقتصادی نظر از که سیستمی

 (.73: 1713یابد )زاهدی، تداوم تواندنمی باشد، حمایت مورد سیاسی
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 :کرد تشریح چنین مختلف هایدیدگاه از را اقتصادی هایفعالیت پایداری

 .نیابد کاهش زمان طول در جامعه مطلوبیت آن، در که گویند پایدار را موقعیتی  -1

رشد  و تولید های فرصت که باشد ایگونه به طبیعی منابع مدیریت آن، در که گویند پایدار را موقعیتی  -2

 .بماند باقی پایدار یآینده برای همچنان اقتصادی

 .کاهش نیابد طبیعی سرمایه ذخایر اقتصادی، یتوسعه و رشد جریان در آن، در که گویند پایدار را موقعیتی  -7

رفته  کار به منابع عملکرد که باشد ایگونه به طبیعی منابع مدیریت آن، در که گویند پایدار را موقعیتی -4

 (.171: 1714 خلیلیان،) نیابد کاهش

 پایداری زیست محیطی
کنند این بٌعد به مجموع اجزاء و عناصری که در اکوسیستم وجود دارند و بستری برای فعالیت و تولید مهیا می

شود. پایداری اکولوژیکی به معنای حفظ منابع پایه در سطوحی است که اختیارات آینده را سلب نکند و با حفظ اطالق می

 (. 101: 1791)حسام و همکاران، اف پذیری اکوسیستم استیا ارتقای ظرفیت، کیفیت و انعط

هایی هستند که در اثر کارشناسان محیط زیست بیشتر بر این بٌعد از توسعه تمرکز دارند و نگران محدودیت

ی شود. آن ها نگران حفظ چیزی هستند که اقتصاددانان آن را سرمایههای بشری بر محیط زیست عارض میفعالیت

ی ای در روی زمین وابسته به تولید اولیهاند که شرط حیات هر موجود زندهامند و بر این امر به خوبی واقفنطبیعی می

 ها طبیعت، بزرگ ترین و شگفت انگیزترین گنجینه است.گیاهان است. از نظر آن

وجود دارد؛ به زیست و توسعه نیز در مجموع نظریات و دیدگاه های متفاوتی در زمینه اثرات گردشگری بر محیط

ای بر اساس نظریه رشد اقتصادی اعتقاد دارند گردشگری از طریق اشتغالزایی و افزایش درآمد ناخالص ملی و طوری که عده

 تأثیراتشود و زیست میی سود مناسب موجب رشد اقتصادی، پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی و محیطکسب حاشیه

 فقر سطح کاهش و فروش میزان خدمات، تفریح، سالمتی، نظیر محلی ساکنان زندگی کیفیت های عینیشاخص بر مثبتی

، تانگ و جانگ، 1711کنند )الوانی و پیروزبخت، زیست مثبت ارزیابی میو اثرات آن را بر توسعه و محیطاست  داشته

ی با فرایند تخریب ای نیز اعتقاد دارند گردشگر، و عده(11: 2002کیم، و  2001، لی و جانگ، 2011، هولزنر، 2009

زیست ناشی از مصرف زیاد مردم و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، ایجاد آلودگی و ... تأثیر منفی بر امر توسعه محیط

، مارتین سجاز و 2001، توار و لکورد، 2010، اسکات و همکاران،1711محیطی دارد )خانی و همکاران، ویژه از بعد زیستبه

، هسیه و 2010، ملندز، 2007، پیکرینگ و همکاران 49: 1791پور و همکاران، ، هاشم2017ی و وایلز،، گاد2010سانچز، 

 (. 1791، باباخانزاده و لطفی، 1791، یزدیان و همکاران،1711، قرخلو و همکاران، 1711، قدمی و همکاران، 2017کانگ، 

تر معنا و مفهوم یافته و فضای شهری را شکند بیگردشگری مذهبی وقتی در فضای متراکم شهری نمود پیدا می

های فضای ای با تنوعی از مبادی ورودی مختلف با توجه به محدودیتکند. مراسمات مقطعی و دورهبا خود درگیر می

-تر ذهن گردشگران را معطوف به خود کرده و کمبودهای فضای شهری را در ابعاد مختلف اقتصادی، زیستشهری بیش

سازد. در این شرایط ظرفیت و و نقل، اسکان و غیره آشکار میدرمانی، حمل -فضایی، اجتماعی، بهداشتی -محیطی، کالبدی

تواند ها و نیازهای گردشگران است که میگویی به خواستهبخشی فضای شهری برای پاسختوان مدیریت شهری در نظام

نسبت به فضای فیزیکی شهر نسبیت بخشیده و معنوی،  -مندی از فضای روحانیتداعی ذهن گردشگر را در حین بهره

خاطر گردشگران را تأمین و منجر به بازتولید گردشگری شود )دویران و احمدی، مطلوبیت روحی و روانی را تکمیل، رضایت

1799 :214 .) 
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 ی پژوهشپیشینه
شور منتخب ک 11محیطی در پژوهشی به بررسی تأثیر گردشگری بر عملکرد زیست  (1791راسخی و همکاران)

پرداخته است نتایج  پژوهش حاکی از این   2012تا  2001توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 

 توسعه منفی بوده است.حالاست که تأثیر گردشگری بر کشورهای توسعه یافته مثبت، ولی در کشورهای در

ی به  بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه (، در پژوهشی1794حاتمی نژاد، حسین و شریفی، امیر)

گردشگری شهری توانسته است به ی موردی: شهر سنندج( پرداخته است که نتایج بیانگر آن است که پایدار شهری )نمونه

 تأثیر را برترین پایدار اقتصادی و کم یتوسعهای مؤثر باعث افزایش پایداری شهر سنندج شود که بیشترین تأثیر را بر شیوه

 پایدار محیطی آن داشته است. یتوسعه

(، در پژوهشی به  توسعه، جهانی شدن و پایداری در قشم پرداخته است. نتایج گویای آن است 1797فنی، زهره )

زایی، افزایش درآمد و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی، و در مجموع حصول منافع اقتصادی و پایداری با وجود اشتغال

زیست با پیامدهای منفی زیادی از قبیل جتماعی آن، سبب ناپایداری کالبدی شهر هم شده است و از لحاظ محیطنسبی ا

زیست شهری همراه بوده که مغایر با اهداف های مفید برای محیطهای محیطی، افزایش ترافیک، تغییر کاربریآلودگی

 پایدار شهری است. یتوسعه

(،  در پژوهشی به بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری از 1791ن)پور، سیده فهیمه و همکاراهاشم

محیطی دیدگاه شهروندان )مطالعه موردی: شهر بابلسر( پرداخته است که  سنجش اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست

-زیست رابطهیطاقتصادی و آلودگی مح یتوسعهگردشگری شهری بابلسر نشان داده که بین متغیر گردشگری و متغیرهای 

ها بر درصد آن 91های اقتصادی و درصد شهروندان تأثیر گردشگری بر مؤلفه 93معناداری وجود دارد؛ بطوری که  ی

 اند.های محیطی را متوسط تا خیلی زیاد دانستهآلودگی

گردشگری، با  یتوسعهای به تحلیل برنامه ریزی استراتژیک (، در مطالعه1790زاده، عیسی و همکاران )ابراهیم

گردشگری، با  یتوسعهبرنامه ریـزی اسـتراتژیک  ی موردی: شهر قم( پرداخته است.تأکید بر گردشگری مذهبی )مطالعه

-های محافظهدهد اسـتراتژی هـای قابـل قبـول در اولویت نخست استراتژیتأکید بر گردشگری مذهبی شهر قم نشـان می

