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ان دوچند یتیدر حال رشد، اهم یاقتصاد یهابخش نیاز شتابان تر یکیعنوان به یگردشگر تیامروزه فعال چکیده:

س افتهی شهرها به یاریو در ب سعه اجتماع نیادیبن یهااز ارکان و محرکه یکیعنوان از  صاد-یتو ه ب نیو همچن یاقت
گانه  41از اهداف  یکی کهیطورگشته است. به لمبد یشهر یزندگ تیفیک یو ارتقا داریبه اشتغال پا لین یبرا یروش

شگر یسازمان جهان سران برا یگرد سعه پا یکه در اجالس  شد توجه به فعال 02 ویدر ر داریتو شگر تیمطرح   یگرد

ست که م یتیعنوان فعالبه شورها تواندیا صاد ک شهرها یبه اقت سعه و  سازمان جهانآن یدرحال تو  یها کمک کند. 
شگر سال  دهدیگزارش م یگرد شگر0242که در  صد از تول 4201 ی، بخش گرد جهان را به خود  یناخالص داخل دیدر

 داده است.  لیتشک زیدرصد از کل اشتغال را ن 909 ایشغل  ونیلیم 343اختصاص داده و 

شهرها یکیشباب  شهر ستان ا یاز  شباب قرار دارد و ب نیاست. ا رانیا المیشهرستان چرداول در ا ر شهر در بخش 
از  یکیشهر  نیخانوار( است. ا ۲۱0نفر )در  32۰3آن  تیجمع 439۱نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار هیپا

ست که م نیزائران اربع یراه نیب یشهر ها س یا صد ب شگران اربع ییباال اریتوان گفت در ور شهر عب نیاز ا نیاز گرد
ساخته و ا ،ی. و بخش تجارکنندیم شدت متاثر  ستوران ها و حمل نقل را به  شگر تیجع نیر س یگرد س لیپتان  اریب

 نیب یبر توسعه شهرها اتیعتبات عال یپژوهش نقش گردشکر نیباشد. هدف از ا یتوسعه شهر را دارا م یبرا ییباال
 یاهیبند میمطالعه بر اساس تقس نیمورد استفاده در ا قیروش تحق ،یو به طور کل دهد¬یقرار م یرسرا مورد بر یراه

سئله  ،کمی ها¬داده تیاز لحاظ ماه ،یدانیو درجه کنترل م زانیو از لحاظ م یموجود از لحاظ هدف، کاربرد از لحاظ م
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 مقدمه -4

عنوان یک مسئله اهمیت، به موضوع با گردشگری

پژوهشی توسط گروهی از محققان کشور مورد بررسی 

قرار گرفته است. در این خصوص، محققان دانشگاه 

ای به بررسی اثرات عالمه طباطبایی در مطالعه

گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی ایران 

 .اندپرداخته

شرح زیر بیان  های پدیدآمده را بهها فرصتآن

ریزی و مدیریت صحیح از توان با برنامهمی»اند: کرده

عبور گردشگران استفاده کرد و باعث درآمدزایی، ایجاد 

ونقل و فروش کاالها و های اشتغال، توسعه حملزمینه

خدمات مورد نیاز گردشگران در بخش اقتصادی، در 
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توسعه روابط فکری، تقویت همبستگی میان 

ناخت مردم از فرهنگ و تمدن یکدیگر گردشگران، ش

فرهنگی، افزایش احترام به طبیعت  -دربخش اجتماعی

محیطی،  های صوتی دربخش زیستو کاهش آلودگی

رسانی محیطی، بهبود روها و اطالعبهبود کیفیت پیاده

ها دربخش سیمای بصری شهر، توسعه زیرساخت

 های مردمی،کالبدی و نهادی، افزایش تعداد سازمان

افزایش اعمال نفوذ مردم محلی و کیفیت ارائه خدمات 

 Qaderi and) گردید نهادی–در بخش مدیریتی

erabi, 2010.) 

