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  تأثيرات گردشگري تجاري بر توسعه كالبدي ـ فضايي مناطق شهري 
  شهر بانه: يمطالعه مورد

  
   ـ استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه سيستان و بلوچستان*نژاد علي حاجي

  مهدي پورطاهري ـ استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت مدرس
  ريزي شهري، دانشگاه سيستان و بلوچستان علي احمدي ـ كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه
  

  28/4/1388 : تأييد نهايي   15/10/1387 :پذيرش مقاله
  

  چكيده
هـا    ها و مكـان     امروزه گردشگري به واقعيت مهم اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است، كه در همة محيط              

تـرين    در زمـان حاضـر، شـهرها از پربيننـده         . مانند شهر، روستا، كوهستان، سواحل و جز اينها وجود دارد         
جهـانگردي شـهري امـروزه      . نفر گردشگرند ها    آيند، كه هر ساله پذيراي ميليون       شمار مي   نواحي جهان به  

هاي اجتماعي و تغييـرات       هاي مهم اقتصادي درآمده است كه جريان كارها، اقدام          صورت يكي از فعاليت     به
درواقع افزايش تعداد مـسافران شـهرها و رشـد گردشـگري شـهري تـأثيرات              . دهد  فضايي را شكل مي   

دليـل موقعيـت      هاي اخير، شهر بانه بـه       در سال . ه است بسياري بر شهرها داشته و چهره آنان را تغيير داد         
اش در محدودة نوار مرزي كشور و نيز رشد اقتصاد غيررسمي ناشي از قاچـاق كـاال، سـاليانه تعـداد                       ويژه

دهد كـه رابطـة       تحقيق حاضر نشان مي   . زيادي گردشگر را از نقاط مختلف كشور به خود جلب كرده است           
گري تجاري در شهر بانه با تغييرات بافت كالبدي و فضايي شهر وجـود              آماري معناداري ميان رشد گردش    

وسـاز واحـدهاي      كه افزايش جمعيت شهري، افـزايش كـاربري اراضـي، افـزايش سـاخت               طوري  دارد، به 
هاي تجاري به همراه رشد مراكز اقامتي و پذيرايي، از بارزترين نمودهاي اين روابـط و                  مسكوني و مجتمع  

  .شوند تغييرات برشمرده مي
  

  .  گردشگري، گردشگري تجاري، توسعه شهري، توسعه كالبدي ـ فضايي، شهر بانه:ها واژه كليد
  
  مقدمه

هـاي اسـتثنايي جاسوسـان و ماجراجويـان و            رسـاني، مـسافرت     گردشگري كه در دنياي قديم منحصر به امور زيارت، پيام         
 مـؤثر اقتـصادي و يكـي از عوامـل برجـسته ارتبـاطي،               همچنين طالبان علم بود، امروزه به مثابه يكي از مـسائل مهـم و             

مثابـه   درواقـع گردشـگري بـه   ). 2، 1384سـهمگين،   (اجتماعي و فرهنگي در سطح جهاني در خور و توجه و بررسي است              
ايـن صـنعت،    . ريزان را به خـود جلـب كنـد          گذاران و برنامه    صنعتي مؤثر و تأثيرگذار بر جوامع توانسته است توجه سياست         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * E-mail:ahajinejad@gep.usb.ac.ir  09121156908: نويسنده مسئول  
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محيطي مهمي را با خود به همراه دارد و هر يـك              ي گسترده است كه تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست         فعاليت
در بسياري از كشورهاي جهان كـه بـه توسـعة گردشـگري     ). 57، 1382عليزاده، (در جاي خود قابل بحث و بررسي است       

اي نيز نقشي  تواند در توسعة منطقه  از طرفي اين صنعت مي.شود اند، تأثيرات در خور توجهي بر اقتصاد مشاهده مي پرداخته
سـازد، از حاصـل       اي را برجسته مي     هاي منطقه   به عبارتي، توسعة خدمات جهانگردي عالوه بر اينكه اصالت        . مؤثر ايفا كند  

آن بـراي حفـظ و      وجود آوردن توازن بهينة منبع و طرز استفادة مناسـب از              ها و نيز به     آن در حفظ و ساماندهي اين اصالت      
جويد، و همزمان با آن از مزاياي اقتصادي مربـوط بـه آن هـم                 نگهداري و رشد و توسعه منابع طبيعي و ملي نيز بهره مي           

هـاي    منظـور جـذب بيـشتر گردشـگران بـه مكـان             هـا بـه     همچنين دولت ). 22 و   21،  1379ميكائيلي،  (شود    برخوردار مي 
. منظـور كـسب درآمـدهاي بـاالتر هـستند           ها به   گونه محيط    براي مهيا ساختن اين    هايي  ريزي  پذير، اقدام به برنامه     گردشگر

هاي مورد بازديد بدل شود و چهرة ايـن   بنابراين، گردشگري توانسته است به عاملي تأثيرگذار در تغيير شكل فضايي مكان        
ـ         . ها را نيز تغيير دهد      مكان ي نيـستند، بلكـه عـدم نظـارت بـر           ثيرات مثبتـ  أالبته بايد گفت كه تأثيرات گردشگري صـرفاً ت