 گیرند.ریـزی قـرار مـیدر اولویت دوم برنامـههای تهاجمی اند و استراتژیکارانه

گردشگری مذهبی  یتوسعههای (، در پژوهشی به تحلیل ظرفیت1790احمدی شاپورآبادی و همکاران )

های مذهبی، تاریخی و ی آن است، استفاده بهینه از جاذبهدهندهها نشانفرهنگـی کـالن شـهر قـم پرداخته است که یافته

های ها و فرهنگ اسالمی، معرفی ارزشدر کنار سودآوری اقتصادی آن منجر به ترویج و گسترش ارزشفرهنگی شهر قم 

 ای و ملی شده است.انقالب و فرهنگ ناب اسالمی ایرانی و غنا بخشیدن به فرهنگ معنوی در سطوح بین المللی، منطقه

فرهنگی، و زیست محیطی  -ماعی(،  در پژوهشی به سنجش تأثیرات اقتصادی، اجت1790ضرابی و همکاران )

ی موردی: شهرستان مشکین شهر( پرداخته است. نتایج گویای آن است که  در شهرستان گردشگری )مطالعه یتوسعه

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرات مثبت داشته است، اما تأثیرات  یتوسعهمشکین شهر نیز اگرچه گردشگری بر 

 پاش زباله به اثبات رسیده است.وویژه از طریق ریختمحیطی گردشگری بهنامطلوب زیست

به بررسی پتانسیل گردشگری مذهبی مانیسا در ترکیه با دیدگاه بازاریابی  ( در پژوهشی2011کارتال و همکاران)

مذهبی بسیار مهمی  -اهمیت تاریخیگردشگری مذهبی پرداختند که یافته های آنان بیانگر آن است در مانیسای ترکیه 

های فروش سوغات، مواد غذایی و نوشیدنی برای انداز بازاریابی از جملهرد و پتانسیل گردشگری مذهبی با یک چشمدا

هایی مانند های کنار بناهای مذهبی، محصوالت و خدمات گردشگری مذهبی در ترکیب با فعالیتمحلی در فروشگاه
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رار گرفته و بر اثرات مثبت گردشگری مذهبی در توسعه آن گذار و امثالهم مورد ارزیابی قوکمپینگ، کوهنوردی و گشت

 اذعان شده است.

اند که گردشگری مذهبی در استان نونگ خی پرداخته SWOT( در پژوهشی به تحلیل 2014منینتر و تران)

نیز خای تایلند ها و تهدیدات گردشگری مذهبی در استان نونگبررسی نقاط قوت و ضعف، فرصتنتایج بیانگر آن است 

-تواند از طریق یک برنامه اقامت در معبد به گردشگران فرهنگ بودایی تایلندی را بهدهد گردشگری مذهبی مینشان می

های مذهبی برای گردشگران، عنوان یک محصول گردشگری مذهبی معرفی کند و به مواردی چون؛ ایجاد تنوع فعالیت

ایل نقلیه عمومی برای رفتن به معابد و روابط گسترده عمومی و بهبود منابع انسانی در گردشگری، تدارک و تنظیم وس

های جذب گردشگر، کسب درآمد و افزایش اشتغال تأکید شده است که در توسعه همکاری با ذینفعان برای بهبود ظرفیت

 آن تأثیر گذار بوده است.

 رانیایی روستا مناطق در یارتیز یگردشگر و یمذهب راتیتأثای به ( در مطالعه2012پورطاهری و همکاران)

 گرفته قرار بحث مورد روستایی تغییرات خانوارهای بر اقتصادی و فیزیکی اجتماعی، تأثیرات مطالعه این درپرداخته است 
 اثرات اما اند،داده تغییر قرار معرض در شدیداً را روستایی مساطق مذهبی گردشگران و که زائران داد نشان است. نتایج

 .است ابعاد سایر از تراجتماعی بیش بُعد بر مذهبی گردشگری و زیارت

 1913های زیست آن از سال( در پژوهشی به بررسی تأثیر نفت بر بخش گردشگری مکزیک و محیط2010ملندز)

 محیطی اذعانویژه از بعد زیستبه یتوسعههای آن گویای آثار منفی گردشگری در امر پرداخته است که یافته 2003تا  

پایدار گردشگری نمود فضایی  یتوسعهریزی دقیق و مبتنی بر بار عمدتاً در فقدان برنامهاند و باید گفت این آثار زیانداشته

 پیدا کرده است. 

نشان دادند که اثرات مردم  زندگی کیفیت بر گردشگری اثرات عنوان بررسی با درپژوهشی (،2002) کیونگامی

زندگی به طور قابل توجهی ارتباط دارد و گاهی ساکنان از اثرات منفی گردشگری احساس های مختلف گردشگری با حوزه

رضایت  بین اثرات اقتصادی گردشگری و رضایت از رفاه مادی و نیز تأثیر اجتماعی گردشگری و اند، وعدم امنیت را داشته

 جامعه ارتباط مهمی وجود دارد.

هنسبتاً گسترد هاییپژوهش چه اگر دهد،می نشان کشور از خارج و لداخ منابع در آمده عمل به هایبررسی نتایج

 بر گرانکه پژوهشاست،  شده انجام ی پایدارهای توسعهشاخص رشد و مذهبی گردشگری نسبی، مزیت یزمینه در ای

پژوهش تمامی  که در ایناند، در حالیداشته ناچیزی تأکید یکپارچه صورت به شهری پایدار یتوسعه بر نقش گردشگری

تری مورد بررسی قرار ی آماری وسیعهای آن با متخصصان فن در میان گذاشته شد و در جامعهها و زیرشاخصشاخص

دیگران  در  نتایجی کهفرهنگی با   -طور خاص در ابعاد اقتصادی و اجتماعیاگر چه نتایج این پژوهش به وگرفته است،  

باشد، اما اند در کلیت آن هم راستا و  شاید متناسب پایدار شهری یافته یبررسی نقش گردشگری مذهبی بر توسعه

 محیطی با اثرات منفی و نامطلوب همراه بوده است. برخالف آن، از بُعد زیست

است. لذا  مهران شهر پایدار یتوسعه و سنجش نقش گردشگری مذهبی اربعین بر بررسی حاضر پژوهش هدف

 قابل مذهبی گردشگری برای حوزه دو ادراکی، ساختار یک در بنابراین .است عملکردی تحلیل چهارچوب یک به نیازمند

ی توسعه کارگزار عنوان به مذهبی گردشگری دیگر، طرف از و مذهبی گردشگری ابعاد و اندازه طرف یک است؛ از شناسایی

قابل  زیر مفهومی مدل در آن معیارهایزیر  و مذهبی گردشگری اثرگذاری و میزانچگونگی  نهایت، در پایدار شهری.