شهرستان  یکی از شهرهای شهر شباب

بخش  است. این شهر در ایران استان ایالم در چرداول

و  سرشماری عمومی نفوس قرار دارد و بر پایه شباب

 ۲۱۸نفر )در  ۹۶۰۹جمعیت آن  ۵۹۳۱ سال در مسکن

این شهر یکی از شهر های بین راهی  .خانوار( است

زائران اربعین است که می توان گفت درصد بسیار باالیی 

از گردشگران اربعین از این شهر عبور میکنند. و بخش 

تجاری، رستوران ها و حمل نقل را به شدت متاثر 

االیی یار بساخته و این جعیت گردشگری پتانسیل بس

برای توسعه شهر را دارا می باشد. در واقع شباب دروازه 

اصلی عتبات عالیات به استان ایالم است که حجم عظیم 

و حداکثری رائرین اربعین حسینی را از خود عبور داده 

و فعالیتهای بخش خدمات به ویژه خدمات پذیرایی و 

رستوران و اغذیه فروشی های آن به شدت منتفع می 

 -د. همچنین در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدیشون

فضایی و جمعیتی، نیز تاثیرات زیادی میتوان برای 

 توسعه آن متصور بود.

 پژوهشپیشینه  -0

پیشینه تحقیق که در بسیاری از موارد تحت عنوان 

از آن یاد میشود.  »سابقه تحقیق »و  »ادبیات تحقیق»

به منابعی گفته میشود که با موضوع مورد بررسی و 

هدف آن ارتباط دارند و محقق به آنها مراجعه میکند. 

درباره اهمیت پیشینه، همین اندازه کافی است که از 

هایی که محقق به آنها مراجعه  روی تعداد پیشینه

 همیکند. میتوان به مطالعات زمینه و نیز تأمل او دربار

 موضوع مورد بررسی پی برد.

در پژوهش حاضر نیز به منظور آگاهی از دانش 

موجود دربارهی موضوع تحقیق و نتایج حاصل انجام 

شده در این زمینه، پیشینه و سابقه تحقیق مورد بررسی 

 قرار گرفته است.

گردشگری اذعان داشتند که کبرپور و همکاران ا

مد است و میتواند منبع با ارزش اشتغالزایی و ایجاد درآ

 جوامع اقتصادی–وسیلهی مهمی برای توسعه اجتماعی

ا با سیاستهای محلی در کشوره از بسیاری در و باشد

ارتباط است و غالبا وسیلهای در جهت حمایت از 

 Akbarpour) باشد می عمومیمحیطزیست و فرهنگ 

et al, 2020).  

عی در مقاله ای در حوزه تاثیر گردشگری در ور

 و الزمبا رعایت نکات کند که توصعه شهری عنوان می

پایداری محیط، میتوان از راهبردهای تهاجمی به منظور 

 الزمهپیشبرد اهداف عالیه گردشگری استفاده نمود. 

چنین امری، هماهنگی و توازن همه عوامل و راهبردها 

 (.Varei, 2020) باشدبا یکدیگر می

ای ه ای به جنبه گارسیا فالکن و مدینا مانوز درمقاله

بخصوص اقتصادی اشاره ، اجتماعی، محیطی -فرهنگی

هایی  اند و راهکارهایی جهت تدوین استراتژی کرده

صنعت توریسم پایدار در جزیره گران کاناریا  برای توسعه

یک نیاز  پیشنهاد دادهاند و توسعه پایدار را به عنوان

ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدون از بین 

 ,Falcon and Medina) دانندرفتن محیط طبیعی می

1999.) 

بررسی اثرات  » ، درپژوهشی با عنوانکیونگامی 

رات نشان دادند که اث، مردم گردشگری بر کیفیت زندگی

گردشگری با حوزههای مختلف زندگی به طور قابل 

گاهی ساکنان از اثرات منفی ارتباط دارد و  توجهی

بین  گردشگری احساس عدم امنیت را داشته اند، و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)


 

 تاثیر گردشگری عتبات عالیات بر توسعه کالبدی شهرهای بین راهی، ، رضایی مقدمیوسفی 

اثرات اقتصادی گردشگری و رضایت از رفاه مادی و نیز 

رضایت جامعه ارتباط مهمی  تاثیر اجتماعی گردشگری و

 (Kyungmi, 2002:1).د وجود دار

ن سنجش ، در پژوهش خود با عنواضرابی و همکار

جتماعی و فرهنگی و زیست محیطی اتاثیرات اقتصادی، 

ی گردشگر، اثرات توسعه گردشگری از دیدگاه ساکنان

بر توسعه شهری شهرستان مشکین شهر را مورد بررسی 

رسیده است که توسعه  قرار داده و به این نتیجه

گردشگری در این شهر آثار نامطلوبی را در محیط 

آورده است. همچنین توسعه گردشگری  زیست به وجود

ان شهرست توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این در

-Zarabi and Eslami) تاثیراتی داشته است

Parikhani, 2011.) 