هاي اقتصادي  تواند آنها را تخريب كند و يا باعث ركود در بعضي از بخش         پذير مي   هاي گردشگر   چگونگي استفاده از محيط   
ريزي براي توسعة گردشگري و در نهايت توسعه اقتصادي، اجتماعي و   اما برخي از كشورهاي جهان، همگام با برنامه       . شود

  با رواج مباحث مربوط    . گيرند  دارند و سياست توسعة پايدار گردشگري را در پيش مي         عد پايداري آن نيز توجه      فرهنگي، به ب
 كه گزارش باشگاه رم منتشر شد، به پايداري محيطي بيش از گذشـته توجـه                1968ويژه پس از سال       به توسعة پايدار و به    

گـزارش رم  . آيد شمار مي هاي محيطي و منابع و سرمايه به تواندرواقع كليد توسعة پايدار نيز در حفظ و حراست       شود و   مي
ناپـذير، و فراينـد صـنعتي شـدن در      حاصل بررسي پنج مؤلفه جمعيت، توليد خوراك، آلودگي محيط، مصرف منابع تجديـد          

ـ ن افكار جهانيان از كـاهش منـابع تجديدن        تهدف از اين گزارش، آگاه ساخ     ). 10،  1377گريفين،  (سطح جهان بود      و  ذيراپ
در گردشگري پايدار، توجه بـه نيازهـاي جامعـة ميزبـان اهميـت              ). 229،  1378زياري،  (افزايش جمعيت جهان بوده است      

ويژه در چنين صـنعتي بـه         شود، به   ريزي و در فرايند مديريت، به اين نيازها توجه زيادي مي            فراواني دارد و به هنگام برنامه     
موضوع بر ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعة ميزبـان، تـأثيرات ويرانگـر يـا منفـي                 شود كه مبادا اين       اين مسئله توجه مي   

ريزي براي توسعه گردشگري      با توجه به مسائل گفته شده، الزم است تا همگام با برنامه           ). 288،  1382چاك،  . گي(بگذارد  
 كنفـرانس ملـل     1999در سال   .  شود ها و نيازهاي جامعة ميزبان نيز در نظر گرفته          به پايداري آن نيز توجه شود و خواست       

هاي اصلي  عنوان يكي از بخش متحد دربارة محيط و توسعه و كنفرانس زمين در ريو اظهار كردند كه سفر و گردشگري به   
همگام با توجـه بـه   ). W.T.O, 1999, 1(آورد  اقتصاد، شرايط مناسب و مثبتي را براي رسيدن به توسعة پايدار فراهم مي

هاي شخصي گردشگر، كليـد موفقيـت     زيرا تجربه. الزم است تا به خواست و نياز گردشگران نيز توجه شود       جامعة ميزبان،   
هاي خوشايندي    از اين رو راهبرد موفق توريسم بايد شرايطي را فراهم كند كه گردشگران تجربه             . در راهبرد توريسم است   

  ).Kelly, 1998, 158(داشته باشند 
هـا نفـر      آيند كه هر سـاله پـذيراي ميليـون          شمار مي   ترين مقاصد گردشگري جهان به      ندهامروزه شهرها يكي از پربين    

هـاي اجتمـاعي و تغييـرات     جهانگردي شهري اكنون به فعاليتي مهم بدل گشته است كه جريان كارها، اقـدام            . گردشگرند
ـ  ). 10،  1382كازس،  (دهد    ويژه در كشورهاي اروپايي شكل مي       فضايي فراواني را به    ه گفتـة داويدسـون، گردشـگري       بنا ب
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ترين اشـكال گردشـگري بـه شـمار           تجاري به صورت سفر مردم براي اهدافي كه با كارشان است مرتبط است، از قديمي              
 به بعد ـ پذيراي مـسافران بـسياري    1380ويژه از سال  شهر بانه طي چند سال اخير ـ به ). Davidson, 1994, 1(آيد  مي

دي به شهر بانه، به قصد خريد از مراكز و بازارهـاي تجـاري ايـن شـهر بـه بانـه مـسافرت                        اكثر مسافران ورو  . بوده است 
هايي ماننـد صـنعت و كـشاورزي،          دليل ركود بخش    با توجه به موقعيت مرزي شهر بانه و همسايگي با عراق و به            . اند  كرده

هـاي   بـه دليـل وضـع نـشدن تعرفـه      . نـد پرداز  عدة زيادي از جمعيت فعال شهر به كار قاچاق و وارد كردن كاال از مرز مي               
تر از كاالهاي داخلي و يا كاالهايي است كه به صورت رسـمي               شدة آنها نيز نسبتاً پايين      ن كاالها، قيمت تمام   يگمركي بر ا  

. همين عامل سبب شده است تا ساليانه تعداد زيادي گردشگر از ساير نواحي به شهر بانه مسافرت كنند. اند وارد كشور شده
  .گردشگري بانه از نوع تجاري است كه بر پاية مبادالت تجاري ـ مرزي استوار است  راين،بناب

 25,000كه از  طوري  درصد داشته، به178 نرخ رشدي معادل 1386 تا 1383 تجاري در بانه از سال يگرشرونق گرد
 1375 مجتمع در سال 1 نيز از هاي تجاري تعداد مجتمع.  روز اول سال رسيده است20 نفر گردشگر طي   538,000نفر به   