 دهد.( در زیر مدل مفهومی پژوهش را نشان می1)ی مشاهده است. شکل شماره
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 .(1400 ،)ترسیم: نگارندگانشهری  پایدار یتوسعه و مذهبی گردشگری . مدل مفهومی و چارچوب1شکل

 مورد مطالعه یمحدودهمعرفی 
 با شمال شده است. از واقع کشور غرب درصد، در 2/1مساحتی در حدود  با مربع کیلومتر 19044 با ایالم استان

 همسایه عراق کشور با مشترک، مرز کیلومتر 421 با غرب لرستان، و در با شرق خوزستان، از با جنوب کرمانشاه، از استان

  (.1791استانداری ایالم، آماری،  سالنامه) است

-نقطه تا کیلومتر 12 جمعیت داشته است، حدود نفر 13471 تعداد 1791 سال آمار بر اساس مهران مرزی شهر

ها قرن طول در عراق بغداد و واسط استان مرکز با ایالم استان مرکز اتصال یحلقه به عنوان و دارد مرزی فاصله صفر ی

 .(1792است )مهندسین مشاورخودآوند، مرز بوده سوی دو مردمان ارتباطی ترین گذرگاهمهم

 و داشتن ییبه دلیل موقعیت مناسب جغرافیاکه مهران در جنوب غرب استان ایالم واقع شده است شهر 

 گذرگاهی ممتازی موقعیت کشور عراق؛ از جمله کربال، نجف، سامرا و کاظمین دارای زیارتی شهرهای با فاصله نزدیکترین

 .( 2ی شکل شماره)باشد  می

 ویژه ایران بود،جهان و به شیعیان مناسبات مذهبی برگزاری مانع که عراق کشور در بعثی حکومت پایان یافتن با

اکنون  که شد شروع عراق در نفر میلیون 2 حدود حرکت حسینی)ع( با اربعین روی پیاده میالدی 2007 سال در اولین بار

 با و شد شروع نفر 000/10 با 1790 از نیز ایران از اربعین روی رسیده است. پیاده نفر میلیون 23 حدود به تعداد این

 زوار در کشور، عبور برای مرزی دیگر ینقطه سه وجود علیرغم و رسید نفر میلیون 2 حدود به 1793 در فزاینده رشدی

مناسب  جغرافیایی موقعیت به توجه ، با1791میلیونی سال  1/2و  1793 سال میلیونی 2 جمعیت از درصد 30 از بیش

 در اند وکرده اربعین انتخاب روی پیاده برای را مهران تر، مرزخدمات مطلوب یارائه و تربیش امنیت دسترسی و و مهران

-کل میراث  یاست )اداره بوده ایرانی و عراقی زیارتی گردشگران انتخاب اغلب گذرگاه مرزی این هم سال ایام یبقیه

 (.https://fa.alalamtv.net/newsو  1793ایالم، گردشگری استانو دستی فرهنگی، صنایع

 

 

 

 

 
گردشگری  

 مذهبی

 فضایی -کالبدی 

 اقتصادی

 فرهنگی -اجتماعی
 -همبستگی اجتماعی تقویت

فرهنگی، بهبود خدمات و 
 کیفیت زندگیارتقای 

 ادوامافزایش درآمد و بهبود اشتغال ب

توسعه زیرساخت ها و بهبود 
 منظر و سیمای شهری  

 زیست پویا و قابل سکونت محیط
 محیطیزیست

توسعه 

پایدار 

 شهری

https://fa.alalamtv.net/news


 
 
 

 ی....نقش گردشگری مذهبی اربعین در توسعه تحلیل
11 
 

 
 (.1400: فرجی دارابخانی و مرادی )مأخذ. موقعیت جغرافیای شهر مهران در تقسیمات سیاسی )2شکل 

 
ای و مرزی و اثرات جنگ تحمیلی، با محرومیت و جغرافیایی و موقعیت حاشیهکه به دلیل انزوای  شهر مهران

حاکمیتی کشور عراق و از  -تر از دو دهه اخیر و بدنبال تغییرات سیاسینیافتگی تاریخی مواجه بوده است، در کمتوسعه

، از پتانسیل (مذهبی یاز جمله گردشگر)آن  روی پیش جدید هایقابلیت سرگیری روابط متقابل دوستانه دو کشور و

محلی،  -ایریزی دقیقِ ملی و منطقهبرنامه صورت ی پایدار شهری برخوردار شده و دریابی به توسعهباالیی جهت دست

های گردشگری و خدماتی تأمین نیازها؛ از جمله در زیرساخت برای مناسب و منظم گذاری مدیریت صحیح و سرمایه

 ی پایدار شهریمحرک اصلی توسعه تواند که می رین عتبات عالیات را پذیرا خواهد بودجمعیت زائ حجم عظیمی از مربوطه،

 آن باشد.

 پژوهش روش
مرزیِ  -ی پایدار شهر گذرگاهیهدف کلی این پژوهش سنجش و ارزیابی نقش گردشگری مذهبی در توسعه

 نیاز مورد هایداده است. تحلیلی -توصیفی آن انجام روش و کاربردی، هدف، لحاظ ازمهران با تأکید بر اربعین است. 

موضوع و  ادبیات مبانی نظری، تدوین برای است. شده گردآوری پرسشنامه و اسنادی میدانی، مطالعات طریق از پژوهش

و خبرگان ادارات  ساکنان درکسنجش میزان  برای و اسنادی، روش ی پایدار شهری ازها و نماگرهای توسعهشاخص تعیین

ای پرسشنامه -میدانی روش از های مورد بررسی،ی پایدار شهری از نظر شاخصدر توسعه گردشگری مذهبی نقش از

  شده است. استفاده
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مورد مطالعه را شهروندان شهر مهران )کارشناسان و خبرگان متخصص ادارات مرتبط از جمله؛  ی آماریجامعه

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اعضای شورای شهر مهران( و نیز گمرک و پایانه مرزی، شهرداری، فرمانداری، میراث 

=  733ی بعد با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه برابر با )دیگر ساکنان شهر تشکیل داده است و در مرحله

n به گوییپاسخ نظورم بهدرصد تعیین و برآورد شد، و  01/0با درصد خطای  1791نفری سال   13471( نفر از جمعیت 

 -محیطی و فضاییزیست فرهنگی، -اجتماعی اقتصادی، ابعاد در سؤال 43 از متشکل یک پرسشنامه پژوهش، سؤاالت

 . شد تنظیم لیکرت طیف قالب ی پایدار شهر درتوسعه کالبدی

 شهر پایدار یدر توسعه گردشگری مذهبی نقش از شوندگانصحیح پرسش افزایش اطمینان از درک منظور به

توسط  پژوهش، متغیرهای روایی لحاظ گردید. تحصیالت و میزان شغلی وابستگی جنس، سن، متغیر 4 مطالعه، مورد

 نیز با پرسشنامه پایایی و شد تأیید و بررسی گردشگری و شهری ریزیمطالعاتی برنامه یهحوز متخصصان و پژوهشگران

و  مذهبی در ابعاد بندی میزان تأثیر گردشگریسنجش، تحلیل و رتبه برای .است شده محاسبه کرونباخ آلفای روش

است )جدول  شده مستقل استفاده T آماری هایآزمون و فریدمن آزمون از ی پایدار شهر مورد بررسی،های توسعهشاخص

1.) 

 هابرای شاخص شده محاسبه آلفای . میزان1جدول 

 مقدار آلفا ابعاد مقدار آلفا ابعاد

 /.111 کالبدی -فضایی /.393 اقتصادی

 /.331 محیطیزیست /.121 فرهنگی  - اجتماعی

 /.333 میانگین کل /.110 میانگین کل

 .(1400)مأخذ: یافته های پژوهش، 

 های پاسخگویانویژگی
درصد پرسش  77/33شناختی پژوهش نشان داده است که های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیتیافته

 اند. ها را زنان تشکیل دادهدرصد آن 33/77شوندگان را مرد و 

 

 شناختی پژوهشجمعیت متغیرهای به مربوط توصیفی های.یافته2جدول 

 درصد تعداد نوع متغیرهای توصیفی

 مرد جنس

 زن

249 

123 

77/33 

33/77 

 

 تحصیالت

 دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 باالتر

171 

121 

47 

21 

97/40 

03/79 

47/17 

13/3 
 

 شغل
 کارگر

 کارمند

 آزاد

 سایر

123 

13 

113 

73 

1/77 

1/11 

4/41 

10 

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م
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-ترین و بیشترتیب کمدرصد به 1/13سال  40تا  21درصد و بین  3سال با  31های سنی، باالی در میان گروه

 03/79تر، درصد دارای مدرک دیپلم و پایین 97/40گیرند. در میان پاسخ دهندگان ی آماری را در بر میترین حجم جامعه

اند که بیانگر اطمینان بسیار باال درصد دارای مدارک باالتری بوده 13/3درصد کارشناسی ارشد و  47/17درصد کارشناسی، 

