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 :چکيده

فضاهای شهری در از جمله کارکردهای مهم شهری بوده که گردشگری 

هدف این مقاله بررسی و تحليل اثرات  گذارد.تأثيرات شگرفی می

شهرها بوده و اینکه گردشگری چه نقشی اقتصادی گردشگری تجاری بر 

تواند در اقتصاد شهرها برعهده داشته و چه نوع اثرات اقتصادی بر می

های ميدانی استفاده شده و در این تحقيق از داده شهرها برجای گذارد؟

ای و تحليل علمی است که به وسيله نرم کتابخانه -روش تحقيق ميدانی

 .انجام شده است spssافزار 

ها و اشتغال حاصل از این یج حاصل حاکی از آن است که فعاليتنتا

های صنعت، خدمات و کشاورزی توانسته اثرات فعاليت در غياب بخش

توجهی را بر شهر بانه داشته باشد و افزایش درآمد و اشتغال اقتصادی قابل

 و قيمت زمين در این شهر را در پی داشته است.  

 

، توسعه اقتصادی ،اقتصاد سم تجاریتوریسم، توری :ناگکليدواژ

 .، شهر بانهغيررسمی
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Abstract: 

Tourism is one of the main functions of the cities 

which has a noticeable impact on urban spaces. This 

article aims at investigating and analyzing the 

economic impacts of trade tourism and its role in 

economy of the cities. In this research, field data have 

been used and the research method was based on field 

work, library work and scientific analysis has been 

done suing SPSS software.  

It is revealed that the business activities and the 

employment resulted from this new function of cities in 

the absence of other sectors of economy like 

agriculture, industry and services, has left a 

considerable economic impacts on the city of Baneh 

and has increased income and employment and has 

risen the price of the  land in this city. 

 

Keywords: Tourism, Trade tourism, Economic 

development, Informal economy, Baneh City. 
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 مقدمه
ها نهایی است که انساترین فعاليتگردشگری یکی از قدیمی

های اند و به اشکال گوناگون در زمانبه انجام آن پرداخته

مختلف وجود داشته است. هر چند سطح و حجم و دالیل 

انجام آن با امروزه متفاوت بوده است اما از دیرباز این فعاليت 

انسان با به عنوان فعاليتی انسانی و نوعی ارتباط و مراوده 

 به امروزه این فعاليتمحيط پيرامون خود وجود داشته است. 

 مطرح جهان در هافعاليت پویاترین و مهمترین از یکی عنوان

 ميزان و داخلی و خارجی شمار گردشگران که طوری است. به

است. بر  افزایش رو به پيوسته جهانی سطح در آن درآمدزایی

 از حاصل درآمد گردشگری، جهانی گزارش سازمان اساس

دو  از بيش تقریباً 5//2 تا /188 سال در المللیبين گردشگری

 پيدا افزایش دالر ميليارد /18 به دالر ميليارد/22 از و برابرشده،

 نفر ميليون 938 نيز از المللیبين گردشگران است. تعداد کرده

 رسيده 5//2 سال در نفر ميليون 8/1 به /188 سال در

این صنعت .World Tourism Organization,1888, 2//5).است

ه نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی نواحی امروز

تواند مختلف داشته و عالوه بر جنبه اقتصادی، این صنعت می

تغييرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در مقصد ایجاد کند و 

زایی و کاهش فقر باعث توسعه از طریق توزیع درآمد، اشتغال

و پيشرفت اجتماعی شده، رفاه و سالمت عمومی را ایجاد 

(. در حال حاضر شاهد تبدیل 15: 1383نماید )قادری، 

جهانگردی به یکی از اثرگذارترین صنایع جهان هستيم، این 

گيری بر اقتصاد و مسائل اقتصادی صنعت تأثيرات چشم

شهرها، نواحی و کشورها از قبيل اشتغال، درآمد سرانه، موازنه 

ع (. امروزه  در واق1388ها و... دارد )احمدی، پرداخت

زاترین و درآمدزاترین صنایع جهان گردشگری یکی از اشتغال

: 1381رود )تقدیسی زنجانی و دانشور عنبران، به شمار می

ها در سرتاسر جهان بر نقش (  و بسياری از دولت182

واهميت گردشگری به عنوان منبعی برای ایجاد درآمد و 

ت خود را اند. در نتيجه بسياری از آنان مناسبااشتغال پی برده

های نسبی این صنعت توسعه  گيری از مزیتجهت بهره

اند. در حال حاضر توسعه مناسبات دو یا چند جانبه در داده

ای های منطقهسطوح بين استانی، کشوری و یا در سطح دولت

های راهبردی برای بر اساس توافقات در قالب همکاری

از  گيریتوسعه گردشگری اهميت یافته که هدف آن بهره

  .Laurel J.  Reida, Stephen L.J).مزایای بازار گردشگری است

Smithb, Rob McCloskey, 2//2). 

بر این اساس سازمان گردشگری جهانی در بيانيه مانيل 

گردشگری را یک نياز اساسی در هزاره سوم  معرفی نموده 

-Samuel Seongseop Kima. Dallen J.  Timothyb, Hag). است

Chin Han, 2//2:1/31) . 

بر اساس چهار دهه تحقيقات بانک جهانی، گردشگری به 

عنوان اهرمی قدرتمند در پارادایم توسعه مورد تأیيد قرار 

گرفته به طوری که  مروری بر مبانی نظری صنعت 

گردشگری، نقش این صنعت را به عنوان عاملی تأثيرگذار بر 

از جمله  (./Donald E. Hawkins, 2//1:35).دهدتوسعه نشان می

این صنعت گردشگری تجاری است که در های مهم بخش

نواحی مختلف به خصوص شهرهایی با موقعيت مناسب 

گيرد. گردشگری تجاری و تأثير آن بر شهرها تجاری رونق می

یابد و باعث تغييرات اقتصادی به اشکال مختلف بروز می

 شود.می پذیر و نواحی دیگر گردشگرمختلف در شهرها 

اشکال گردشگری در  ترینتجاری یکی از قدیمیدشگری گر

گردشگری با سفر مردم برای اهدافی که  جهان است، این نوع

ها برای اهداف مربوط به کارشان است در ارتباط است، انسان

کردند  های خيلی دور اقدام به سفر میتجاری خود از زمان

(Davidson, 1888:1). گونه سفرها برای شرکت در این

ها، بازارهای مکاره و یا خرید کاالها و اجناس از این نمایشگاه

های فروش دیگر که در نواحی مختلف قبيل بازارها و یا مکان

اکنون و بویژه به سبب  گيرد. همشود، صورت میبرپا می

رونق روابط بازرگانی ميان کشورهای مختلف، برپایی 

للی بسيار رایج المای، ملی و بينهای محلی، منطقهنمایشگاه

کنند دیدن میها است و ميليونها نفر از این نمایشگاه

 (.13: /138)محالتی،

، جریانی از سرمایه گردشگری در یک کليت دربرگيرنده

انسان، فرهنگ و کنش متقابل ميان آنهاست که در فضاهای 

)فرهودی، شورچه  گذاردیجغرافيایی آثار مختلفی بر جای م
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(. که از جمله مهمترین آثار آن را 91: 1388و صبوری، 