 درصدي داشته و تعداد مراكز اقامتي هم        12نرخ رشد كاربري تجاري نيز، رشد       .  رسيده است  1386 مجتمع در سال     26به  
ثيرگذاري گردشگري تجـاري بـر بافـت كالبـدي و           أهدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان ت      . سرعت افزايش يافته است     به

  .منظور ساماندهي تغييرات نيز پرداخته شود ين رابطة خطي به طرح موضوعات راهبردي بهفضايي شهر است، تا ضمن تبي
  

  مباني نظري
. اند  برده عنوان منبعي براي ايجاد درآمد و اشتغال پي گري بهشها در سرتاسر جهان، به نقش و اهميت گرد بسياري از دولت

در زمان حاضـر،   . اند  هاي نسبي اين صنعت توسعه داده       ي از مزيت  گير  شان را براي بهره     در نتيجه، بسياري از آنان مناسبات     
اي براسـاس توافقـات در    هـاي منطقـه   توسعة مناسبات دو يا چندجانبه در سطوح بين استاني، كشوري و يا در سطح دولت         

شـگري  گيـري از مزايـاي بـازار گرد         هاي راهبردي براي توسعة گردشگري اهميت يافته، كه هدف آن بهره            قالب همكاري 
بر اين اساس، سازمان گردشگري جهاني در بيانية مانيل، گردشگري را ). Reida, Simthb, McCloskey, 2007(است 

 Samuel Seongseop Kima, Dallen J. Timothyb, Hag-Chin(نياز اساسي در هزاره سوم معرفـي كـرده اسـت    

Han, 2007, 1031 .(  
عنوان اهرمي قدرتمند در الگووارة توسعه مـورد تأييـد قـرار              گري به گردش  براساس چهار دهه تحقيقات بانك جهاني،     

عنـوان عـاملي تأثيرگـذار بـر      كه مروري بر مباني نظري صنعت گردشگري، نقش اين صـنعت را بـه        طوري  گرفته است، به  
  ).Hawkins, 2006, 350(دهد  توسعه نشان مي

ايي، ضدر اينجـا منظـور از تـأثيرات فـ         . ثيرات فضايي  از جمله تأ   ،هاي بسياري است    گردشگري داراي پيامدها و جنبه    
درواقع منظور از فـضا در تحقيـق حاضـر، همـان            . گذارد  تأثيراتي است كه گردشگري بر بافت كالبدي شهرها بر جاي مي          

هـاي    هاي مـسكوني و سـاير بخـش         ها، بافت   هاي مختلف شهرها ازجمله شبكة خيابان       مفهوم عيني از فضاست كه بخش     
نـد اقتـصادي، جمعيـت و       نهاي مختلفي ما    تواند با ايجاد تغيير در مؤلفه       گردشگري مي . گيرند   شهر را دربرمي   دهندة  تشكيل

به عنوان مثال، اين صنعت باعث شده اسـت         . ديگر اجتماعي، در تغييرات فضايي شهرها مؤثر باشد       فرهنگ و خصوصيات    
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 1بـرآورد شـوراي جهـاني سـفر و جهـانگردي          . ندتا بخش عظيمي از جمعيت فعال جهان در اين بخش مشغول به كار شو             
)W.T.T.C ( ميليـارد دالر فعاليـت اقتـصادي ايجـاد          4,506 ميالدي، سفر و جهانگردي      2000دهد كه در سال       نشان مي 

به عبـارت ديگـر، فعاليـت اقتـصادي سـفر و            .  ميليارد دالر خواهد رسيد    8,454 به   2010كرده است، كه اين رقم در سال        
توان  درواقع مي). 17، 1383سينايي، ( درصد رشد خواهد داشت 2/4 ساالنه 2010 تا 2000هاي  صلة سالجهانگردي در فا

 درصـد از توليـد ناخـالص ملـي را تـشكيل             13گفت كه امروزه گردشگري مفيدترين بخش صنعتي جهان است و حـدود             
  ).153، 1384وال، (گيرد  ه كار مي ميليون كارمند و بيشترين نيروي انساني را ب100اين صنعت، بالغ بر . دهد مي

كننـد،   تواند باعث افزايش درآمد مردم در مقصد شود، زيرا پولي كه گردشـگران در مقـصد خـرج مـي          گردشگري مي 
تواند   گردشگري همچنين مي  . گردد  هاي مالياتي در كشور مي      برد و با وضع ماليات نيز موجب افزايش پايه          درآمد را باال مي   

توان بـه حفـظ و        آيد، مي   دست مي   با استفاده از درآمدي كه از گردشگري به       . ات مثبت و يا منفي بگذارد     بر محيط نيز تأثير   
شـود   ورود مسافر يا گردشگر به هر مكان، موجب افزايش درآمد مي      . پذير پرداخت   هاي گردشگر   بهسازي و بازسازي محيط   

ـ    طور كلي محيط گردشـگر      و بودجة الزم براي حفظ آثار تاريخي و به         ). 320،  1382چـاك،   . گـي (آيـد     دسـت مـي    هپـذير ب
تـأثير گردشـگري   . هاي شهري تبديل شده است     هاي اثرگذار بر كاربري زمين      گردشگري در زمان حاضر به يكي از بخش       