ها درصد آن 3/34یان مجرد و درصد پاسخگو 4/71چنین از میزان درک پاسخگویان نسبت به موضوع پژوهش است. هم

 (.2اند )جدول متأهل بوده

 داده ها تجزیه و تحلیل
فرهنگی،  -اجتماعی شاخص چهار مهران از شهری ی پایدارمذهبی در توسعه گردشگری نقش بررسی برای

فوق و  شاخص چهار قالب در سؤاالت پرسشنامه اساس، این بر شد. اقتصادی استفاده محیطی وزیست فضایی، -کالبدی

  شدند. ریزیپی های مربوط به هر شاخصگویه

 سطح در ایتی تک نمونه کای آزمون از آمده دست به p-value و نمونه میانگین به توجه با تحلیل، در سطح

گردشگری  ترین تأثیربیش اقتصادی بٌعد در پاسخگویان، دیدگاه از که است آن بیانگر پژوهش های، یافته01/0معناداری 

 ، افزایش02/4میانگین  با، افزایش قیمت و ارزش زمین و مسکن 11/4پذیرایی با میانگین  فضاهای سطح افزایش بر مذهبی

تأثیر  تریناست و کم بوده 33/7و ایجاد اشتغال در بخش خدمات با میانگین  13/7مهران با میانگین  شهر در گذاریسرمایه

 صنعت با، 13/2میانگین  کشاورزی با هایبخش در اشتغال ایجاد از شهروندان رضایت میزان افزایش نماگرهای بر را

 (. 7)جدول است  داشته 33/2با میانگین و نیز افزایش میزان ساخت و سازها  74/2میانگین 

 

 1پایداری اقتصادی شهر مهران در گردشگری مذهبی تأثیر توصیفی یافته های .2 جدول

 رتبه انحراف معیار میانگین شاخص

 1 311/0 11/7 افزایش درآمد پایدار جامعه

 1 311/0 11/7 ایجاد اشتغال پایدار شهروندان

 7 031/1 13/7 افزایش سرمایه گذاری در مهران

 2 992/0 02/4 افزایش قیمت و ارزش زمین و مسکن

 1 317/0 11/7 تجاری -افزایش سطح فضاهای خدماتی

 1 313/0 11/4 پذیرایی فضاهای سطح افزایش

 4 192/0 33/7 افزایش میزان رضایت شهروندان از ایجاد اشتغال در بخش خدمات

 3 392/0 20/7 افزایش میزان پس انداز شهروندان

 10 434/0 33/2 افزایش میزان ساخت و سازها

 11 371/0 74/2 صنعت بخش در اشتغال ایجاد از شهروندان رضایت میزان افزایش

 12 011/1 13/2 کشاورزی بخش در اشتغال ایجاد از شهروندان رضایت میزان افزایش

                                                             
 فریدمن )آزمون استنباطی و معیار( انحراف )میانگین، توصیفی آمار از پایدار یتوسعه های شاخص بر مذهبی گردشگری اثرات ارزیابی منظور به - 1
 مقاله تحلیل های آماری نویسندگان ها بررسی نهایی نتایج جداول این که است ضروری نکته این ذکر است. استفاده شدهای( تک نمونه T آزمون و

 نهایی نتایج ذکر به فقط است، خارج مقاله این یهحوصل از )بدلیل طوالنی بودن جداول( شده بیان موارد یهمه توضیح و تشریح که جاآن از و است

 پژوهشی:طرح » -دانشگاه پیام نور مرکز ایالم  :به شود مراجعه پژوهش این از حاصل ها و جداولسایر بخش کامل یهمطالع برای است. شده بسنده

مجری:  «مرزی با تأکید بر اربعین )مطالعه موردی: شهر مهران(  -پایدار شهرهای گذرگاهی ینقش گردشگری مذهبی در توسعهبررسی و تحلیل 
 . 1400 ، خاتمهطرف قرارداد دانشگاه پیام نور استان ایالم فرجی دارابخانی محمد با همکاری مرادی هوشنگ؛
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 3 332/0 72/7 قیمت کاالها و خدمات افزایش

 1 939/0 41/7 میزان تورم )گران فروشی( افزایش

 9 393/0 14/7 شهر تقویت بنیه مالی و درآمدزایی شهرداری

 31/3 397/0 21/7 میانگین کل

 (.1400های پژوهش،)مآخذ: یافته
 

 مهران شهر پایدار بر اقتصاد گردشگری مذهبی نقش که دهدمی نشان ایتک نمونه T نتایج آزمون رابطه، این در

است  001/0از  نیز کمتر معناداری و سطح بوده متوسط حد از باالتر مشاهده شده میانگین به طوری که هم معنادار است؛

 (.4)جدول 

 

 ایتک نمونه T آزمون مهران براساس شهر اقتصادی پایداری در مذهبی گردشگری تأثیر تحلیلی نتایج .4 جدول

 (.1400های پژوهش،)مآخذ: یافته

 

 نماگر، 13 انتخاب با این پژوهش در. است فرهنگی آن -اجتماعی بٌعد شهری، پایدار یتوسعه ابعاد از دیگر یکی

 . است تبیین شده سنجش و مهران شهر فرهنگی -پایدار اجتماعی یمذهبی در توسعه گردشگری نقش

-نماگرهای افزایش میزان بهبود و توسعه روی بر را تأثیر رینتبیش مهران شهر مذهبی در گردشگری نتایج، طبق

، 41/4های میانگین فرهنگی بترتیب با تعامالت درمانی و تقویتخدمات بهداشتی یتوسعه و بهبود های ارتباطی،ی شبکه

-اجتماعی و جدایی روابط سلب آسایش و امنیت شهروندان، تضعیف نماگرهای بر را تأثیر ترینکم و داشته 02/4و  04/4

 است )جدول داشته 72/2و  71/2 ،91/1 هایمیانگین اجتماعی به ترتیب با هایناهنجاری میزان افزایش گزینی مردم و نیز

 -اجتماعی بٌعد بر گردشگری مذهبی یتوسعه تأثیر که دهدمی نشان ایتک نمونه T نتایج آزمون رابطه، این در .(1

 باالتر مشاهده شده میانگین کهطوریب معنادار است؛ 001/0 از کمتر معناداری سطح به مهران باتوجه پایداری شهر فرهنگی

 .(3 است )جدول حدمتوسط از

 

 مهران شهر فرهنگی - اجتماعی پایدار یتوسعه در مذهبی گردشگری تأثیر توصیفی هاییافته .5 جدول

 رتبه انحراف معیار میانگین شاخص

 1 940/0 30/7 شهرنشینی مهران یتوسعه

 7 139/0 02/4 تقویت تعامالت فرهنگی

 17 439/0 72/2 افزایش میزان ناهنجاریهای اجتماعی

 3 312/0 39/7 و اقتصادی مردم محلی گسترش امنیت اجتماعی 

 3 001/0 12/7 بهبود کیفیت خدمات اجتماعی شهر

 2 991/0 04/4 درمانی شهروندان -خدمات بهداشتی یتوسعهبهبود و 

 1 001/0 41/4 های ارتباطیشبکه یتوسعهافزایش میزان بهبود و 

 4 131/0 00/4 افزایش خدمات زیربنایی شهر

 1 937/0 11/7 مساجد( -فرهنگی)کتابخانهافزایش امکانات 

 حد متوسط سطح معناداری میانگین Tآمار  بعد

 42 001/0 13/41 32/12 اقتصادی
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 11 919/0 91/1 سلب آسایش و امنیت شهروندان