بررسی  »در پژوهش خود تحت عنوان ،شهابیان

توسعه پایدار شهر؛ با تاکید  نقش و اثرات گردشگری در

به بررسی نقش و اثرات گردشگری » بر ادراك ساکنان

شهری پراداخته و به این نتیجه رسیده توسعه پایدار  در

  طپایدار ارتبا است که بین توسعه پایدار و گردشگری

دو طرفه ای برقرار است و برای آنکه گردشگری بتواند 

کمک کند باید اثرات آن در شهر  به توسعه پایدار شهر

 .شناسایی شده و مورد توجه کامل قرار گیرد
(Shahabian, 2012.) 

آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه  »در مقاله  کاظمی

به بررسی و تحلیل » ساکنان جهانگردی از دیدگاه

دیدگاه ساکنان مقصدهای گردشگری نسبت به آثار 

های  و فرهنگی این پدیده براساس پژوهش اقتصادی

 پردازد و به این نتیجه رسیده که انجام شده می

شناسایی آثار واقعی جهانگردی در ادراك و نگرش 

 بسزایی دارد در توسعه این صنعت تاثیرساکنان 
(Kazemi, 2004.) 

در پژوهشی پیامدها و اثرات  صیدایی و همکار

حاصل از توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گردشگری را در شهر کرمانشاه مورد بررسی قراردادهاند. 

ای ه نشان میدهد که با توجه به توانمندی نتایج پژوهش

 ۵۰ از تغییرات اقتصادی و درصد ۵1شهر کرمانشاه ، 

توسعه و پیشرفت  درصد از تغییرات اجتماعی درجهت

 Seidaiy) .باشدگردشگری می شهر مربوط به بخش

and Rostami, 2013.) 

بررسی  » ای با عنوان هاشمپور و همکاران در مقاله

گردشگری شهری از محیطی  اثرات اقتصادی و زیست

به » ربابلس دیدگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر

اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی گردشگری بررسی 

آزمون تی  از نظر شهروندان پرداخته است و از طریق

ای نشان داده است که بین متغیر گردشگری  تک نمونه

اقتصادی و آلودگی محیط زیست  و متغیرها ی توسعه

 درصد از ۳۰رابطه معناداری وجود دارد، بطوری که 

 های اقتصادی و گردشگری را بر مولفه شهروندان تاثیر

تاثیرگردشگری را در آلودگی  درصد از شهروندان ۳۲

د داننهای محیطی، متوسط تا خیلی زیاد می
(Hashempour et al, 2012). 

 ))اثرات در مقاله ای با عنوان همکارقادری و 

راهی نمونه موردی  بین شهرهای پایداری بر گردشگری

اثرات گردشگری برتوسعه  شهر زیراب(( به بررسی

اقتصادی اجتماعی و محیطی زیست پرداخته است و از 

طریق آزمون تی تک نمونه ای پیرسون و رگرسیون 

نشان داده شده است که بین گردشگری و متغیر های 

اقتصادی ا،جتماعی و زیست محیطی رابطه معنا داری 

 شده استاندارد ضریب اساس بر نهایت وجود دارد و در

 یدهدم نشان وابسته، متغیر بر مستقل متغیرهای تأثیر

 پایداری بر معناداری آماری تأثیر شاخصهای پژوهش که

 تأثیر ضریب نظر از همچنین. داشته اند شهری

 شاخص که گردید پژوهش مشخص شاخصهای

 میزان بیشترین درصد 2۸/۶تاثیر  ضریب با اقتصادی

 اخصش از بعد. داشته است آب زیر شهر پایداری بر تاثیر

 و کالبدی اجتماعی، شاخصهای ترتیب به اقتصادی،

 آب موثر بوده است زیر شهر پایدرای بر نهادی مدیریت
(qaderi and erabi, 2010.) 