بر شهر، هم از نظر فعاليت مسافرتي، امور زيربنايي براي پذيرش و اسكان گردشگران و هم از نظر تأثيري كه مستقيماً از                      
  ).Lesly, 1997, 21(پذيرد، بسيار در خور توجه است  ران ميگردشگ
هـاي   پـذيري منـاطق و افـزايش تقاضـاي كـاربري            هاي شغلي ناشي از گردشگري بـر جمعيـت          دليل تأثير فرصت    به

واسطة ايجاد مشاغل اصـلي،   ريزي كاربري اراضي شهري دارد، چرا كه به      اي در برنامه    مسكوني، مقولة اشتغال جايگاه ويژه    
. نها در استقرارشـان بـه اراضـي معينـي بـراي فعاليـت نيـاز دارنـد                 گيرند؛ كه البته هر يك از آ        كل مي مشاغل تبعي نيز ش   

  .در نتيجه، بافت كالبدي ـ فضايي شهرها به اين شيوه تحت تأثير گردشگري قرار خواهد گرفت). 23، 1382پورمحمدي، (
 رهـاي بيـشتر د      گـذاري   د اين صنعت باعث افزايش سرمايه     با رشد بخش گردشگري در شهر، درآمدهاي ناشي از رش         

يكي از اولين عناصر شهري كه از رشد گردشگري و يا هر تغييـر      . هاي مرتبط با آن خواهد شد       بخش گردشگري و فعاليت   
ندارد ويژه در كشورهايي كه نظارت دولتي بر زمين وجود  پذيرد، زمين خواهد بود ـ به  اقتصادي ديگري در شهرها تأثير مي

در نتيجـه، از حيـث قيمـت زمـين و مـسكن،      . شـود  و يا به عبارتي هيچ نوع سياست مشخصي در اين زمينه مشاهده نمي   
آورتـر از       بدين ترتيب، نـواحي سـود     . هاي زمين تأثير خواهد گذاشت      آيند كه بر نوع كاربري      نواحي متفاوت شهري پديد مي    

هاي مـسكوني نيـز از ايـن مراكـز فاصـله       يابند و ساختمان اختصاص ميآور  هاي سود لحاظ اقتصادي و تجاري به كاربري   
همچنان كه . يابند، كه همين امر سبب گسترش محدودة شهر خواهد شد هاي شهري تمايل مي   گيرند و به طرف حومه      مي

ز و سـاير  رود، و همـراه بـا آن، مخـارج تـراكم و تمركـ      كند، ارزش زمين در مركز رو به افزايش مي     شهر گسترش پيدا مي   
  ).195، 1379هاروي، (رود  هاي خارجي نيز باال مي شي از هزينهاهاي ن هزينه

هاي ديگر  وط به بخش گردشگري و افزايش تمركز و تراكم در شهر، نياز به كاربريبهاي مر همزمان با رشد كاربري
بد، كه باعث گسترش كالبدي شهر يا ها، تأسيسات و تجهيزات زيربنايي شهري افزايش مي از جمله شبكة معابر و دسترسي     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. World Travel and Tourism Council (W.T.T.C) 
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طـور كلـي، گردشـگري     بـه . تواند به توسعة فضايي ـ كالبدي شهري سـرعت بخـشد    بنابراين، گردشگري مي. خواهد شد
هـاي شـهري كـه شـهروندان بيـشترين            تواند شهر را به مكان بهتري براي زندگي تبديل كند و از آن دسته از ويژگي                 مي

انـدازي كـه داراي       چـشم (انداز شهرشـمول      براي دستيابي به اين اهداف بايد چشم      . يت كند دهند حما   اهميت را به آنها مي    
افزون بـر   . هاي توريستي شود    هاي مركزي يا به عبارت ديگر تله        كي از بخش  دجايگزين تعداد ان  ) هاي شهري باشد    ويژگي

ز كلي شهر و فضاي شـهري، و در عـين           اندا  عنوان بهبوددهندة چشم    بايست به   گذاري در امر گردشگري را مي       اين، سرمايه 
. گردشگري عالوه بر آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و فرهنگي نيز در پي دارد. حال حافظ ميراث طبيعي و فرهنگي نگريست

سبب تماس مردم محلي بـا   اين تغييرات به. دهد تأثيرات اجتماعي، تغييراتي است كه در زندگي مردم جامعة ميزبان رخ مي       
سبك معمـاري، هنـر و آداب و رسـوم    ثيرات فرهنگي نيز تغييراتي است كه در شيوة زندگي،          أت. آيد  وجود مي   بهگردشگران  

تأثيرات گردشگري و سـفر، تغييراتـي       . تأثير اجتماعي گردشگري وابسته به رفتار اجتماعي است       . دهد  جامعة ميزبان رخ مي   
وجـود    رفتار، ساختار جامعه، شيوة زندگي و كيفيـت زنـدگي بـه           هاي فردي، الگوهاي      آگاه همگاني و سامانة ارزش      در ناخود 