 1 333/0 11/7 ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

 12 311/0 41/2 های اوقات فراغت شهرافزایش امکانات و زیرساخت

 9 110/1 73/7 شهر تقویت روابط اجتماعی باعث

 14 312/0 71/2 شهر گزینی مردم اجتماعی و جدایی روابط تضعیف

 10 313/0 33/2 شهر اخالل در امور روزمره مردم محلی

 11 319/0 10/2 مهران شهر سالمت و بهداشت مردم تضعیف

 1 391/0 19/7 میانگین کل

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م

 

 اینمونه تک T آزمون مهران براساس شهر فرهنگیپایداری اجتماعی در مذهبی تأثیرگردشگری تحلیلی نتایج .7جدول

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهمأ) 

 
 از زمانی مذهبی گردشگری مسلماً. است آن فضایی -شهری، بعد کالبدی پایدار یتوسعه مهم ابعاد از یکی دیگر

 .بشود نیز شهر فضای کالبد در مثبت تغییرات ایجاد سبب بتواند که است پذیرتوجیه شهری ی پایدارتوسعه نظر

 سطح در. شد گویه استفاده 11 از فضایی مهران -کالبدی پایداری گردشگری مذهبی بر تأثیر سنجش برای

 توصیفی هاییافته ،001/0 معناداری سطح در T از آزمون آمده دستبه  p-value و نمونه میانگین به توجه با تحلیل،

 در به طوری که کند.می اثبات فضایی شهر را -ی کالبدیدار گردشگری مذهبی بر توسعهتأثیر مثبت و معنی پژوهش

 شهر کالبدی -ی زیرساختیاعتبارات عمرانی دولت در توسعه افزایش ،73/4میانگین  ها بای پارکینگافزایش تعداد و سرانه

و  ترین تأثیر،بیش 11/4زیرساختی شهر با میانگین  تأسیسات یتوسعه و( عمودی )آپارتمانی یتوسعه و 20/4میانگین با

 و زیباسازی 91/2میانگین  ها و فضاهای سبز شهر بای پارکتوسعه ،33/2میانگین  های تغییر سبک معماری شهر باگویه بر

 (. 3ترین تأثیر را داشته است )جدول کم  01/7شهر با میانگین  سیمای و

 سطح معناداری و ،77متوسط  حد از 13/79میانگین  یمشاهده توجه به با و T آزمون نتایج براساس در مجموع،

 تأثیرات مثبت داشته مهران شهر فضایی -کالبدی پایداری مذهبی بر گردشگری یتوسعه شد که ، مشخص001/0 از کمتر

 .(1 است )جدول معنادار آن یرابطه و

 

 مهران شهر فضایی -کالبدی  پایدار یتوسعه در گردشگری مذهبی تأثیر توصیفی هاییافته .6جدول 

 حد متوسط سطح معناداری میانگین Tآمار  بُعد

 41 001/0 1/12 91/19 فرهنگی  -اجتماعی

 رتبه انحراف معیار میانگین شاخص

 7 711/0 11/4 تأسیسات زیرساختی  یتوسعه افزایش و 

 4 739/0 14/7 بهبود حمل و نقل شهری

 9 113/0 91/2 شهرها و فضاهای سبز  پارک  یتوسعه

 10 313/0 33/2 تغییر سبک معماری شهر

 3 141/1 02/7 فضایی شهر -کالبدی  یتوسعه رشد و 

 3 332/0 71/7 تغییر کاربری اراضی
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 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م

 
 اینمونه تک T آزمون بامهران  شهر فضاییکالبدی پایدار یتوسعه در گردشگری مذهبی تأثیر تحلیلی نتایج .7 جدول

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م

 

 همواره نشده است که مهار یتوسعه شده، مطرح که بزرگی نقدهای از یکی گردشگری یتوسعه یزمینه در

 جذابیت باعث با موقعیت جغرافیایی و دسترسی نسبتاً مناسب، مهران شهر. داشت خواهد همراه به خود با مخربی را تبعات

های کافی و متناسب، مخاطراتی را به تر برای حضور و تردد گردشگران مذهبی اربعین شده است، اما فقدان زیرساختبیش

 .زیست برای این شهر به همراه داشته استلحاظ محیط

شهر  محیطیمتغیرهای زیست بر گردشگری مذهبی ی میزان تأثیرزمینه پرسشنامه، در طبق نتایج حاصل از

شهری و  ترافیک و افزایش 31/4میانگین  تولید زباله و آلودگی بصری با ترین تأثیر را بر افزایشبیش مهران باید گفت؛

 99/1های له و آلودگی هوا به ترتیب با میانگینهای دفع زباترین تأثیر را بر بهبود جایگاهو کم ،11/7با میانگین  شهریبین

 (. 9داشته است )جدول  01/7و 

 شهر محیطیبر پایداری زیست تأثیر گردشگری مذهبی در خصوص ایتَک نمونه T آزمون نتایج در مجموع،

های مورد بررسی گویه است، اما چون معنادار ها،و مقادیر میانگین 001/0 از ترکم معناداری به سطح توجه با مطالعه مورد

های حاصلِ از سنجش نظر کارشنان و ساکنان شهر باالتر از حد میانگین این شاخص توابع منفی از آن هستند و میانگین

لذا ضرورت محیطی مهران منفی، مخرب و نامطلوب بوده است. ی پایدار زیستبوده، به همین دلیل این تأثیرات بر توسعه

استانی و محلی به مقوله پایداری  -ایریزان گردشگری و نیز ستادهای اربعین ملی، منطقهمهدارد مدیران شهری، برنا

ای گردشگری مذهبی در این بُعد زیست شهر نیز توجه جدی داشته باشند تا اثرات نامطلوب، مخرب و ضد توسعهمحیط

ی پایدار این شهر نیز تأمین شود محیطی توسعهرفع و یا حداقل تعدیل گردد تا بتدریج و در بلندمدت بُعد زیست

 (. 10)جدول

 

 

 

 

 

 

 1 342/0 73/4 ی آن در شهرافزایش پارکینگ و سرانه

 1 421/1 01/7 زیباسازی و سیمای شهر

 1 912/0 73/7 شهر  تراکم افزایش

 2 011/1 20/4 شهر کالبدی -زیرساختی   یتوسعه اعتبارات عمرانی دولت در 

 7 313/0 11/4 شهر عمودی )آپارتمانی(  یتوسعه

 23/1 121/0 13/7 میانگین کل

 حد متوسط سطح معناداری میانگین Tآمار  بعد     

 77 001/0 13/79 10/100 فضایی  -کالبدی 
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 مهران شهر زیست محیطی پایدار یتوسعه در گردشگری مذهبی تأثیر توصیفی هاییافته. 9جدول

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م

 

 اینمونه تک T آزمون با محیطی شهر مهرانزیست ی پایدارتوسعه بر گردشگری مذهبی نقش تحلیلی نتایج .14جدول

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م    

 

 اساس بر. شد استفاده استیودنت تی آزمون از همدیگر با شده بررسی ها و ابعادحوزه یمقایسه برای نهایت، در

تأثیر مثبت،  اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی فضایی، -کالبدی ی پایدارتوسعه بر ترتیبگردشگری مذهبی به  پژوهش، نتایج

که اکثراً باالتر از حد میانگین نیز سنجش شده  -های این شاخصبا عنایت به توابع منفی گویه -محیطی آن و بر بُعد زیست

 در لیکرت بر اساس طیف 1 تا 1 بین که یفیط یدامنه احتساب با طوری کهاست. به است، تأثیر منفی و نامطلوب داشته

 001/0آلفای  در سطح تفاوت این و است شده ارزیابی 2 عدد از تربیش گویه ها تمامی برای میزان این است، نوسان

 (.11است )جدول  معنادار

 
 Tآماره  از با استفاده مذهبی در ارتباط با گردشگری پایدار شهری مهران یتوسعه هایسنجش شاخص .11جدول