توان اثرات اقتصادی دانست. به تبع ورود گردشگران به می

های مختلف جغرافيایی آثار اقتصادی مختلفی نيز بر مکان

ای خواهد های اقتصادی برجاشتغال، درآمد و دیگر جنبه

اقتصادی در فضاهای جغرافيایی  گذاشت. تأکيد بر مقوله

ساکنان محلی اهميت گردشگری را دو جهت توسعه و رفاه 

های کالن کند. این خود مستلزم سياستگذاریچندان می

اقتصادی در سطح جهانی در خصوص گردشگری است که 

-sugiyarto,2//3:183)کند گردشگری را به امری جهانی بدل می

این صنعت برای جوامع و کشورهایی که از وضعيت  .(189

ستند و با کمی درآمد و اشتغال اقتصادی مطلوبی برخوردار ني

یابی به توسعه روبرو هستند از طرفی منابع کافی جهت دست

به  تواند عاملی برای پيشرفت اقتصادیدر اختيار ندارند می

 منبع عنوان به را پویا صنعت از کشورهااین شمار آید. بسياری

 و توسعه خصوصی بخش رشد اشتغال، درآمد، اصلی

 (.89: 1381)طيبی و دیگران،  ننددامی ساختارزیربنایی

اثرات  بررسیمقاله،  از معيارهای مورد بحث در اینیکی  

تجاری بر اقتصاد شهر و از متأثر از گردشگری  اقتصادی

زمين و مسکن است. گفتگو در جمله: اشتغال، درآمد، قيمت 

-هایدر شهرها که معموالً بر تحليل تجاری مورد گردشگری

 عارف )عرضه، تقاضا، بازار، برآورد قيمت واقتصادی مت

رضه امکاناتی عتأکيدشان بر  منفعت و...( تمرکز دارند، عمده

دست آمده از آنها جانشين درآمد متکی است که درآمد به

ریزی های سنتی نه چندان مدون و برنامهای از فعاليتپاره

 یتی، بندری و بازرگانی و خدماتهای صنعنشده مانند فعاليت

جاذبه چندانی ندارند. در این صورت گردشگری  شود کهمی

نوسازی، عامل ایجاد درآمد، ایجاد  برایبه مثابه فرصتی 

های اضافی که شعاع اشتغال، ایجاد تجهيزات و زیرساخت

های نوین مبادالت و اموری تازه عمليات آنها شهر را در شبکه

قتصادی این فعاليت شود. در واقع بعد امی دهد، تلقیقرار می

گذاران و توجه سياست ای بود کهنخستين جنبه ]گردشگری[

خود جلب کرد و به دليل بازده مناسب  را به سوی محققين

: 1382گير شد )عليزاده،همه آن گسترشاین بخش، تمایل به 

52.) 

هدف از مقاله حاضر ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری  

شهر بانه به عنوان نمونه موردی تجاری بر شهرها است که 

این تحقيق انتخاب شده است. در این تحقيق با توجه به 

موقعيت جغرافيایی خاص بانه و رونق گردشگری تجاری در 

این شهر و تبعاتی که این پدیده بر فضای شهری و پارامترهای 

اقتصادی شهرستان داشته است به بررسی اثرات اقتصادی 

تغييرات در این شهر هستند  گردشگری که مبنای دیگر

 پرداخته شده است.

 طرح مسأله

شود تر میشهر، امروز همزمان با بزرگ شدن و توسعه، پيچيده

گيرد. تأثير عوامل مختلف انسانی و طبيعی قرار میو تحت

بنابراین شهر به مکانی پویاتر از گذشته تبدیل شده که مدام 

یابد. گاهی این میتأثير متغيرهای مختلف تغيير و تحول تحت

تغيير شهر را به نواحی متمایز و متفاوت از همدیگر تبدیل 

کند که هر کدام خصوصيات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

خصوص شهرهایی که از لحاظ اقتصادی  خاصی دارند. به

های شغلی هستند به  پویاتر بوده و مکانی برای یافتن فرصت

جویای کار و از طرف جهت مهاجرت خيل زیادی از نيروی 

دیگر به جهت افزایش درآمدهای مردم شهر، بيشتر از سایر 

شهرها در معرض تحوالت درونی هستند. البته رونق اقتصادی 

نيز ناشی از عوامل مختلف و یا متفاوتی است. اما نکته 

اساسی، افزایش درآمد سرانه و اشتغال در شهرهاست. یکی از 

ل ایجاد تغييرات اساسی توان گفت عامهایی که میبخش

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها بوده و امروزه به 

شود، عنوان یک صنعت پویای اقتصادی از آن نام برده می

گردشگری است این صنعت امروزه به عنوان بزرگترین و 

آید، در بسياری از ترین صنعت در دنيا به حساب میمتنوع

ان منبع اصلی درآمد، کشورها این صنعت پویا را به عنو

زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی اشتغال

توان (. مفهوم گردشگری را می18: 1382دانند )وای گی، می

اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داد. از زوایا و چشم

گردشگری فعاليتی است که در آن افراد برای مقاصد تفریحی 

کنند ان زندگی خود مسافرت میو یا اقتصادی، به خارج از مک



 

 

  

 

 جاری بر مناطق شهری؛ مطالعه موردی شهر بانهت اقتصادی گردشگری تتاثيرا  01

آورد و و خدمات و کاالهایی را برای مسافرین فراهم می

شامل مخارجی است که بازدیدکنندگان متقبل پرداخت آنها 

هایی شده و یا آن که حضور آنها موجب پيدایش چنين هزینه

(.  گردشگران برای انجام سفر 2: 1383شود )الندبرگ، می

کنند ممکن است روستا یا شهر اب میمقاصد متفاوتی را انتخ

های طبيعی باشد. بنابراین گردشگری دارای و یا مکان

(. 22: 1382الگوهای فضایی مختلفی است )مافی و سقایی، 

که یکی از این الگوهای فضایی با توجه به موضوع تحقيق، 

ترین گردشگری شهری است. امروزه شهرها یکی از پربيننده

هستند که هر ساله پذیرای ميليونها  جهانمقاصد گردشگری 

نفر گردشگر هستند. جهانگردی شهری امروزه به صورت یک 

های اجتماعی فعاليت مهم درآمده است که جریان کارها، اقدام

ویژه در کشورهای اروپایی هو تغييرات فضایی چشمگيری را ب

(. شهر بانه در چند سال اخير /1: 1382دهد )کازس، شکل می

به بعد به یک شهر با کارکرد  /138از سال به خصوص 

تجاری تبدیل شده که این امر ناشی از موقعيت  –گردشگری 

مرزی شهرستان و مبادالت تجاری وسيع با کشور عراق است.  