هـاي مثبـت و منفـي     پيوندد، داراي جنبه اين تغييرات كه در جوامع ميزبان به وقوع مي). Michel, 2002, 145(آورند  مي
يف فرهنـگ  تر سازد و يا اينكـه باعـث تـضع     را بهبود ببخشد و آن را غنينتواند وضعيت فرهنگي جامعة ميزبا    است و مي  

در مجموع، در اثر گردشگري و ارتباطي كه        . هاي فرهنگي به جامعه شود      بومي و آداب و رسوم محلي و يا ورود ناهنجاري         
  .گيرد آيد، نوعي تبادل فرهنگي شكل مي وجود مي بين افراد دو يا چند جامعه به

  
  منطقة مورد مطالعه

 دقيقـه طـول شـرقي از    53 درجه و   45 دقيقة عرض شمالي و      59  درجه و  35پردازد، كه در      تحقيق حاضر به شهر بانه مي     
س ارتفاعـات  أالـر  شهر بانه از طرف شمال به خط.  متر است1550ارتفاع شهر از سطح دريا   . النهار گرينويچ قرار دارد     نصف

 از شرق بـه     ، از طرف شمال غرب به سردشت در آذربايجان غربي،         )بوكان در آذربايجان غربي   (بين شهرستان بانه و سقز        
س ارتفاعـات بـين بانـه و دره شـلير در كردسـتان عـراق، و از غـرب بـه         أالر دهستان سرشيو ميرده سقز، از جنوب به خط      

  ).574، 1369نجفي، (شود  يل و آالن در كردستان عراق محدود مي دهستان سيوه
وسـيله   ي قـرار دارد، و بـه  اي پـايكوهي ـ دشـت     كيلومتري شمال غربي سنندج و در منطقـه 270اين شهر در فاصلة 

 متـر و  2381 كيلومتري شرق بانـه بـه ارتفـاع    3 متر، بابس در 2220 كيلومتري جنوب شهر به ارتفاع     3هاي آربابا در      كوه
). 15، 1373سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، ( متر احاطه شده است 2350 كيلومتري شمال شهر به ارتفاع 7قالرش در 

 نفر بوده است كـه از       118667 براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن،         1385ر سال   جمعيت شهرستان بانه د   
  .اند  نفر ساكن نقاط روستايي شهرستان بانه بوده43707 نفر ساكن شهر بانه و 74960اين تعداد 

  
  روش تحقيق

هـاي    ماهيت از نـوع روش    هاي موردي، و برحسب محتوا از نوع تحقيقات كاربردي، و ازنظر              تحقيق حاضر از نوع پژوهش    
جامعـة آمـاري ايـن تحقيـق،     . توصيفي ـ تحليلي است؛ كه به تعيين و تفسير متغيرهاي مستقل و وابسته پرداختـه اسـت   
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96 1388 زمستان ، 70هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

براين اساس، با توجه به تفاوت اين دو جامعه         . هاي نوساز شهرند    كارشناسان مربوط به مسائل شهري و مردم ساكن محله        
دليـل انتخـاب سـاكنان      . هـاي تحقيـق بـوده اسـت         نامه در خصوص فرضـيه      و نوع پرسش  آماري با هم، نياز به طراحي د      

هـا، نـوع شـغل آنهـا و           وارد به شهر در اين محلـه        هاي نوساز شهر، بررسي رابطة ميان گردشگري و اقامت افراد تازه            محله
از طرفي، به . ن شهر مؤثر باشدطور كلي بررسي اين است كه آيا گردشگري توانسته در جذب مردم براي انجام كار به اي به

 سـعي شـده اسـت تـا از     ،هاي مربوط به گردشـگري  دليل نبود آمار الزم در زمينة اشتغال و تعداد دقيق شاغالن در بخش         
هاي مرتبط با گردشگري در شهر مشغول به كارند، مشخص شود و زمان  طريق نمونة موردي، نسبت كساني كه در بخش 

: انـد   انـد، بـدين شـرح       كارشناساني كه براي اين تحقيق مورد نظـر بـوده         . د نيز تعيين گردد   هاي جدي   ساخت و توسعة محله   
سرپرست ادارة ميراث فرهنگي و گردشگري، شهردار، رئيس بنياد مسكن بانه، كارشناسان سازمان شهرداري، فرمانداري و                

عاونـت شـهرداري، سرپرسـت      هـا و م     هاي عمران و زيباسازي شهري، فضاي سـبز و پـارك            مسكن و شهرسازي در پست    
اين عده از آنجا انتخاب     . مسكن و شهرسازي و چند نفر از كارمندان فرمانداري، ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري              

نامة  پرسش. سائل شهري و تغييرات فضاي شهري و نيز در جريان مستقيم تحوالت شهر قرار دارندماند كه در جريان  شده
.  عدد توزيع شد كه برابر با تعداد كارشناسان موجود در شـهر بـوده اسـت                10ان است، به تعداد     اول كه مربوط به كارشناس    

هـاي نوسـاز     عدد در محلـه 256هاي باز است، براساس فرمول كوكران به تعداد  نامه نامة دوم نيز كه از نوع پرسش   پرسش
  .ستگيري نيز در اين تحقيق از نوع تصادفي ا روش نمونه. شهر توزيع شده است