 2مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 درصد 95فاصله اطمینان  تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی Tآماره میانگین هامؤلفه

 حد باال حد پایین

 33/3 64/3 526/3 000/0 374 456/25 52/3 اقتصادی

  -اجتماعی

 فرهنگی

52/3 862/28 374 000/0 578/3 50/3 35/3 

  –کالبدی 

 فضایی

24/3 208/600 374 000/0 228/3 22/3 46/3 

 32/3 53/3 302/3 000/0 374 427/84 30/3 محیطیزیست

 66/3 52/3 32/3 000/0 374 208/85 33/3 میانگین کل

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م   

 
 شهر ی پایدارتوسعه و مذهبی گردشگری بین یرابطه بررسی فریدمن به آزمون استفاده از با پژوهش، یادامه در

ی هر یک ، تفاوت معناداری را در میانگین رتبه001/0آزمون فریدمن نیز با توجه به سطح آلفای . است شده مهران پرداخته

 رتبه انحراف معیار میانگین شاخص

 2 937/0 11/7 شهری و بین شهری ترافیک افزایش

 1 112/0 99/1 های دفع زبالهبهبود جایگاه

 4 112/0 01/7 شهرآلودگی هوای 

 7 243/1 71/7 زیست محیط تخریب

 1 431/0 31/4 تولید زباله و افزایش آلودگی بصری در سطح شهر

 7 331/0 70/7 میانگین کل

 حد متوسط سطح معناداری میانگین Tآمار  بُعد

 11 /.001 14/13 31/93 محیطیزیست
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 ایرتبه ترین میانگینتا کم تریندهد. در این بین بیشی شهری از نظر پاسخگویان نشان میهای توسعهاز ابعاد و شاخص

محیطی نیز اگرچه به لحاظ بُعد زیست .باشدمی اقتصادی فرهنگی و -فضایی، اجتماعی -کالبدی بُعد به مربوطبه ترتیب 

ی دوم قرار دارد، اما با عنایت به منفی بودن توابع شاخص یاد شده و باال بودن میانگین و رتبه آن، به ای در مرتبهرتبه

 (. 12ه است و در وضعیت ناپایدار و نامطلوب قرار دارد )جدول همان میزان از گردشگری مذهبی تأثیر منفی پذیرفت

 

 فریدمن آزمون -پایدار شهری مهران یتوسعه بر آن تأثیر و مذهبی گردشگری ایرتبه میانگین تفاوت .12جدول

 ایمیانگین رتبه میانگین عددی تعداد مؤلفه

 7 2/7 733 اقتصادی

 3 2/7 733 فرهنگی -اجتماعی 

 1/1 1/7 733 فضایی -کالبدی 

 1/3 7/7 733 زیست محیطی

 21/3 7/7 733 کل

 31/1313 کای دو

 1/10 آزادی یدرجه

 000/0 سطح معناداری

 (.1400های پژوهش،خذ: یافتهأ)م

 

فرهنگی و  -فضایی، اجتماعی -کالبدی دهد گردشگری مذهبی در مجموع و به ترتیب در ابعادمی نشان نتایج

محیطی با میانگین نسبتاً باالتر از حد متوسط، تأثیر ی پایدار شهری مهران تأثیر مثبت، و در بُعد زیستاقتصادی بر توسعه

 مذهبی گردشگران ورود است. باید گفت 000/0 معناداری سطح درصد با 99 اطمینان دارای اثرات این .منفی داشته است

 ابعاد گوناگون بر شهر مهران را در عمدتاً مثبت و بعضاً منفی مختلفی ی عظیم اربعین، تأثیراتمخصوصاً در ارتباط با کنگره

ویژه در بخش طوری که سبب افزایش درآمد ساکنان، افزایش ارزش امالک، افزایش اشتغال بهگذاشته است؛ به جای بر

فضایی و  -کالبدیی پایدار اجتماعی و نیز توسعه -ای و فرهنگیتوسعه -خدمات، جذب و افزایش اعتبارات عمرانی

زیرساختی و نیز بهبود و افزایش سطح و کیفیت خدمات اجتماعی و افزایش میزان تعامالت فرهنگی شده است، و همزمان، 

 محیطی را نیز در آن به بار آورده است.های زیستها و ناپایداریآسیب

 نتیجه گیری و پیشنهادها
 و شده جهان تبدیل اقتصاد در صنایع ترینِپرمنفعت ترین وبزرگترین، جذاب از یکی عنوان به گردشگری امروزه

 از بسیاری رو این است، از آورده جغرافیایی، منجمله فضاهای شهری را فراهم فضاهای در تغییرات مثبت ایجاد برای بستری

 مذهبی اند. گردشگریالمللیبین فعالیت این از خود عواید و منافع از پیش بیش افزایش در پی فشرده، رقابتی در کشورها

 مختلف فضاهای در اقتصادی رونق و درآمد و اشتغال افزایش به منجر توانسته است که است های گردشگریگونه از یکی

-به جهانگردی هایشناساندن جاذبه و گردشگری هایفعالیت یتوسعه با رواین شود. از شهری خصوصاً نواحی جغرافیایی

و کسب درآمدهای سرشار غیر  فضاها این ارتقای سطح و بهبود به توانمی هی کشور،گذرگا -شهرهای مرزی  در خصوص

محیطی و تقویت بسترهای اقتصادی، اجتماعی، زیست فضایی، -کالبدی بازسازی و بهسازی برای و کرد شایانی نفتی کمک

 برداشت.  مؤثری هایگام فرهنگی آنها
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از آن، امروزه برای همه کشورهای جهان یک فرصت و ضرورت مندی بنابراین رویکرد توسعه گردشگری و بهره

ای به صادرات و خام فروشی نفتی دارد؛ که شدت وابستهانکارناپذیر است؛ مخصوصاً در کشوری چون ایران که اقتصاد به

ی، فرهنگی و الملی نیز هست، توجه به گردشگری بطور اعم، و با عنایت به خواستگاه دینهای خصمانه بینمتأثر از سیاست

طور اَخص، ترین مراکز مذهبی و تاریخی، توجه به گردشگری مذهبی بهموقعیت و پیوندهای جغرافیایی خاص آن با جاذب

 نقدهای از یکی این وجود ر شهری آن ایجاد کرده است. بای پایداویژه توسعهظرفیت بسیار باالیی را برای رشد و توسعه؛ به

نیز بر  زیستمحیط بر مخربی تأثیرات گردشگری که است موضوع این شده، مطرح دشگریگر یهتوسع زمینۀ در که بزرگی

 همواره نشده باشد، محیطی قرار نگیرد و مهارریزی با رویکرد پایداری زیستدر چارچوب برنامه گذارد و اگر توسعهجای می

 .داشت خواهد همراه به خود با را مخرب و معکوسی تبعات

 -ی پایدار شهری مهران مطالعات نظری و تجربیارزیابی نقش گردشگری مذهبی در توسعهبه منظور سنجش و 

ای انجام شد که حاصل آن، این دریافت بود که امروزه گردشگری به عنوان ادبیاتی زیادی در سطوح جهانی، ملی و منطقه

جتماعی، کالبدی و سیاسی همه کشورهای ای؛ فرهنگی، اقتصادی، اهای توسعهیک صنعت و اقتصاد پربازده، در متن برنامه

النکفورت و ، 2002کو و استوارت:زیست قرار دارد )جهان توأم با تأکید مجامع علمی بر رعایت الزامات پایداری محیط

، زاهدی: 2003بوهالیس و کاستا:  ،1792همکاران: و ، پوراحمد2009و  2003سازمان جهانی گردشگری:  ،1994همکاران:

نژاد حاتمی، 1794 فرد:فراهانی و ، آقاجانی1710، محالتی:1711نژاد: ، بمانیان و محمودی1791و مرادی:  ، رضوانی1713