 مبانی نظری -3



 
 0411 پاییز و زمستان،  7، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

های حاصل از پژوهش  برای تجزیه و تحلیل داده

ا روشهباتوجه به تعداد متغیرها و سطح سنجش آنها، از 

و آزمونهای مختلفی استفاده میگردد. آمارهای مورد 

استفاده در قسمت آمار توصیفی عبارتند از: میانگین، 

نما، فراوانی، درصد انحراف معیار، کمینه و بیشینه. در 

 قسمت آمار استنباطی نیز متناسب بانوع دادهها و

ای تک نمونه tهای تحقیق از آزمون بررسی فرضیه

است. نرم افزار مورد استفاده در این استفاده شده 

 میباشد. Spss23پژوهش نرم افزار 

برای شناخت بیشتر تاثیر گردشگری بر توسعه 

پایدار شهر شباب پرسشنامه ای که طراحی شده بود به 

 طور تصادفی در میان ساکنان پخش شد.

این پرسشنامه سعی در شناخت تاثیر گردشگری بر 

کالبدی و زیست محیطی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 

همچنین در سواالت ابتدایی پرسشنامه احساس تعلق 

 ساکنین مورد بررسی قرار گرفته است.

برای سنجش میزان تاثیرگذاری هر سوال از پنج 

معیار )خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد( 

 استفاده شده است.

نفر می باشد و  2۶۲۲شهر شباب دارای جمعیت 

پرسشنامه  ۹21شنامه ی الزم طبق کوکرانتعداد پرس

باشد. برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری مذهبی می

دو  tتک نمونه ای، آزمون tاز آمار استنباطی )آماره

 .گروهی استفاده شده است(.

 روش تحقیق -1

انتخاب روش تحقیق بخش مهمی از هر کار تحقیقی 

دهد. انتخاب روش تحقیق بستگی به را تشکیل می

های تدوین شده و مالحظات موضوع، اهداف فرضیه

اخالقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت 

های تحقیق امکانات اجرایی آن دارد. به طور کلی، روش

نند. کهای گوناگون تقسیم بندی میرا با توجه به مالك

دو دسته روش تحقیق در حوزه علوم رفتاری عبارتند از: 

-های کمی استفاده میها از دادهروشهای کمی که در آن

های کیفی به کار های کیفی که در آن دادهشود و روش

رود. این دو دسته روش مکمل بوده و برای شناخت می

گیرد  تواند تواماً مورد استفاده قرارها میپدیده
(Sarmad et al, 1997.) 

تحقیقات علمی از نظر زمان به سه دسته گذشته 

 شوند و بر اساسآینده نگر تقسیم مینگر، حال نگر و 

هدف تحقیق، در قالب سه دسته تحقیقات بنیادی، 

د. از شونای تقسیم بندی میکاربردی، تحقیق و توسعه

نظر میزان نظارت ودرجه کنترل تحقیقات نیز به سه 

ای، آزمایشگاهی قابل تفکیک دسته میدانی، کتابخانه

اطالعات نیز ی گردآوری است. همچنین بر اساس نحوه

بندی متقسی تحلیلیتحقیقات به دو دسته توصیفی و 

میشوند. البته تحقیقات توصیفی خود مشتمل بر پنج 

باشند که عبارتند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق دسته می

همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق 

 (.Sarmad et al, 1997)ای پس رویداد یا علی مقایسه

با توجه به مطالب شرح داده شده، براساس  به طور کلی

آوری داده ماهیت و روش با توجه به اینکه، روش جمع

ها در پژوهش حاضر به صورت میدانی و اطالعات مورد 

-ای، جستجو در سایتی کتابخانهنیاز از طریق مطالعه

وری آهای اینترنتی و تدوین و تکمیل پرسشنامه، جمع

توان این تحقیق را از نوع ، میمورد استفاده قرار گرفته و

 پیمایشی دانست.