در چند سال اخير به تبع افزایش مبادالت تجاری بر تعداد 

گردشگران در شهر بانه افزوده شده که با توجه به آمار اداره 

راث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانه تعداد مي

 538هزار نفر به  25از  1389روز اول سال  /2گردشگران در 

رسيده است. این امر بر افزایش تعداد  1381هزار نفر در سال 

های تجاری و اقامتی شهر افزوده و از یک مجتمع کاربری

رسيده  1381مجتمع در سال  23به  1325تجاری در سال 

های تجاری، توسعه . همچنين تغييراتی در کاربریاست

فيزیکی شهر و افزایش قيمت زمين در مرکز تجاری شهر 

بوجود آمده است. این تغييرات خود پيامدهای اجتماعی، 

فضایی در سطح شهر داشته و چهره   -اقتصادی و کالبدی

جدیدی از سيمای شهری را خلق کرده است. از نظر اقتصادی 

وری زمينهای باعث افزایش درآمد و بهرهرشد گردشگری 

نواحی تجاری و توریستی شهر شده و در افزایش قيمت زمين 

شهر مؤثر بوده است. موقعيت مرزی بانه و دسترسی آسان به 

شوند به کاالهای خارجی که از طریق مرز وارد شهر می

جاذبه اصلی شهربانه برای جذب گردشگران تبدیل شده است 

شهر افزوده  ساله بر تعداد مسافران این که باعث شده هر

را نيز شناخت تا اما باید مجرای عمده تجارت در بانه  ،شود

بتوان اظهارنظر در مورد پایداری یا ناپایداری این نوع تجارت 

تجارت در بانه نخست بر اساس تجارت  کرد. مجرای عمده

داخلی، بازارها و بنادر جنوب است. مجرای دوم مبادالت 

است  مرزی هایررسمی ـ مرزی و مجرای سوم بازارچهغي

(. البته حجم بسيارکمی ازکاالها از مجرای 5: 1382)احمدی،

مانند شود که ناشی از دالیلی و وارد کشور می سوم مبادله

گمرکی و عوارض مالياتی است. بدیهی است های محدودیت

أثيری در چنين شرایطی حتی اگر بازارچه مرزی بسته شود، ت

غيررسمی شایع در شهر و  های تجاری و بازرگانیبر فعاليت

کاالها به طور قاچاق  قه نخواهد گذاشت. زیرا حجم عمدهمنط

گيری و توان گفت شکلمی شود. بر این اساسوارد شهر می

نخست شهر بانه در وهله غيررسمی  توسعه کارکرد بازرگانی

-که شرایط خاصر منطقهغيررسمی رایج دمنبعث از بازرگانی 

جغرافيایی و ژئوپولتيکی ناحيه مولود آن است و در مرتبه بعد 

نبود منابع درآمدی کافی و کمبود فرصت اشتغال در 

-های کشاورزی و صنعت است.این شرایط باعث شده بخش

-مبادالت مرزی علی ای از نيروی کار شهرستان به بخشعده

ان اخذ عوارض عدم امک رغم خطرات آن هدایت شوند.

شود که قيمت آنها گمرکی از کاالهای وارداتی قاچاقباعث می

نيز نسبت به کاالهای دارای عوارض گمرکی و یا کاالهای 

خرید داخلی کمتر باشد و با توجه به قدرت نسبتاً پایين 

اکثریت مردم کشور، تمایل به خرید و تقاضا برای اینگونه 

به همين  یافته است، بيشتری آنها رشدبين اجناس و کاالها در 

از مسافران و گردشگران بانه معموالً به نيت دليل بسياری 

کنند. بنابراین اقتصاد بانه را خرید به این شهر مسافرت می

توان اقتصادی مبادالتی و از پيامدهای اقتصاد تجارتی می

نژاد، پورطاهری، غيررسمی مرزی و مبادالتی دانست )حاجی

گيری بازارهای عرضه ( که باعث شکل82 :1388احمدی، 

محصوالت و اجناس وارداتی در شهر بانه شده و پذیرای 

مسافرانی از اکثر نقاط ایران شده است. یکی از دالیل رونق 

توان به وضعيت نامناسب قاچاق کاال در چنين مناطقی می

های دیگر اقتصادی اقتصادی مردم، بيکاری و عدم رونق بخش
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بنابراین مجموعه شرایط محيطی، اقتصادی و د، شومربوط می

اجتماعی منطقه باعث رشد تجارت مرزی و رونق گردشگری 

تجاری در شهر بانه و تبدیل این شهر به یک شهر توریستی 

ای رسيده است. در شده و حوزه نفوذ آن نيز به سطح منطقه

توان گفت با توجه روند رو به رشد گردشگران و نهایت می

رستان به عنوان مقصدی ارزان و با جاذبه غالب معرفی شه

خرید و بدون پرداخت عوارض، این شهرستان جانشين 

به  مقاصد دوردستی همچون کيش، قشم، چابهار و با عنایت

جمعيتی گردشگرفرست داخلی  های عمدهفاصله کم با کانون

مانند: تهران، قزوین، زنجان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی 

گذاری و و این امر فرصت مناسبی برای سرمایهشده است 

توسعه ایجاد نموده تا با فراهم شدن تسهيالت و تأسيسات 

زمان مورد استفاده ساکنان و گردشگران مناسب به طور هم

تحقيق با هدف  (. از این رو این1: 1382باشد )احمدی، 

شناسایی و تبيين سهم گردشگری به عنوان یک فعاليت مهم و 

اقتصادی و تأثير این صنعت بر رشد و توسعه  سودآور

 اقتصادی شهر بانه انجام گرفته است.

 

 فرضيات تحقيق

بهای گری تجاری و افزایش قيمت و اجارهبين گسترش گردش

های تجاری در شهر بانه رابطه معناداری های مجتمعمغازه

 وجود دارد.

بين گسترش گردشگری تجاری و افزایش اشتغال و درآمد در 

 هر بانه رابطه معناداری وجود دارد.ش

بين گسترش گردشگری تجاری و افزایش قيمت زمين رابطه 

 (1جدول )معناداری وجود دارد.

 تحقيقهای مورد بررسی درشاخص .1جدول 

 شاخص شماره

 اشتغال 1

 درآمد 2

 قيمت زمين و مسکن 3

 

 مبانی نظری
 از خارج مکانی در که است چندمنظوره فعاليتی گردشگری

 گردشگر بيش مسافرت و گيردمی انجام گردشگر عادی محيط

 یا و تفریح، تجارت هدف و کشدنمی طول یکسال از

گردشگری دارای آثار و . W.T.O,1882))است  دیگر هایفعاليت

توان به آثار های مهم آن میهای بسياری است که از جنبهجنبه

ادامه به  های گردشگرپذیر اشاره کرد دراقتصادی بر محيط

تواند با ایجاد شود. این صنعت میتوضيح آنها پرداخته می

 و فرهنگ جمعيت اقتصادی، مانند مختلفی هایتغيير در مؤلفه

 فضایی تغييرات در اجتماعی، دیگر خصوصيات و

(. بنابراین 83: 1388نژاد و دیگران، شهرهامؤثرباشد )حاجی

ظور روشن پيامدهای اقتصادی گردشگری در ادامه و به من

شدن بهتر مسأله توضيح داده خواهند شد. این عوامل بر 

اساس فرضيات تحقيق و متغيرهای موردنظر در تحقيق مورد 

 شوند.بررسی قرار گرفته و توضيح داده می

 

 اشتغال

امروزه صنعت توریسم توانسته به عنوان یکی از اثرگذارترین 

شگرف  تواند تأثيراتصنایع در جهان شناخته شود که می

اقتصادی برجوامع بگذارد و نقش قابل توجهی را در اقتصاد 

کند. برآورد شورای جهانی سفر و جهانگردی جهانی ایفا می
1(W.T.T.C )ميالدی، سفر و  ///2دهد که در سال نشان می