 (. 1713 ، غفاری:1794: و شریفی

روی چند میلیونی ترین گذرگاه مرزیِ بزرگترین رویداد مذهبی جهان؛ یعنی پیادهعنوان مناسبشهر مهران به

یابی به توسعه جمعیت زائران عتبات عالیات از خود، پتانسیل بسیار باالیی برای دست درصدی 30اربعین، با پذیرش تردد 

-زیست فضایی، -فرهنگی، کالبدی -اجتماعی شاخص چهار پایدار شهری متأثر از گردشگری مذهبی دارد، بنابراین از منظر

طوری که اوالً گردشگری شد؛ بهاقتصادی بررسی، تحلیل، سنجش و ارزیابی شد و نتایج قابل توجهی حاصل  محیطی و

هایی تأثیرگذار بوده است، ثانیاً در کنار آثار های مورد بررسی در شهر مهران با شدت و ضعفمذهبی در تمام شاخص

محیطی نیز ای گردشگری مذهبی در بُعد زیستی پایدار شهری آن، آثار نامطلوب و ضدتوسعهمطلوب و مبتنی بر توسعه

هاشمی و همکاران:  ،1791راسخی و همکاران: ی پایدار آن به همراه داشته است )هایی را برای توسعهتهدیدات و چالش 

(. 1790پریخانی: ضرابی و اسالمی، 1791: پور و همکارانهاشم، 1797فنی و همکاران: ، 1713مومنی و صرافی: ، 1712

(، 13/7فضایی ) -های کالبدیطور میانگین در شاخصهترتیب و بدرصد؛ به 99و اطمینان  000/0چنانکه با سطح معناداری 

فیروزجائیان و ترین تأثیر مثبت و مطلوب داشته است )( بیش21/7( و اقتصادی )23/7فرهنگی ) -اجتماعی

، منینتر، تران: 2011کارتال تپسی و آتلی: ، 1794 فرد: فراهانی و آقاجانی، 1994النکفورت و همکاران:، 1797:همکاران

الوانی و پیروز ، 1790شاپورآبادی و سبزآبادی: ، احمدی 1791ان: صیدایی و همکار، 1794نژاد و همکاران: اتمی، ح2014

( با 70/7محیطی )(، اما در بُعد زیست2002کیم: و  2001، لی و جانگ: 2011، هولزنر: 2009، تانگ و جانگ: 1711بخت: 

است  اند، با تأثیر منفی و نامطلوب همراه بودهاز شاخص یاد شدههای مورد بررسی، توابع منفی عنایت به اینکه گویه

، 1711، قرخلو و همکاران: 1711قدمی و همکاران: ، 2017هسیه و کانگ: ، 2010ملندز: ، 2007پیکرینگ و همکاران: )

توار و لکورد: ، 2010، اسکات و همکاران:1711، خانی و همکاران: 1791، باباخانزاده و لطفی: 1791یزدیان و همکاران:

طور خاص در ابعاد اقتصادی و اگر چه نتایج این پژوهش به ( و2017، گادی و وایلز: 2010، مارتین سجاز و سانچز: 2001

ی پایدار در بررسی نقش گردشگری مذهبی بر توسعه 1791خلیلوند و همکاران در سال  نتایجی کهفرهنگی با  -اجتماعی

محیطی با اثرات منفی و باشد، اما برخالف آن، از بُعد زیستن هم راستا و متناسب میاند در کلیت آشهری مهران یافته

 نامطلوب همراه است.
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 با مهران شهری مدیران و ریزان و ستادهای مرکزی، استانی و محلی اربعینشود، برنامهبنابراین پیشنهاد می 

های ارتباطی، تقویت زیرساخت اعتبارات عمرانی و فرهنگی کافی،کارآمد و خردمندانه و تزریق  ریزی صحیح، مدیریتبرنامه

محیطی ای پایداری زیستهای مردمی و توجه جدی به بُعد بسیار بااهمیت و پایهگردشگری و شهری الزم، جلب مشارکت

ا تقویت، و ر ی شهریمدت و بلندمدت، اثرات مثبت گردشگری مذهبی در توسعهمدت، میانهای کوتاهدر چارچوب برنامه

محیطی ناشی از آن را تعدیل، کاهش و نهایتاً خنثی نمایند تا در یک سیکل مثبت و های زیستاثرات منفی و ناپایداری

ی پایدار مهران موجبات جذب ی پایدار بیشتر مهران بشود و هم توسعهمتقابل، هم گردشگری مذهبی باعث توسعه

 ی پایدار همدیگر بشوند.و مکمل و محرک رشد و توسعهحداکثری گردشگران مذهبی را فراهم بیاورد 

 

 سپاسگزاری
ی پایدار شهرهای نقش گردشگری مذهبی در توسعهبررسی و تحلیل "این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 

طرف قرارداد دانشگاه پیام نور استان ایالم ،  1400  "مرزی با تأکید بر اربعین )مطالعه موردی: شهر مهران( -گذرگاهی

و شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان ایالم، شورای اسالمی شهر، شهرداری، گمرک و پایانه محترم است. از ریاست 

 نماییم.مرزی و نیز شهرواندان محترم شهر مهران به خاطر همراهی و  همکاری در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می

 منابع و مأخذ
ی توسعه استراتژیک ریزی (. برنامه1790ثانی، محمد. )اله؛ اسکندریزاد، شمسزاده، عیسی؛ کاظمیابراهیم

ی شماره انسانی، جغرافیای هایپژوهش یفصلنامه. (قم شهر: موردی یمطالعه)مذهبی  گردشگری تأکید بر با گردشگری،

 .141-147، صص33

گردشگری مذهبی  یههای توسعتحلیلی بر ظرفیت (.1790. )احمد ،سبزآبادی و محمدعلی ،حمدی شاپورآبادیا

 .14 -112، صص 2ی، شماره12ی ، دورهمطالعات ملی یفصـلنامه. فرهنگـی کـالن شـهر قـم

  .1793استان ایالم،  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل یاداره

 (.موردی ایران یمطالعه)بر آن  گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر (،1794. )سعیدفرد، فراهانی و معصومه ،آقاجانی

 . 47-33، صص 9ی ، شماره7ی ، دوره1794، سال های راهبردی و کالنسیاست یفصلنامه

ی مطالعات (. ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه. فصلنامه1791باباخانزاده ادریس و لطفی صدیقه. )

 .11 -113، صص 20ی ، شماره3گردشگری، سال  مدیریت

 .22ص هله، انتشارات گردشگری. یهتوسع و ریزیبرنامه مبانی .(1711)هادی.  نژاد، محمودی و رضا بمانیان،

و  یدر معمار یداریپا یالملل نیکنگره ب نیسومی. اجتماع یداریپا. (1791). آزاده ،یپور محمد، ساناز و محمود

 .1و مصدر، ص یدب - یشهرساز

 یتوسعهاولویت سنجش راهبردهای (. 1792محمد. ) زاده، علی حسن و اروجی، علی؛ حسینی، احمد؛ پوراحمد،

 .1،ص7 یشماره، 41 یدورههای جغرافیای انسانی، . پژوهشگردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین

شهری  پایدار یتوسعه بر شهری گردشگری گسترش نقش (. بررسی1794حاتمی نژاد، حسین و شریفی، امیر. )

 .31، ص1 یشماره ،2 یدوره شهری، سنندج(. گردشگری شهر : موردی یمطالعه)
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 یتوسعهدر  یاثرات گردشگری مذهب لیتحل .(1791)ی. چراغ یبهروز و مهد گانه،ی یمحمد ؛یحسام ، مهد

و  ایجغراف یفصلنامه .شهرستان آمل( -نمارستاق ی)مورد پژوهش: منطقه زبانیم یجامعه دگاهیاز د ییروستا ینواح داریپا