به طور کلی، روش تحقیق مورد استفاده در این 

مطالعه بر اساس تقسیم بندیهای موجود از لحاظ هدف، 

درجه کنترل میدانی، از  کاربردی و از لحاظ میزان و

ها کمی، از لحاظ مسئله تحقیق، لحاظ ماهیت داده

 باشد.تحلیلی می -توصیفی 

 نمونه و روش اندازه گیری حجم

-در یک تحقیق همیشه میسر نیست که کل آزمون

های یک جامعه را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که 



 

 تاثیر گردشگری عتبات عالیات بر توسعه کالبدی شهرهای بین راهی، ، رضایی مقدمیوسفی 

ممکن است از نظر زمان، منابع مالی، منابع انسانی و 

ی وجود داشته باشد و امکان بررسی یهاغیره محدودیت

همه جامعه موجود نباشد. در این راستا، روش نمونه 

گیری عبارت است از فرایندی که از طریق آن محقق به 

انتخاب واحدهای نمونه جهت جمع آوری اطالعات مورد 

 ..پردازدنیاز می

روش نمونه برداری در این تحقیق از جامعه آماری 

مرتبط شامل مدیران و کارشناسان مرتبط با گردشگری 

و گردشگران و مردم شهر بصورت تصادفی در دسترس 

در این مطالعه برای برآورد حجم نمونه از میباشد. 

فرمول کوکران )فرمول دوم کوکران( استفاده میگردد 

 که در آن:

=n حجم نمونه 

= Nحجم نمونه آماری 

= Z متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح

 است. 1/96درصد برابر  95اطمینان 

= P  مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است و اگر

 در نظر گرفت. 0/5اشد میتوان آن را در اختیار نب

=q درصد افرادی که فاقد صفت موجود در جامعه

مقدار اشتباه مجاز میباشد که در  q=p-1 = dهستند 

 .است 0/5اینجا

 باشد.می ۹21تعداد حجم نمونه

 ها ابزار جمع آوری داده

ای است که به پژوهشگر ها وسیلهابزار گردآوری داده

های الزم را جمع آوری و ثبت کند تا دادهکمک می

ها، پرسشنامه، ترین ابزار جمع آوری داده نماید. رایج

برگه مشاهده، برگه مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و 

اطالعات میباشد و پژوهشگر بر حسب روش تحقیق 

مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها 

ها وری دادهگیرد که از چه ابزار گردآرادارد، تصمیم می

 .الزم است

ها در پژوهش حاضر، از پرسش داده یابزار جمع آور

نامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه ابزار 

اصلی و یک تکنیک بسیار ساخت مند در گردآوری 

های پیمایش است. در این پژوهش برای گردآوری داده

اطالعات از ابزار پرسشنامه بهره جسته شده است.. در 

تحقیق حاضر از یک پرسشنامه استفاده میشود که 

بخش اول ابزار مورد تحقیق  :باشدبخش می 2شامل 

شامل سواالتی بود که برای جمع آوری اطالعات فردی 

خشهای دیگر . برضایت از محل سکونت خود بودو

نقش گردشگری بر توسعه پرسشنامه به ترتیب شامل 

اقتصادی، نقش گردشگری بر توسعه اجتماعی و نقش 

 اشد.بگردشگری بر توسعه زیست محیطی کالبدی می

 یافته های پژوهش -۱

 شباب یبافت شهر

 یمیشهر عمدتا قد نیساخته شده در ا یبناها

نداشتن طرح و نقشه مناسب در  لیهستند و به دل

و جهت دادن مناسب به  یکیزیف تیگذشته جهت هدا

به صورت پراکنده و نا منظم  یبافت شهر؛ بافت کالبد

ت عمده به ساخ شیگرا گرید یاست. از سو افتهیتوسعه 

قرار  اریا در اختیمتعلق به خود و  یها نیو ساز در زم

را  یپراکندگ نیا زین گانیبه صورت را نیگرفتن زم

 نموده است. دیتشد

شهر  یریبا توجه به مهاجر پذ ریاخ یسال ها در

که  یمناسب طیشهر و شرا نیشباب و نرخ مثبت رشد ا

جود شهر به و نیکه برا ا یو مسافران ییایجغراف تیموقع

شهر رو به  نیآورده اند روز به روز ساخت و ساز در ا

 است. شیافزا

قبل  یدر شهر شباب در سال ها هیابن تیفیک

 و بعد از آن اتیعتبات عال یرو ادهیپ

ا غالبٌا مربوط به استحکام بن هیابن تیفیک بررسی

 یدرحال ساخت، نوساز، مرمت هیو در قالب ابن باشدیم

و  رندیگیمورد بحث قرار م یبیو تخر یو قابل نگهدار

 همچون مصالح به کار رفته، یبا عوامل یمیارتباط مستق
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 یهایژگینوع معیشت و اقتصاد و سایر و ،یبوم یمعمار