ميليارد دالر فعاليت اقتصادی و ایجاد کرده،  905/1جهانگردی 

يارد دالر خواهد ميل 80959به  /2/1که این رقم در سال 

فعاليت اقتصادی سفر و جهانگردی در  tبه عبارت دیگر .رسيد

درصد رشد  902ساالنه حدود  /2/1تا  ///2فاصله سالهای 

(. بنابراین باید گفت که 12:  1382خواهد داشت)سينایی، 

توان ایجاد فعاليت اقتصادی توریسم رقم باالیی است هر ساله 

ی نيروی کار وارد شده به بازار تواند جوابگوی تعداد زیادمی

باشد، زیرا با ورود جهانگردان به هر ناحيه مشاغلی ایجاد 

تواند تعداد زیادی از جمعيت فعال را جذب شود که میمی

گذاری کند. با علم به اینکه این صنعت نياز فراوانی به سرمایه
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زیربنایی ندارد ولی باید اذعان نمود که این نوع صنایع 

ها برای افزایش ر هستند و یکی از مهمترین راهبسيارکارب

در آن بسيار کم بوده اشتغال هستند، نياز به نيروی متخصص 

نماید و اکثراً نيروی کار ساده و نيمه ماهر را به خود جلب می

(. همچنين تحقيقات شورای  3/8و /31: /138کرمانی، )صباغ

وریسم ت ///2دهد درسال جهانی سفر و جهانگردی نشان می

درصد توليد 1102و سفر به طور مستقيم و غيرمستقيم 

در اقتصاد جهانی ایجاد ميليون شغل  //2ناخالص ملی و 

نيز ميزان اشتغال  /2/1شود در سالبينی میکرده است و پيش

 . (W.T.T.C,199991)ميليون شغل برسد  255ایجاد شده به 

دود صنعتی جهان است وحمفيدترین بخشگردشگریامروزه

دهد، این صنعت را تشکيل میدرصد ازتوليد ناخالص ملی13

بخشی است که بالغ بر صد ميليون کارمند، بيشترین نيروی 

 (.153: 1389گيرد )بيچرل، انسانی را به کار می

با توجه به مطالب گفته شده آثار اقتصادی توریسم بر اشتغال 

 توان به این شکل بيان کرد:را می

های در بخش توریسم و هم در بخش توریسم مستقيماً

 کند؛مدیریت منابع محلی اشتغال ایجاد می

ها، مهمانسراها و ها، متلدار، مانند هتلتوریسم صنایع منفعت 

سایر خدمات غذایی، سيستم حمل و نقل، صنایع دستی و 

 ؛انگيزاندراهنمای مسافر را برمی هایسرویس

خصوصاً در نواحی بخشد متوریسم به اقتصاد محلی تنوع می

روستایی که اشتغال در کشاورزی ممکن است پراکنده و 

های و سازمان شرکت هاتوریسم از طریق  ناکافی باشد؛

های اشتغال ها فرصتدهی به توریستمربوط به خدمات

در مجموع سه نوع U.N.E.S.C, 3:1888).)بوجود خواهد آورد 

بل تفکيک مورد صنعت توریسم قااشتغال نيروی انسانی در 

 است:

هایی این نوع اشتغال عمدتاً در فعاليت الف( اشتغال اوليه:

ها و قبل از انجام مسافرت و است که برای فراهم آوردن زمينه

ها و یا در حين مسافرت و به منظور اطالع بيشتر از پتانسيل

وری بيشتر است. فعاليت مؤسسات توریستی و بهره

 رسانی از این نوع است.  اطالع

ای این نوع اشتغال که سهم عمده در تأمين نيازها: ب( اشتغال

گردد در از اشتغال در صنعت توریسم را شامل می

 ه به طور مستقيم نيازهای روزمرههایی است کفعاليت

سازد. این می که در مقصد است مرتفعتوریست را تا زمانی 

 ها در حمل و نقل،از فعاليتوسيعی نوع اشتغال دامنه

ها، خدمات تجاری، تفریحی و ... را شامل هتلداری، رستوران

 شود.می

های این نوع اشتغال که بيشتر با فعاليت ج( اشتغال غيرمستقيم:

گذاری در صنعت توليدی مرتبط است، همزمان با سرمایه

ها و کليه آید. فعاليت در احداث هتلتوریسم فراهم می

حمل و نقل و نيز سهم  های قبل از آن، توليد وسایلفعاليت

این نوع اشتغال  توریسم در ایجاد تأسيسات زیربنایی در زمره

 ، بدون تاریخ(.152است )زمانی، 

 درآمد

های توریستی به مفهوم واقعی و منطبق با اصول انجام فعاليت

های المللی و سياست، استانداردهای بينو معيارهای علمی

کسب درآمد و آفریننده  ها، موجبدولتاجرایی کاربردی 

(. زیرا 12: 1382رود )رضوانی، ثروت به شمار می واقعی

کردن مستقيم نهمستقيم مانند هزی تواند به شيوهگردشگری می

توسط گردشگران که برای خرید کاالها و خدمات صرف پول 

 ی غيرمستقيم از طریق به جریان افتادن پولیشود و به شيوهمی

که از گردشگران در جامعه ميزبان خرج شده است بر افزایش 

از مالياتی را که  درآمدهای درآمدها تأثير بگذارد. همچنين

توان به دست آورد را میيرمستقيم ها به اشکال غتوریست

 (U.N.E.S.C,3:1888).دهد  تواند، افزایشمی

و گردشگری با افزایش تعداد گردشگران در نواحی روستایی  

شود تا سرمایه بيشتری همراه گردشگران وارد شهرها باعث می

منطقه شود و بدین ترتيب موجب افزایش درآمد مردم منطقه 

 شود.می

ل و درآمد در نواحی گردشگرپذیر تأثيرات افزایش اشتغا

تأثيرات بسته به خواهد داشت.  این گونه نيز درپی دیگری را

نوع مکان مورد بازدید با هم تفاوت دارند. در شهرها که یکی 

های مورد بازدید گردشگران هستند، افزایش اشتغال و از مکان

 درآمد، بر قيمت زمين و مسکن نيز تأثير خواهند گذاشت،
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پذیری مناطق و های شغلی بر جمعيتزیرا به دليل فرصت

افزایش تقاضاهای مسکونی بحث اشتغال جایگاه خاصی در 

ریزی کاربری اراضی شهری دارد، چرا که بواسطه ایجاد برنامه

گيرد و هریک از های تبعی شکل میهای اصلی، شغلشغل

ز دارند آنها برای استقرار خود به اراضی معين برای فعاليت نيا

 (.23: 1382)پورمحمدی، 

 