ترين مفاهيم مورد آزمون شامل گردشگري تجاري، توسعة كالبدي و توسعة فضايي است، كه براساس تعـاريفي                   مهم
در اين معنا، گردشگري تجاري با سفر مردم بـراي اهـدافي كـه مـرتبط بـا مـسائل                    . اند  آيد، عملياتي شده    كه در ادامه مي   

تـوان شـامل توسـعه و گـسترش      عه كالبدي شهري را مـي توس). Davidson, 1994, 1(تجاري است، تعريف شده است 
هاي شهري    هاي مختلف شهري بيان كرد كه در اثر عواملي از جمله افزايش جمعيت شهر و نياز بيشتر به كاربري                    كاربري

هـاي شـهري قلمـداد كـرد      تـوان افـزايش سـطح كـاربري     به بيان ديگر، توسعة كالبـدي شـهري را مـي   . گردد پديدار مي 
)Sustainable Urban Development, 2000, 120 .( ساخت كه  توان به عنوان فضايي انسان ا نيز ميرفضاي شهري

اگـر ايـن تغييـر همـسو بـا افـزايش جهـت و               . كند، تعريف كرد    مل گوناگون تغيير مي   اويژگي نسبي دارد و تحت تأثير عو      
 باعـث افـزايش مـساحت و محـدودة شـهر           موقعيت نسبي عناصر فضاي شهري باشد و بر تعداد اين عناصر افزوده شـود،             

همچنين در فرايند تحقيق،    . درواقع، با تغيير در ارتباطات فضايي شهر، فضاي شهري گسترش پيدا خواهد كرد            . خواهد شد 
هاي حاصل از مطالعات ميداني از طريق مطالعة روندها در قالب معادالت خطـي رگرسـيون و آزمـون عالمـت مـورد                         داده

  .اند ر گرفتهتجزيه و تحليل قرا
  

  هاي گردشگري در بانه سابقه و ويژگي
اي جديد قلمداد كرد كه تحت تأثير موقعيت جغرافيايي شهر بانه             عنوان پديده   توان به    مي راگردشگري تجاري در شهر بانه      

داخـل شـهر    كاالي وارداتي از مرز در رونق مبـادالت تجـاري در               به عبارتي، . فتن در نوار مرزي واقع شده است      رو قرار گ  
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هـا و بازارهـاي    شـوند و در بازارچـه   اين كاالها بيشتر از طريق مبادالت غيررسمي ـ مرزي وارد شهر مـي  . استمؤثر بوده 
بنابراين، اقتصاد بانه به نوعي اقتصاد تجارتي است و از پيامدهاي اقتصاد تجارتي ـ مرزي  . رسند داخلي شهر به فروش مي

داليـل رونـق تجـارت غيررسـمي و قاچـاق بايـد نـرخ بيكـاري بـاال و كمبـود امكانـات و                          از   .يدآ شمار مي   ـ مبادالتي به  
منظور توليد و افزايش اشتغال، درآمد پايين مردم و نابرابري اجتماعي و فقـر عمـومي در منـاطق                     هاي اساسي به    زيرساخت

 را برشمرد حاكميت فرهنگ مصرف    مرزي، كيفيت نامطلوب كاالهاي توليد داخلي در مقايسه با كاالهاي قاچاق وارداتي و              
  ). 27، 1384آقازاده، (

در واقـع   .  به بعد شدت يافته است     1375كالبد شهر از سال      تأثيرگذاري آن بر بافت و     رشد گردشگري در شهر بانه و     
ه توان شرايط جنگي حاكم بر منطقـ        از داليل اين امر مي    .  اين سال مبادالت تجاري و مرزي رونق چنداني نداشته است          تا

اما پس از اتمـام جنـگ و بـا شـروع            . شد  هاي مرزي و مسافرت مردم به اين شهر مي          ذكر كرد كه مانع از انجام فعاليت      را  
ادالت تجـاري در شـهر نيـز افـزوده شـده            بهاي مرزي و واردات حجم زياد كاال به شيوه قاچاق، بر ميزان م              مجدد فعاليت 

ق مبادالت مرزي، بر تعـداد مـسافراني كـه بـه شـهر بانـه مـسافرت                  همزمان با برقراري امنيت پس از جنگ و رون        . است
هـاي تجـاري نيـز     بنابراين، به دليل رونق بازار و افزايش خريداران، بر تعداد مجتمع). 1جدول ( افزوده شده است  كنند،  مي

  .شود افزوده مي

   روز اول سال20تعداد مسافران وارد شده به شهر در . 1جدول 
  1386  1385  1384  سال

  568,000  264,000  25,000  )نفر( روز اول سال 20مسافران وارد شده در 
   سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بانه:منبع    

  
براسـاس  . رسد   مي 1386 مجتمع در سال     23 به   1375هاي تجاري در شهر از يك مجتمع در سال            همچنين مجتمع 

شده از سـوي      هاي صرف    ميزان هزينه  و روز   3سط مدت اقامت گردشگران، يك تا        متو نامة كارشناسي ارشد نگارنده،     پايان
همچنين مهمترين انگيزة مسافران از سفر به بانـه، خريـد بـوده و              .  هزار تومان بوده است    200 تا   100مسافران اكثراً بين    