زیست محیطی فضاهای  طیو شرا یاعو اجتم یفرهنگ

 جغرافیایی مختلف دارد. 

 

 

 

 نوساز ابنیه

گردد که درآن از مصالح بناهایی اطالق می به

سنگ و آهن  ایآجر و آهن و  ،یفلز ای یاسکلت بتن

سال قدمت داشته  ۱استفاده شده و معمواًل کمتر از 

 باشند.

 

 یو قابل نگهدار یمرمت هیابن

گردد که در ساخت آنها از بناهایی اطالق می به

سنگ  ایآجر و چوب و  ،یمانیمصالحی همچون بلوك س

سال  ۸۶الی ۱و چوب استفاده شده و قدمت آنها بین 

 .باشدیم

 

 یبیتخر هیابن

که مناسب سکونت  گرددیاطالق م ییبناها به

 .باشدیسال م ۸۶از  شبی هاو از زمان ساخت آن ستندین

 

 مخروبه هیابن

 رگید تیفیو ک یکه هم از لحاظ کاربر ییبناها

  .ستندیقابل استفاده ن

 

 

: کیفیت ابنیه شهر شباب بعد از شروع 4جدول

 کنگره اربعین
 نوع مصالح درصد تعداد کیفیت ابنیه

آهن، آجر،  53/53 974 نوساز

 سیمان

مرمتی و قابل 

 نگهداری

سنگ، بلوک،  94/37 717

 آهن

 خشت و چوب 77/5 97 تخریبی

کاهگل و  94/4 7 مخروبه

 چوب

 - 144 1494 مجموع

 4392مأخذ: مرکز آمار

 

: کیفیت ابنیه شهر شباب قبل از شروع 0جدول

 کنگره اربعین
 مصالحنوع  درصد تعداد کیفیت ابنیه

آهن، سنگ،  94/3 45 نوساز

 سیمان

مرمتی و قابل 

 نگهداری

سنگ، بلوک،  17/45 543

 آهن

 خشت و چوب 17/1 3 تخریبی

کاهگل و  45/4 1 مخروبه

 چوب

 - 144 949 مجموع

 43۲2ماخذ: مرکز آمار

قبل و بعد از شروع  ی هیابن تیفیک یسهیاز مقا

در شهر شباب شاهد رشد  اتیعتبات عال یپباده رو

نوساز  یدرصد بناها نیساخت و ساز و همچن ریچشمگ

شهر  نیا یتعداد بناها زین ریاخ های. در سالمیهست

 داشته است. یریچشمگ شیافزا

 یتجار یها یکاربر یبررس

 یا ژهیو گاهیو جا طیشهر با توجه به شرا نیا در

 را دارد. یمتعدد یتجار یکه دارد، واحد ها

شهر  یتجار یها یموجود کاربر مساحت

 تیباشد که با توجه به جمع یمتر مربع م ۵۰۶۳۶شباب

-یمتر مربع م ۹.۰هر نفر یو مساحت شهر شباب به ازا

 (۵۹۳1شباب: ی)طرح هاد باشد

 نیگذشته و قبل از کنگره بزرگ اربع هایسال در

شهر شباب)در آن زمان روستا(  یتجار یها یکاربر

 یکه به ازا شدند¬یمتر مربع را شامل م 1۵۳۵مساحت

 ید)طرح ها گرفتیمتر مربع را دربر م ۸هر نفر



 

 تاثیر گردشگری عتبات عالیات بر توسعه کالبدی شهرهای بین راهی، ، رضایی مقدمیوسفی 

 (.۵۹۲2شباب

روز  یتقضا نیزوار و همچن شیتوجه به افزا با

 اتفاق یتجار ی¬سرانه شیخدمات افزا یافزون افراد برا

 است شیدر حال افزا یافتاده است و در امتداد جاده اصل

اشتغال شهر  یداریو هم در پا یکیزیکه هم توسعه ف

 شباب موثر است.