 افزايش قيمت زمين 

مهمترین عامل در تصميم گيری نوع کاربری، اهداف اقتصادی 

های اقتصادی کاربری زمين به شمار است و درآمد از هدف

زمين در  امل یا عواملی باعث افزایش بهرهرود. اما چه عمی

د شوند و این افزایش قيمت به چه صورت خواهشهرها می

بود؟ آیا به صورت یکنواخت در تمام سطح شهر این امر 

افتد یا نه؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت که اتفاق می

گردشگری با تأثيرگذاری بر رشد اقتصادی شهرها و مسائل 

های اقتصادی مانند اشتغال و درآمد باعث خواهد شد جنبه

بارتی تأثير قرار گيرند. به عفضایی و کالبدی شهر نيز تحت

ها خواهد رشد اقتصادی در شهرها باعث افزایش بهره زمين

شد و در نتيجه بر افزایش قيمت زمين نيز مؤثر خواهد بود. در 

ی استفاده واقع در این هنگام این ارزش زمين است که نحوه

(. در 185: 1328سازد )هاروی، از آن را تعيين و مشروط می

ن نواحی که قيمت باالتر پاسخ به سؤال دوم باید گفت که در آ

هایی مستقر خواهند شد که نرخ بازدهی سرمایه است کاربری

در آنها بيشتر است. در نتيجه این عامل ارزش رانت مطلق و 

یابد. این مسئله به آن های شهری افزایش میانحصاری زمين

های توليدی معنی است که رانت زمين با تأثير از سایر بخش

برداری این تعيين قيمت تمام امکانات بهرهشود و در تعيين می

: 1328شود )هاروی، آینده از زمين نيز در محاسبه وارد می

ها برای کنترل خرید و فروش بيش از (. در این بين دولت183

های شهری به سه روش کلی در حد زمين و تغيير کاربری

 کنند: کاربری اراضی دخالت می

ها، در این سياست، دولت حق مالکيت بر زمين بدون مداخله

کند در مورد شان ایجاب میای که منافعصاحبان زمين به گونه

 گيرند.کاربری زمين، خودشان تصميم می

ها به صورتی که نوع و کيفيت کاربری زمين را مداخله دولت

تعيين کنند و زمين برای اهداف خاص به کار گرفته شود. در 

کنند، در ی بدان عمل میهای غرباین سياست که بيشتر دولت

سازی های کشاورزی در خانهبيشتر موارد از به کارگيری زمين

ها زمين را به طور شود.دولتو تأسيسات شهری جلوگيری می

گيری نسبت آورند و در تصميممستقيم به مالکيت خود درمی

 (. 191: 1382به کاربری زمين عامل اصلی هستند )خوشحال، 

 روش تحقيق

های موردی و ق براساس موضوع از نوع پژوهشاین تحقي

برحسب محتوا از نوع تحقيقات کاربردی و از نظر ماهيت از 

تحليلی است که به تعيين و تفسير  –های توصيفی نوع روش

متغيرهای مستقل و وابسته خواهد پرداخت. رویکرد تحقيق 

های آماری به گرایی بوده و به وسيله آزموننيز از نوع اثبات

پردازد. در این رابطه بات آمار و اطالعات به دست آمده میاث

ابتدا به شناسایی وضع موجود شهر مورد مطالعه و معرفی 

اجمالی شهرستان و نوع توریسم موجود در آن پرداخته شده و 

آوری اطالعات موردنظر با استفاده از در ادامه اقدام به جمع

 است. سپس گردیده های ميدانی و مطالعات اسنادیروش

بندی شده و با استفاده از و طبقه آوریاطالعات جمع

ها و استنباط آماری بر روی آنها صورت آزمون SPSSافزارنرم

های الزم در ها،تحليلها و یافتهگرفته و مبتنی بر نتایج آزمون

 .(2)جدول این رابطه انجام شده است
 اطالعات مربوط به روش تحقيق .2جدول 

 

 گيری ماری، تعداد نمونه و روش نمونهجامعه آ

که تبيين تأثير  در این تحقيق با توجه به موضوع مورد پژوهش

گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی شهر بانه است. واحد 

مدیران  های کارشناسییدگاهو نيز دهای تجاری تحليل مجتمع

شهری است. در این اندرکار و کارشناسان امور شهری دست

 با توجه به ادبيات موضوع نسبت به طراحی دو ارتباط

عدد در  213اول به تعداد  پرسشنامه اقدام شد که پرسشنامه



 

 

  

 

 جاری بر مناطق شهری؛ مطالعه موردی شهر بانهت اقتصادی گردشگری تتاثيرا  01

دوم نيز به تعداد  های تجاری توزیع شد و پرسشنامهمجتمع

های اجرایی ذیربط از جمله کارشناسان مرتبط در دستگاه

شهرداری، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، فرمانداری و 

اند نفر بوده /1کن و شهرسازی در سطح شهر که شامل مس

 توزیع و تکميل شده است.

برای به دست آوردن تعداد نمونه موردنظر با توجه به تعداد 

کوکران به  پيمایشهای تجاری که از طریق شاغالن مجتمع

 شرح زیر استفاده شده است.

 نفر هستند از رابطه ///5اند و ميدانی به دست آمده 

)1(
2

)1(

)1(
2
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n










 
P( =5: برآورد صفت متغير//) 

Z 85: مقدار متغير نرمال واحد، متناظر با سطح اطمينان 

  α           ( z(1081 = 2/درصد
 ( ،1/= مقدار اشتباه مجاز// =) 

N  نفر  ///5حجم جامعه برابر 

ناسان سطح شهر نيز برابر با تعداد کارش حجم نمونه مربوط به

مسائل شهری و  کارشناسان مرتبط موجود در زمينه کل

گردشگری شهر بانه که در ادارات ميراث فرهنگی و 

گردشگری، شهرداری، مسکن و شهرسازی، بنياد مسکن و 

نفر بوده  /1اند و به تعداد فرمانداری مشغول به کار بوده

 ها را به یک روش موردهاست. سپس هر کدام از پرسشنام

 ایم. تحليل قرار داده

عدد است به وسيله آزمون توزیع  213اول که شامل  پرسشنامه

دوم به وسيله آزمون  ای تحليل شده و پرسشنامهدوجمله

sign  .مورد تحليل قرار گرفته است 
 

 معرفی اجمالی شهرستان

و  دقيقه عرض شمالی 58درجه و  35شهرستان بانه در فاصله 

النهار گرینویچ قرار دقيقه طول شرقی از نصف 53درجه و 95

 (1شکل )متر است./155دارد. ارتفاع شهرستان از سطح دریا

الرأس شهرستان بانه از طرف شمال محدود است به خط

ارتفاعات بين شهرستان بانه، سقز )بوکان در آذربایجان غربی( 

از شرق  از طرف شمال غرب به سردشت در آذربایجان غربی،

الرأس به دهستان سرشيو ميرده سقز، از جنوب به خط

ارتفاعات بين بانه و دره شلير در کردستان عراق و از غرب به 

شود یل و آالن در کردستان عراق محدود میدهستان سيوه

کيلو متری  /22(. شهر بانه در فاصله  529: 1318)نجفی، 

سقز قرار  -نهشمال غربی سنندج و در ابتدای راه آسفالت با

گذرد. این شهر در گرفته است. رودخانه بانه از مرکز شهر می

های دشتی واقع شده است و توسط کوه –ای پایکوهیمنطقه

متر از سطح  /222کيلومتری جنوب شهر به ارتفاع  3آربابا در 

متر از  2381کيلومتری شرق بانه به ارتفاع  3دریا و بابس در 

 /235ومتری شمال شهر به ارتفاع کيل 2سطح دریا قالرش در 

متر احاطه گردیده است )سازمان جغرافيایی نيروهای 

 (. 15: 1323مسلح،

نفر بوده  118112برابر با 1385جمعيت شهرستان در سال 

 932/2نفر ساکن شهر بانه و  /2981است که از این تعداد 

اند )مرکز آمار نفر ساکن نقاط روستایی شهرستان بانه بوده

 (.1385، ایران

 
 موقعيت منطقۀ مورد مطالعه در استان و کشور .1شکل 

 های تحقيقيافته  

های حاصل از پيمایش بخش نخست به بيان کيفی دادهدر این 

ميدانی و اسنادی پرداخته شده است. در واقع در این مرحله به 

بندی آمار و اطالعات مربوط پرداخته شده تا برای مرحله دسته

 ها آماده شوند.تحليل داده

 آمار اشتغال بخش گردشگری

های تجاری ، اشتغال ایجاد شده در مجتمع3با توجه به جدول 

نفر، در سال   //25بالغ بر1383در سطح شهر در سال 

نفر و در  //32افزون بر1385نفر، در سال  ///3معادل 1389
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نفر بوده است. همچنين اشتغال  ///5قریب به1381سال 