 كرمانشاه،  ،يجان شرقي و غربي   هاي آذربا   فرست به شهر بانه، شهرهاي خارج استاني در استان          مهمترين بازارهاي گردشگر  
  ).1387احمدي، (اند  همدان، زنجان، تهران و قزوين بوده

  
  هاي تحقيق يافته

وسـاز    هاي تجاري، تعداد مراكـز اقـامتي، سـاخت           مؤلفه شامل ساخت مجتمع    5تأثيرات گردشگري تجاري بر شهر بانه در        
روند تغييرات هر مؤلفه در طـي  و ) 1شكل (شده مسكن، افزايش جمعيت شهري و افزايش كاربري اراضي شهري بررسي          

  .زمان، در ادامه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است
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  هاي اصليِ تحت تأثير گردشگري تجاري مؤلفه. 1شكل 
  

  )1375-1385(هاي تجاري  ساخت مجتمع
رگونه محل سرپوشيده به عنـوان بـازار يـا           شمسي، شهر بانه فاقد ه     70دهند كه تا قبل از دهه         مطالعات ميداني نشان مي   

و در مركـز شـهر   ) با جهت شـرقي ـ غربـي   (پاساژ بوده و تنها مركز عمدة تجاري شهر نيز در اطراف راستة خيابان اصلي 
كردند،  اين مراكز تجاري قسمت اعظم نياز ساكنان شهر را تأمين مي. شد هاي دو طرف خيابان مشاهده مي    صورت مغازه   به

هـاي   اين مراكز در سال. اند صورت پاساژهاي دو و سه طبقه ساخته شده        به بعد، مراكز تجاري سطح شهر به       70هه  اما از د  
انـد، زيـرا بـدون توجـه بـه           بعد به دليل عدم توجه به ضوابط و مقررات شهرسازي، خود سبب ناپايداري كالبدي شهر شده               

هـاي خـالي و       به دليل بافت فشرده و عدم دسترسي به زمـين         . دها و نظاير آن احداث شده بودن        پاركينگ   ها،  كشش خيابان 
بولـوار شـهرداري، خيابـان      (باير در اطراف راسته خيابان اصلي شهر، هسته تجاري در قسمت شمال و شمال غربي شـهر                  

طرف موجـب تمركـز و تـراكم مراكـز اداري        تغيير هستة تجاري به اين قسمت، از يك       . شكل گرفت ) شهدا و ميدان جهاد   
ها و مراكز خدماتي و پذيرايي و اقامتي گرديـد و از سـوي ديگـر                  ، بانك )نشاني، هالل احمر    شهرداري، بنياد مسكن، آتش   (

  .قيمت زمين و مسكن را در اين مناطق باال برد
وجود آمد، به تغيير هستة تجاري شهر انجاميد و           بنابراين، تغييراتي كه در اقتصاد و مبادالت تجاري در سطح شهر به           

ين مركز در محلي شكل گرفت كه تقاضاي بيشتري براي مبادالت و خريد و فروش كاالهاي وارداتي در آن وجود داشت ا
  ).2شكل (

 مجتمع، 23هاي تجاري مستقر در مركز تجاري شهر   تعداد مجتمع1386دهند كه در سال  مطالعات آماري نشان مي 
رشـد  . مجتمع بوده كـه آن هـم رونـق چنـداني نداشـته اسـت               1 تنها   1375 مجتمع و در سال      14 معادل   1385در سال   

هاي تجاري در اين محدوده و تبـديل          گردشگري تجاري و افزايش مبادالت تجاري در داخل شهر، موجب ساخت مجتمع           
  ). 4 تا 2هاي  شكل(اي شده است  آن به يك مركز تجاري شهري و منطقه

 
افزايش تعداد مراكز 

 اقامتي

  
ساز  و ساخت

هاي تجاري مجتمع  

  
ساز مسكن  و ساخت

  توسعه و تغيير 
كاربري اراضي 

 شهري

 فزايشا
 جمعيت شهري

 
گردشگري تجاري
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  1375 و 1380هاي  هاي تجاري شهر در سال توزيع مجتمع. 3شكل    هستة تجاري شهرروند تغيير. 2شكل                  

  

  

  
  1386هاي تجاري در سال  توزيع و افزايش مجتمع. 4شكل 

  
تحليل كمي حاصل از روند تغيير و تحوالت رشد مراكز تجاري شهر در يك دهـة اخيـر، نـشان از معنـاداريِ رونـد                         

  ). 5 و شكل 2جدول ( است داشتهي در سطح شهر هاي تجار افزايشيِ مراكز و مجتمع
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  هاي تجاري مقادير آناليز واريانس روند ساخت مجتمع. 2جدول 

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي  جمع مربعات 
 001/0(a)  745/27 058/83 1 058/83 رگرسيون

   994/2 9 942/26  مانده باقي
    10 000/110 كل

  

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

number = -5.45 + 2.00 * year
R-Square = 0.76

 
  

  1375-1385هاي  هاي تجاري در خالل سال  افزايش مجتمعروند خطي. 5شكل 
  
  وساز مسكن ساخت

انـد    هاي ساختماني، روندي افزايشي داشـته        صدور پروانه  1375-85هاي    براساس آمار اخذ شده از شهرداري بانه طي سال        
  ).3جدول (