ی کاربری های تجاری به ازای هر : سرانه3جدول 

 نفر
متر به ازای  متر زمان

 هر نفر

قبل گردشگری عتبات 

 عالیات

7141 4 

پس از گردشگری عتبات 

 عالیات

17444 7/5 

 

شکل زیر است. مراحل شکل گیری شهرشباب به 

که مرحله ی اول گسترش نشان دهنده جذب جمعیت 

شهر شباب به دلیل موقعیت خوب جغرافیایی و 

همچنین تاثیر مثبت زائران عتبات عالیات و مسافران بر 

 باشد.جذب جمعیت در این شهر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4392: روند توسعه فیزیکی شهر شباب ماخذ: طرح هادی شباب 4شکل

 

 مرحله اول گسترش

مرکز شهر و شمال رودخانه حول محل تالقی دو  

خیابان اصلی داخل شهر سکنی گزیده اند. مساحت 

باشد که در متر مربع می ۵۰2۱۱۳تقریبی این مرحله

درصد از مجموع بافت کالبدی شهر را شامل  ۵۲حدود

 شود.می

 مرحله دوم گسترش

این مرحله در قسمت شرق و جنوب مرحله اول 

گسترش شهر شکل گرفته است. تیپ غالب ابنیه این 

باشد. مساحت مرحله از نوع قابل نگهداری و مرمتی می

باشد که در متر مربع می ۹۵۵۱۵1تقریبی این مرحله
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درصد از مجموع بافت کالبدی شهر را شامل  ۵/۹2حدود

 گردد.می

 مرحله سوم گسترش

این مرحله در قسمت غرب و شمال غرب مرحله اول 

گسترش شکل گرفته است. تیپ غالب ابنیه این مرحله 

باشد. مساحت نیز از نوع قابل نگهداری و مرمتی می

باشد. که متر مربع می ۸۸۳۳۲۸تقریبی این مرحله

درصد را از مجموع بافت کالبدی شهر را  ۹/۸۱حدود

 دهد.شکل می

 مرحله چهارم گسترش

این مرحله در قسمت شمال شهر و در امتداد جاده 

کرمانشاه شکل گرفته است. اکثر  -ارتباطی ایالم

ی این مرحله، تجاری، های تشکیل دهندهکاربری

باشد. مساحت تقریبی تجاری مسکونی و مسکونی می

باشد که در متر مربع می ۸۶۱۹۱۳این مرحله

درصد از مجموع بافت کالبدی شهر را شامل  ۰/۸۸حدود

 گردد.می

 

 های کالبدی توسعه پایدار گویه:  1جدول
 گویه ها بعد

 

 

 

 

 

 

 کالبدی

 است؟ دهش نقاط دیگر با شهر ارتباطی راه های و داخلی معابر وضعیت بهبود موجب حد چه تا گردشگری

 بپردازد؟خود  شهر زیباسازی به مردم شده باعث میزان چه تا گردشگری

 منجر شده است؟ شهر در سبز فضاهای گسترش به میزان چه تا گردشگری

 است؟ شده و ورزشی تفریحی فضاهای افزایش سبب میزان چه تا گردشگری

 گردشگری اربعین تا چه میزان باعث افزایش کاربری های آموزشی شده است؟

 فرهنگی شده است؟گردشگری اربعین تا چه میزان باعث افزایش کاربری های 

 گردشگری اربعین تا چه میزان باعث  گسترش واحد های مسکونی با دوام شده است؟

 ده است؟معابر، ش شبکه کیفیت سطحی، بهای آ دفع و آوری جمعگردشگری اربعین تا چه میزان باعث 

 پیاده شده است؟ عابر مسیرهای کیفیتگردشگری اربعین تا چه میزان باعث بهبود 

 گردشگری اربعین تا چه میزان باعث  سهولت دسترسی به معابر شده است؟

 گردشگری اربعین باعث فشار به زیر ساختهای شهری شده است؟

 و دولت سوی از( ... و مخابرات آب، برق،) زیربنایی خدمات گسترش موجب حد چه تا گردشگری