برابر 1383های اقامتی و پذیرایی در سالکانایجاد شده در م

 1385نفر، در سال   85برابر با  1389نفر، در سال  /8با 

-نفر بوده  /12 نيز برابر با 1381  نفر و در سال   88قریب 

نيز به خصوص است. اشتغال ایجاد شده در بخش غيررسمی 

جاری های تها در اطراف مجتمعفروشیدست افزایش تعداد 

 در نفر، /22معادل 1389نفر، سال  /12برابر 1383سال در 

نفر بوده  /15با نيز برابر  1381نفر و در سال  //9بالغ بر1385 

 .(3 جدول)است

 درآمد ايجاد شده در شهر بانه توسط بخش گردشگری

اد و با استنگردشگری موجود در شهر بانه ماهيت با توجه به

های تجاری و وط به مجتمعمرب به اطالعاتی که از پرسشنامه

توان چنين ها و مهمانسراهای شهر اخذ شده است، میهتل

گفت که اکثر مسافران ورودی به شهر بانه با قصد خرید به 

 های کنند.  اطالعاتی که از مجتمعاین شهر مسافرت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تجاری های مجتمعشود که بيشترین تعداد مشتریمی 

  دهند.ران تشکيل میشهر بانه را مساف

های اقامتی شده از مکان اطالعات اخذبر اساس همچنين 

 9های اقامتی اخذ شده و نتایج آن در جدول تجاری و مکان

 آورده شده است به خوبی مبين این موضوع است و مشاهده

 اصلی مسافران از مسافرت به شهربانه خرید است. انگيزه

شود که رشد عات معلوم میبنابراین، با توجه به این اطال

در شهر بانه باعث افزایش سفرهای تجاری تجارت غيررسمی 

های از نواحی مختلف به این شهر و در نتيجه افزایش درآمد

حاصل از بخش گردشگری تجاری شده است. با توجه به 

برآورد اداره ميراث فرهنگی وگردشگری بانه، درآمد ایجاد 

 /2حدود 1385سال شده حاصل از بخش گردشگری در 

ماهه اول سال ميليارد تومان بوده است. این رقم در شش 

ميليارد تومان افزایش یافته است که اقالم  /3 به حدود1381

 ای نظير خرید اجناس و کاالها، مواد غذایی و  نيز هزینه

شده ها سفر را شامل میهای اقامت و سایر هزینههزینه

  (.9جدول )است

 

 

 

 

 

 

 

 

 در شهر بانهدر ارتباط با گردشگری  ایجاد شده اشتغال .3لجدو  

 
 بازرگانی شهرستان بانه. دستی و گردشگری و اداره و صنایع ميراث فرهنگی انی و اطالعات دریافتی از ادارهمأخذ: مطالعات ميد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. انگيزه مسافران از سفر به شهر4جدول    

 

 ماخذ: برداشت های ميدانی
 

 ماخذ: برداشت های ميدانی
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های تجاری با توجه به های داخل مجتمعزمين و مغازهقيمت 

تجاری در  هایاشتغال، درآمد و ساخت و ساز مجتمعافزایش 

یافته و  اخير، قيمت زمين رشد سریعیشهر بانه طی چند سال 

جمعيت است. با توجه به افزایش  عوامل متأثر شده از این

در های تجاری تراکم کاربریاخير و افزایشسال  /1شهر طی 

های اطراف مراکز مرکز تجاری شهر، مقدار زیادی از زمين

تجاری دارای ارزش افزوده باالیی شده و بنابراین جهت 

ها اکثراً به استفاده بيشتر و سودآوری بيشتر از این زمين

اند. های تجاری تبدیل شده که سودآوری باالتری داشتهمکان

های بخش بيشتر از سایر بخشبنابراین بر قيمت زمين در این 

شهر افزوده شده است. این عامل همراه با افزایش جمعيت 

است تا شهر به اطراف گسترش یافته و  شهر باعث شده

 بازده مانند کاربری مسکونی در نقاط دورتر ازهای کمکاربری

 حداث شوند و در نتيجه تقاضا برای زمينا مرکز تجاری شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اطراف شهر نيز افزایش یافته و باعث افزایش در زمين

قيمت زمين شود. البته در این افزایش قيمت زمين نقش دالالن 

خوار نيز که به تبع این شرایط گران و باندهای زمينو واسطه

برای برآورد افزایش قيمت  .اند مؤثر بوده استشکل گرفته

ن شهرکمک امالک و مسک هایسال اخير از بنگاه 3زمين در 

نقطه تقسيم شد که بر  5گرفته شد. برای این کار شهر به 

اساس دوری و نزدیکی به مرکز تجاری شهر انتخاب شده 

شهر غربی بودند. مرکز تجاری شهر حدفاصل شمال و شمال

غرب آن بلوار بانه ـ قرارگرفته است که در سمت شمال

جنوب شرق آن بلوار بانه ـ سقز، در سردشت، در جهت شمال

مریوان قرار دارد.  -و در سمت شرق نيز بلوار بانه 2کمربندی 

 1381و  1385های دهد که طی سالنشان می 5جدول 

افزایش قيمت زمين در شهر صورت گرفته است. در بيشترین 

مترمربع زمين در مرکز تجاری  زمانی قيمت هر این فاصله

وار بانه درصد، بل /19درصد، بلوار بانه ـ سردشت  185شهر 

درصد و کمربندی  11درصد، بلوار بانه ـ مریوان  //1ـ سقز 

توان می 5اند. با توجه به جدول درصد رشد داشته 82، 2

جواری با مرکز تجاری شهر که اولين مکان مورد گفت که هم

بازدید مسافران است بر ميزان قيمت مناطق مختلف شهر تأثير 

های تجاری نيز جتمعهای داخل مگذاشته است. قيمت مغازه

ير بر قيمت سال اخ 3به تبع دارای روندی افزایشی بوده و طی 

 (.5جدول است)آنها افزوده شده 

 های تجاری در سالهای ها را در مجتمعقيمت مغازه 1جدول

 مالحظه دهد. با توجه به این جدولنشان می 1381تا  1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است.  نرخ رشد باالیی بودهها دارای شود که قيمت مغازهمی

، همجواری با مرکز تجاری شهر در قيمت 2 شکلبا توجه به 

زمين در شهر مؤثر بوده است.  و باالترین قيمت زمين مربوط 

 به نواحی مجاور مرکز تجاری شهر است.