 .102-101، صص 21 یه، شمار3 یدوره ،یگردشگر یفضا

(. بررسی عوامل کشش و رانش موثر 1791آبادی، حسین و کاظمی، علی. )دولتپور، سید احسان؛ رضاییحسینی

 یشماره 11 یدورهمطالعات مدیریت گردشگری،  یفصلنامهها )قم(. ی تأثیر آنبر نیت سفر گردشگری مذهبی و نحوه

 .109 -124، صص 73

(. بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تکیه 1711نسب، علی. )جانی ابوطالب و قنبریخانی، فضیله، قاسمی وسمه

جغرافیای انسانی،  یفصلنامهی موردی: روستای چمخاله، شهرستان لنگرود(. بر نظرسنجی از خانوارهای روستایی )مطالعه

 .11 - 34، صص 4سال اول، 

اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفتم،  یفصلنامه. نسل ها نهیو رفاه به داریتوسعه پا .(1714) .صادق ان،یلیخل

 .223 -201، صص 23 یشماره

 .201، صاسالمیتهران: انقالب ، احمد آرام یترجمه .تاریخ تمدن(. 1730. )دورانت، جیمز ویلیام

بخشی فضای شهری در بازتولید گردشگری مذهبی از (. اثرات نظام1799دویران، اسماعیل و حسین احمدی. )

ی ریزی و توسعهی برنامهی موردی: مراسم عصر تاسوعای شهر زنجان(. فصلنامهی اجتماعی )نمونهطریق میانجی سرمایه

 گردشگری دانشگاه مازندران.

 یهطالعمیک : یستزحیطم ری برگشدرگ راث(. 1791می پتانالر، سعید و محمدی، ثریا. )راسخی، سعید؛ کری

ی گردشگری، سال پنجم، ریزی و توسعهی برنامهیافته منتخب. فصلنامهکشورهای در حال توسعه و توسعهای رردی بمو

 .94 – 31، صص13ی شماره

ی گردشگری با رویکرد سیستمی در توسعه (. امکان سنجی1791رضوانی، محمدرضا و مرادی، مهرنوش. )

 .11 - 40، صص 2 یشماره، 1ی ، دورهروستایی یاقتصاد فضا و توسعه یاراک. فصلنامه ای کویر میقانروستاهای حاشیه

 دانشگاه انتشارات زیست.بر محیط تأکید با پایدار اکوتوریسم و توریسم مبانی .(1713)السادات.  شمس زاهدی،

 .طباطبایی، تهرانعالمه 

 .41 – 12صص (. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایالم،1791سالنامه آماری. )

 .79، ص 4 یشماره. 2ی پایدار و مسئولیت برنامه ریزی. فصلنامه مدرس، دوره یتوسعه(. 1713صرافی، مظفر. )

 یفرهنگی توسعه - اقتصادی و اجتماعیثیرات أسنجش ت(. 1791. )رستمی، شهینو  صیدایی، سید اسکندر

 .110صریزی فضایی، سال دوم، شماره سوم،  برنامه یمجله. شهر کرمانشاه: گردشگری نمونه موردی

 فرهنگی، و زیست -ثیرات اقتصادی، اجتماعیأسنجش ت(. 1790. )صدیقه اسالمی پریخانی،و  ضرابی، اصغر

ص ، ص31ی شمارههای جغرافیای انسانی، پژوهش (.شهر مشکین مطالعه موردی شهرستان) گردشگری یمحیطی توسعه

73 - 12.  

 صص ،37 یشماره ،13 یدوره سپهر، یمجله شهری. پایدار یتوسعه و گردشگری (.1713رامین. ) سید غفاری،

74 – 29 . 

 پایدار یتوسعه در مذهبی گردشگری نقش تحلیل و . بررسی(1400) مرادی، هوشنگ. و دارابخانی، محمد فرجی

 .7. طرح پژوهشی، دانشگاه پیام نور ایالم، ص(مهران شهر: موردی یمطالعه) اربعین بر تأکید با مرزی  -گذرگاهی شهرهای

مدل سازی پیش بینی گردشگری (. 1792) علوی. ، اکبرپوور ، تقوی ، اکبرپوور ، امیور افسر، محمدرضا؛ فرزین،

ی مطالعات مدیدیت گردشگری، سال و شبکه های عصبی فازی. فصلنامه ARIMAورودی به ایران با استفاده از روشهای 

 .1-77، 24هشتم ، 
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 .111، صتهران: مرکز ملی جهانی شدن( چاپ دوم)توسعه، جهانی شدن و پایداری (. 1797. )فنی، زهره

 .مرز مهران( ی:مورد ی)نمونهداریپا یدر توسعه یمذهب سمیتور ی(. نقش و سامانده1793). زمانیعل ،یفوالد

 .11 -22صص الم،ینور مرکز ا امیارشد، دانشگاه پ یکارشناس ینامه انیپا

تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در (. 1797. )میرمحمدتبار، سیداحمد و یوسفی، ندا ؛فیروزجائیان، علی اصغر

 -131، صص 1ی ، شماره7ی، دورهگردشگری یریزی و توسعه برنامه یفصلنامه(. موجود تحقیقاتفراتحلیلـی از )ایـران 

147. 

(. بررسی نقش گردشگری در 1711قدمی، مصطفی؛ علیقلی زاده فیروزجانی، ناصر و بردی آنامرادنژاد، رحیم. )

های شهری مطالعات و پژوهش یفصلنامهی موردی: بخش مرکزی شهرستان نوشهر(. تغییرات کاربری اراضی مقصد )نمونه

 .21 - 42، صص 7ی ه، شمار1ای، سالو منطقه

(. اثرات زیست محیطی گردشگری 1711قرخلو، مهدی؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدی و گلین شریف دینی، جواد. )

 .1 - 12، صص 7ی جغرافیای انسانی، شماره یفصلنامهبر سواحل شهر رامسر. 

 .ان: دنیای کتابتهر ،رشید یاسمی یایران در زمان ساسانیان، ترجمه (.1739ر. )کریستین سن، آرتو

 بهشتی. شهید تهران، دانشگاه جهانگردی بر . درآمدی(1710)الدین.  محالتی، صالح

 -ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی (.1713د. )قاسمی خوزانی، محم و مظفر ،صرافی ؛مومنی، مصطفی

 .17، ص11ی شماره، 3ی، دورهجغرافیا و توسعه یفصلنامه. فرهنگی و مدیریت یکپارچه در کالن شهر مشهد

های (. فرآیند مدیریت جهانگردی، تهران، دفتر پژوهش1711بخت، معصومه. )الوانی، سید مهدی و پیروز

 فرهنگی، چاپ اول.

محیطی گردشگری از دیدگاه  بررسی اثرات اقتصادی و زیست(. 1791.)پور، سیده فهیمه و همکارانهاشم

  .37 - 49صص  ،1 یشماره، 7های طبیعی ایران، سال اکوسیستم یفصلنامه (.بابلسر موردی: شهر یمطالعه)شهروندان 

(. اثرات زیست 1712هاشمی، سیدرضا؛ علیدادی، حسین؛ کرد مصطفی پور، فردوس و پورزمانی، حمیدرضا. )

محیطی گردشگری، معضالت و راهکارها، ششمین همایش ملی بهداشت محیط، ساری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 .112-111هداشتی درمانی مازندران، صص ب

(. بررسی اثرات محیط زیستی گردشگری بر جنگل 1791یزدیان، فرشاد؛ فقیه نصیری، لیال و کیاپاشا، خدیجه. )

 . 117 -121، صص2ی جنگل ایران، شماره یفصلنامهنمک آبرود با کاربرد مدل  تخریب. 
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