 است؟ شده شهرداری

 

 

 :  شاخص های کالبدی توسعه پایدار ۱جدول
 

آماره  مولفه

 tآزمون

درجه 

 آزادی

تفاوت  معنا داری

 میانگین

 43فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 2.40 2.12 2.262 0.000 346 31.971 آسیب دیدگی پارکهای شهر

اه ر و داخلی معابر وضعیت بهبود

 ارتباطی های
48.271 346 0.000 2.934 2.81 3.05 

 2.10 1.85 1.974 0.000 346 30.689 زیربنایی خدمات گسترش

 3.12 2.90 3.009 0.000 346 52.323 شهر زیباسازی

 2.07 1.80 1.934 0.000 346 28.584 سبز فضاهای گسترش

 1.81 1.61 1.709 0.000 346 33.984 یو ورزش تفریحی فضاهای افزایش
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 1.83 1.62 1.723 0.000 346 32.128 افزایش کاربری های آموزشی

 1.89 1.67 1.781 0.000 346 31.852 افزایش کاربری های فرهنگی

 3.64 3.42 3.530 0.000 346 61.282 گسترش واحد های مسکونی با دوام

 2.40 2.15 2.274 0.000 346 34.922 یادهپ عابر مسیرهای بهبود کیفیت

 2.34 2.11 2.228 0.000 346 37.890 سهولت دسترسی به معابر

 2.66 2.40 2.530 0.000 346 38.959 رضایت از آب شرب

 3.24 3.02 3.130 0.000 346 56.594 فشار به زیر ساختهای شهری

اه ر و داخلی معابر وضعیت بهبود

 ارتباطی های
48.271 346 0.000 2.934 2.81 3.05 

 سطحی، بهای آ دفع و آوری جمع

 معابر شبکه کیفیت
39.594 346 0.000 2.086 1.98 2.19 

 بر مذهبی گردشگری اثرات ارزیابی منظور به

تک نمونه  tپایداری کالبدی از آزمون بعد های شاخص

 ای استفاده شده است.

شاخص مورد بررسی در بعد کالبدی، شاخص  ۵2از

ا بزیباسازی شهر، گسترش واحد مسکونی  های تغییر

آب شرب و فشار به زیر ساخت های  از دوام، رضایت

شهری اثرات گردشگری بر روی این شاخص ها باالتر از 

 باشد. متوسط می

که از نظر ساکنان شهر گردشگری مذهبی در بعد 

کالبدی بیشترین تاثیر را بر گسترش واحد های 

مسکونی با دوام گذاشته است و آمار ها نیز نسبت به 

 .کنندروی این امر را به خوبی تایید می قبل از پیاده

که روند رو به رشد جمعیت و مهاجر پذیری شهر 

دهد که شباب را مشهود تر کرده است و نشان می

ساکنین شهر شباب با توجه به شرایط ویژه ای که 

ها فراهم نموده است حاضر گردشگری مذهبی برای آن

با دوام  های جدید با هزینه های باال وبه ساخت و ساز

 هستند.

  

 گیری و پیشنهادنتیجه -۰

با توجه به برداشت های کتابخانه ای، میدانی و 

تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از قبل و بعد از 

چشمگیر ساخت کنگره اربعین نشان دهنده ی افزایش 

درصدی بناهای نوساز، بهبود وضعیت  ۹۹و ساز، افزایش

 معابر داخل شهری و خارج شهری شده است.

نتایج آماری این فرضیه پس از تکمیل پرسشنامه 

دهد که میانگین توسط حجم جامعه آماری نشان می

در ارتباط با تاثیر گردشگری بر  نظرات پاسخگویان

باشد که می 2۱/۸اب برابرتوسعه پایدار کالبدی شهر شب

و همچنین با توجه به سطح باشد کمتر از میانگین می

دار در سطح قمعنی داری برآورده شده که این م

. و همچنین بیشترین تاثیر منفی معنادار است (0/000)

گردشگری از نظر ساکنان در بعد کالبدی فشار به زیر 

 های شهری بیان شده است.ساخت
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