 
1381قيمت زمين در نقاط مختلف شهر بانه در سال  .2شکل   

 1381تا  1389قيمت زمين در نواحی مختلف شهر بانه از سال  .5جدول       

 
 ماخذ: برداشت های ميدانی
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 1381مجتمع های تجاری موجود در سال  .3شکل 

 های اقامتی شهر بانهمشخصات مکان .7جدول

 
 ماخذ: برداشت های ميدانی

 

 

 

 

 
 

 

 

الی  1325ز سال های تجاری ساخته شده امجتمع

در  1381در سال  دهد کهتحقيق نشان می هاییافته1381

 مجتمع تجاری ساخته شده است.  23شهر مرکز تجاری 

مجتمع بوده است. این در  19برابر با  1385این تعداد در سال 

آن تنها  یعنی یک دهه قبل از 1325که در سال  حالی است

دیگر،  به بيان است.یک مجتمع در این محدوده وجود داشته 

و تنها وجود نداشته  1325شهر در سال  مرکز تجاری فعلی

مند نبوده  چندانی بهره نيز از رونقمجتمع موجود در آن 

 است.

-در داخل  رشد گردشگری تجاری و افزایش مبادالت تجاری

های تجاری در این محدوده شده و شهر باعث افزایش مجتمع

ای رکز تجاری شهری و حتی منطقهباعث تبدیل آن به یک م

این روند تحول و تمرکز را نشان  3تبدیل نموده است. شکل

طورکه در این نقشه مشخص است، تمرکز دهد. همانمی

توان مشاهده های تجاری در مرکز تجاری شهر را میمجتمع

کرد که ناشی از رشد مبادالت تجاری و رونق گردشگری 

 . تجاری در شهر بانه بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  98های اقامتی شهر تا سال تعداد مکان

 1های اقامتی شهر بانه در حال حاضر شامل تعداد مکان

مسافرخانه تا قبل از  9مسافرخانه و هتل است. از این تعداد 

دليل  به ،به بعد /138موجود بودند اما از سال  /138سال 

هتل  2های اقامتی رای مکانافزایش تعداد مسافران و تقاضا ب

مشخصات این  2نيز در این شهر ساخته شد. در جدول 

 اند.ها که به وسيله مطالعات ميدانی کسب شده، ذکر شدهمکان

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ینشان م، نتایج محاسبه ها را 5و  9، و شکل 8و  8جدول 

 دهند. 

 

 

 

 

 

 

 
 لروند خطی افزایش زیربنای مراکز اقامتی در خال .4شکل

 1385-1325سالهای 

 

 81تا  89های تجاری از سال زه در مجتمعقيمت مغا . 8جدول 

 
 ماخذ: برداشت های ميدانی
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 جدول آناليز واریانس زیربنای مراکز اقامتی .9جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش  ستاره به وسيله 9ر نيز یک هتل در حال حاض

خصوصی و دولتی در دست ساخت است که این هتل تا سه 

 برداری خواهد رسيد.سال آینده به بهره

ای معنادار نتيجه تحليل آناليز واریانس نيز نشان از وجود رابطه

يان افزایش تعداد و زیربنای و مثبت و یا همبستگی مثبت م

 مراکز خدماتی و گردشگری در شهر بانه است.  

آمار اداره ميراث فرهنگی،  مسافران وارد شده به شهر براساس

روز اول سال  /2صنایع دستی وگردشگری شهرستان بانه طی

 اند،هزار نفر به شهر بانه مسافرت کرده 25، 1383
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزار نفر  1/1طی همين دوره تعداد مسافران به  1389ل درسا

نيز تعداد مسافران  1385روز اول سال  /2رسيده است، در 

 1385هزار نفر رسيده و درکل سال  219ورودی شهر بانه به 

 /2ميليون نفر بازدید کننده داشته است.  همچنين در  1حدود 

بانه به نيز تعداد مسافران ورودی شهر  1381روز اول سال 

 102هزار نفر رسيده و تا آخر پایيز نيز تعداد مسافران به  538

 /2ميليون نفررسيده است. تعداد مسافران و نرخ رشد آن طی 

 .است ذکر شده /1در جدول  1381تا  1383روز اول سال 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول آناليز واریانس تعداد مراکز اقامتی .8جدول 

 
 اد مراکز اقامتیروند خطی افزایش تعد .5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81 تا 83روز اول سال از سال  /2تعداد و نرخ رشد مسافران شهر در  .11جدول

 مأخذ: اداره ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانه
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 تحليل اطالعات به دست آمده 

های پيشين در سطور قبلی این واقعيت را مشخص یافته

سازد که شهر بانه در سطح وسيعی متأثر از گردشگری می

تجاری بوده و از نظر اقتصادی تغييرات زیادی را به خود دیده 

توان این تغييرات را در سطح شهر به قرار زیر نام است.  می

 برد:

 درآمد مردم شهر، افزایش معناداری یافته است؛ 

 مرتبط با گردشگری روند رو به های اشتغال در بخش

 داشته است؛ درش

 های سطح شهر سير صعودی داشته قيمت زمين و مغازه

 است؛

  تفاوت قيمت زمين در سطح شهر و قيمت بيشتر زمين در

 مرکز تجاری شهر است؛ 

 های اقامتی در سطح شهر باال رفته است؛تعداد مکان 

 های تجاری در سطح شهر افزایش یافته تعداد مجتمع

 است.

 ها رسشنامهتحليل اطالعات مربوط به پ

های تجاری اول که مربوط به مجتمع برای تحليل پرسشنامه

 ای و برای تحليل پرسشنامهجمله است از آزمون توزیع دو

 ، به Signعالمت  کارشناسان است از آزمونمربوط بهکه  دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم به وسيله آزمون عالمت  تحليل پرسشنامه نتيجه

سؤال آن در ارتباط  5ه سؤال بوده ک 8این پرسشنامه نيز شامل 

 سؤال 2وم و د سؤال در ارتباط با فرضيه2اول، با فرضيه

 سوم بوده است. در این آزمون سعی شده تا مربوط به فرضيه

  تأثيرات ز آنان از طریق پرسشنامه دربارهنگرش هر یک ا

ها کم بوده و این آزمون برای دليل اینکه حجم این پرسشنامه

است، استفاده شده های با حجم کم مناسب پرسشنامه تحليل

ط با سؤال است که در ارتبا 8اول شامل  است. پرسشنامه

آن در ارتباط  سؤال 5که فرضيات تحقيق طراحی شده است 

سؤال  2وم و د ؤال در ارتباط با فرضيهس 2ی اول، با فرضيه

 سوم است در ارتباط با فرضيه

ل به وسيله آزمون توزيع دو او نتيجه تحليل پرسشنامه

 ایجمله

های تجاری عدد در مجتمع 253این پرسشنامه که به تعداد 

شهر توزیع شده و هدف از آن بررسی تأثيرات گردشگری بر 

افزایش اشتغال، درآمد، افزایش قيمت زمين و افزایش 

های تجاری بوده است.  به وسيله های مجتمعبهای مغازهاجاره

عی گردید تا نگرش هر یک از این پرسشنامه س

 شوندگان مورد بررسی قرار گيرد. در این آزمون همهپرسش

درصد مورد تأیيد قرار گرفتند  85فرضيات با فرض اطمينان 

های تجاری گردشگری بر یعنی از دید افراد شاغل در مجتمع

متغيرهای اقتصادی مورد بحث تأثيرگذار بوده است و با توجه 

ات گذشته نيز که مورد بررسی قرار گرفتند به آمار و اطالع

های اثرگذار بر توسعه توان گردشگری را یکی از مؤلفهمی

 .(11 )جدول اقتصادی شهر بانه قلمداد نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگری بر مسائل اقتصادی در شهر بانه مورد تحليل قرار

مربوط به  آزمون نيز که به تحليل پرسشنامهاین در گيرد. 

 اطمينان فرضيات تحقيق با سطح تمامی ،پردازدان میکارشناس

درصد مورد تایيد قرار گرفتند یعنی این که گردشگری   85

  یتجاری از دید کارشناسان مرتبط با مسائل شهری و گردشگر

 

نتيجه تحليل پرسشنامه  اول با استفاده از آزمون توزیع دوجمله ای. 11جدول   
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 افزایش اقتصادی شهری يز یک مؤلفه تأثيرگذار بر توسعهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيری بحث  و نتيجه
ان صنعتی پویا در کشورهای مختلف گردشگری امروزه به عنو

ریزان قرار گرفته است. این ها و برنامهمورد توجه جدی دولت

های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، صنعت با تکيه بر پتانسيل

طبيعی و تجاری مناطق مختلف رشد و گسترش یافته و 

بسياری از نواحی جهان به این صنعت از نظر اقتصادی وابسته 

گردشگری بر مناطق گردشگرپذیر بر جای  ی کههستند. تأثيرات

گذارد گویای قدرت اثرگذاری این صنعت است. به همين می

با توجه به اهميت روزافزون گردشگری در سطح نواحی  دليل

های مختلف آن به عنوان موضوعی و مناطق مختلف و نقش

 .برای این مقاله انتخاب شد

و آزمون فرضيات  با توجه به اطالعات به دست آمده و تحليل

های اخير با تکيه استنباط نمود که گردشگری در سال توانمی

شهر باعث  بر مبادالت مرزی و تجاری در بازارهای داخل

 است. با توجه به رشد متغيرهای اقتصادی در شهر بانه گشته

 و تجاری گردشگری های تحقيق ارتباطی معنادار ميانیافته

 ایش قيمت زمين وجود دارد. ازو درآمد و افز اشتغال افزایش

های تحقيق نيز از طرفی تحليل آناليز واریانس داده

همبستگی ميان گردشگری و تغييرات اقتصادی در شهر وجود

 های آماری به عمل آمده دردهد. همچنين آزمونبانه خبر می

 تحقيق از وجود ارتباطی معنادار ميان متغيرهای وابسته تحقيق

ها تأثيرگذار ، قيمت زمين، قيمت مغازهو بر درآمد، اشتغال

و . توجه به این پرسشنامه درابراین، با (. بن12جدول است )

  گردشگری تأثيرات اقتصادی مختلفی مانندبلی اطالعات ق

  )درآمد، اشتغال و قيمت زمين( و متغير مستقل )گردشگری

درآمد، اشتغال و افزایش قيمت زمين و مسکن در سطح شهر 

 .داشته است

 

 

 

 

 

 

 

دهد. به همين دليل این نوع از گردشگری که تجاری( خبر می

های تجاری در شهر بانه متکـی اسـت   بر خرید مردم و فعاليت

نقشی مؤثر در تغييرات اقتصادی شهر بانه داشته است. اگرچـه  

تغييراتــی ماننــد افــزایش قيمــت زمــين و مســکن در شــهر را 

انست کـه باعـث بـروز    های منفی این پدیده دتوان از جنبهمی

هایی در بازار زمين در شهر بانه شده است. همچنين ناهنجاری

تواند آثار منفی دیگـری نيـز از   رشد روزافزون این صنعت می

های کشاورزی و صنعت در شهرسـتان  جمله اضمحالل بخش

داشته باشد. تفاوت بسيار قيمت زمين در مناطق مختلف شـهر  

هـای تجـاری و   های مجتمـع و افزایش قيمت مسکن و اجاره ب

منازل در شهر بانه به دليل افزایش تقاضا بـرای ایـن کاالهـا و    

خــدمات باعــث ناهنجــاری در مســأله زمــين و افــزایش      

خواری در شهر شده است.  همچنين، با توجه به ماهيـت  زمين

غيررسمی بودن تجارت در سطح شهر و وابستگی گردشـگری  

افـت   یوجـود بـرا  م نيز به تجـارت غيررسـمی، ميـزان خطـر    

 یبـرا  نیدر شهر بانه همچنان وجـود دارد.  بنـابرا   یگردشگر

 یمناسـب  یزیـ ردر شهر بانه برنامـه  یصنعت گردشگر یداریپا

شـود. لـزوم    نـده یآن در آ یالزم است تا مانع از رکود احتمـال 

گردشگران نيز ضـروری   تیرضا زانيم شیبه افزا شتريتوجه ب

هـای  تجربـه  رایگردد، ز نيصنعت را تضم نیا ییایاست تا پو

اسـت. از   سـم یدر راهبرد تور تيموفق ديگردشگر، کل یشخص

را فراهم کند کـه   یطیشرا دیبا سمیموفق تور یرو استراتژ نیا

داشــته باشــند و اگرنــه  یندیهــای خوشــاگردشــگران تجربــه

بـار دوم برنخواهنـد گشـت     یبـرا  ایگردشگران نخواهند آمد 

(.Kelly,1888:158 )یبـرا  ییکارهـا است تـا راه  زمال نیبنابرا 

 دوم با استفاده از آزمون عالمت . نتيجه تحليل پرسشنامه12جدول
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از رکـود آن   یريو جلـوگ  یگرگردشـگر یهـای د توسعه جنبـه 

 شود:از آنها اشاره می یاتخاذ نمود که در ادامه به برخ

 هیــرویاز ســاخت و ســاز بــ هــایگــذارهیدادن ســرما ســوق

جهـت   ییربنـا یز یگـذار هیبه سمت سرما یتجار یهامجتمع

اقتصـاد شـهر    یوابستگ ليه دلب رایدر شهر ز یاقتصاد یداریپا

 شـتر يب یهاتیو در صورت اعمال محدود یررسميبه بخش غ

بـا   یدر منطقه بخش تجـار  یاسيتحوالت س ایبخش و  نیبر ا

 یانجام شده در بخش تجار یگذارهیرکود مواجه شده و سرما

بـا بخـش    یبخش دولت یبه حالت راکد در خواهد آمد.همکار

 یامور مربوط بـه گردشـگر  در  یگذارهیسرما یبرا یخصوص

هـش  در شـهر جهـت کـا    ییربنـا یز هـای یگذارهیانجام سرما

مشـارکت   یبرا یالتيتسه جادی؛ایررسميبه اقتصاد غ یوابستگ

نظـارت دسـتگاه    ؛یدر صنعت گردشـگر  نفعیذ یهاوههمه گر

و فـروش و   دیـ بـر خر  یماننـد شـهردار   یمسئول شـهر  یها

 ییهـا نيزم یاتيساخت وساز در سطح شهر؛اعمال عوارض مال

 شیانـد و باعـث افـزا   احتکـار شـده   نيدالالن زمـ  یکه از سو

و  دیـ شوند؛ نظارت و کنتـرل بـر خر  شهر می هاینيزم متيق

اداره منـابع   یاز سـو  یاز محدوده شهر ارجخ ینهايفروش زم

از جمله  یگردشگر گریهای دشهرستان؛ توجه به جنبه یعيطب

ـ ا شتريتوسعه ب یبرا یو فرهنگ یعيطب یگردشگر صـنعت   نی

تـوان از چنـين   مـی  رایـ ز نـده یآن در آ یداریدر شهرستان و پا

جـذب گردشـگران بـه شـهر      یامکاناتی در شهرستان بانه بـرا 

 .استفاده نمود
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