  هاي ساختماني صادر شده  تعداد پروانه. 3جدول 

  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  سال

  218  196  243  182  236  185  137  95  141  163  162  تعداد
  نرخ رشد

85-75  

  4/25  1958  1740  1544  1301  1119  883  698  561  466  325  162  فراواني تجمعي
   شهرداري بانه:منبع

  
ز هـاي سـاختماني صـادر شـده در يـك دهـة اخيـر، نـشان ا                   تحليل كمي حال از روند تغيير و تحوالت تعداد پروانه         

  ). 4 و شكل 4جدول (هاي ساختماني در سطح شهر دارد  معناداريِ افزايش روند خطي تعداد پروانه

  وساز مسكن مقادير آناليز واريانس روند ساخت. 4جدول 

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي  جمع مربعات 
 025/0(a) 259/7 109/49 1 109/49 رگرسيون

   766/6 9 891/60 مانده باقي
    10 000/110 كل

  

داد
تع

 

 سال
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2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

120.000

160.000

200.000

240.000

number = 123.95 + 9.01 * year
R-Square = 0.45

  
  

  1375-1385هاي  هاي ساختماني در خالل سال  روند خطي افزايش تعداد پروانه.6شكل 
  

  تعداد مراكز اقامتي شهر
 موجـود بـوده،   1380 مسافرخانه تا قبل از سـال  4 هتل است، كه از اين تعداد        2 مسافرخانه و    4اكنون داراي     شهر بانه هم  
 هتل نيز در اين شهر ساخته       2هاي اقامتي     دليل افزايش تعداد گردشگران و تقاضا براي مكان         ه به بعد ب   1380ولي از سال    

 سـتاره   5اينك نيز يك هتل     .  تخت است  82 اتاق و    65 مترمربع زيربنا،    3243مجموع توان اقامتي اين مراكز،      . شده است 
  .برداري خواهد رسيد ره سال آينده به به3وسيله بخش خصوصي و دولتي در دست ساخت است كه تا  به

  هاي اقامتي شهر بانه مشخصات مكان. 5جدول 
  پرسنل  تعداد تخت  تعداد اتاق  )مترمربع(زيربنا   سال تأسيس  مسافرخانه/نام هتل

  3  48  17  1468  1380  هتل سامان
  4  50  19  600  1381  هتل ستاره طاليي
  2  30  10  350  _  مسافرخانه سعدي
  3  18  6  350  1349  مسافرخانه جباري
  3  20  7  155  1344  مسافرخانه مروتي

  3  16  6  320  1346  مسافرخانه محمد پور

  18  82  65  3243  جمع
   اطالعات اداره ميراث فرهنگري، گردشگري و صنايع دستي بانه:منبع

  

يـانگر  ها در يك دهه اخير، ب       تحليل كمي حاصل از روند تغيير و تحوالت رشد زيربناي مراكز اقامتي و نيز تعداد اتاق               
  ). 8 و 7هاي   و شكل7 و 6هاي  جدول(ها در سطح شهر است  معناداريِ افزايش روند خطي زيربنا و تعداد اتاق

  مقادير آناليز واريانس زيربناي مراكز اقامتي. 6جدول 

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي  جمع مربعات 
 001/0(a)  745/27 058/83 1 058/83 رگرسيون
   994/2 9 942/26 باقيمانده

    10 000/110 كل
  

داد
تع

 

 سال
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0.00 10.00 20.00 30.00

500.000

1000.000

1500.000

2000.000

2500.000

number = 348.86 + 22.14 * year
R-Square = 0.29

  
  

  1375-1385هاي   روند خطي افزايش زير بناي مراكز اقامتي در خالل سال.7شكل 
  

  آناليز واريانس تعداد مراكز اقامتيمقادير  .7جدول

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي  جمع مربعات 
 000/0(a)  682/16 509/1361 1 509/1361 رگرسيون

   614/81 35 491/2856  ماندهباقي
    36 000/4218 كل

  

0.00 10.00 20.00 30.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

number1 = 11.76 + 0.39 * year
R-Square = 0.32

  
  

  روند خطي افزايش تعداد مراكز اقامتي .8شكل 

  
  كاربري اراضي شهري

 پرداخته شده و هدف از آن نيـز تحليـل   1373-1386هاي  هاي شهر طي سال در اين قسمت به بررسي و مقايسة كاربري  
هـاي تجـاري، آموزشـي،       بيشترين تحوالت نرخ رشـد در كـاربري       . ستهاي شهري ا    ميزان افزايش مساحت انواع كاربري    

ايـن تحـوالت در     ). 9 و شـكل     8جـدول   (معابر، تأسيسات و تجهيزات، انتظامي و جهـانگردي و پـذيرايي رخ داده اسـت                
  .  درصدي دارد كه نسبت بااليي است10مجموع، نرخ رشد 

  

داد
تع

 

 سال

داد
تع

 

 سال
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  1373-1386هاي شهري طي دوره  مساحت و نرخ رشد كاربري. 8جدول 
  درصد نرخ رشد   به مترمربع1386مساحت سال   مربع  به متر1373مساحت سال   كاربري

  3/4  2300769  1386900  مسكوني 
  5/16  182703  29000  تجاري

  6  52443  25915   مذهبي–فرهنگي 
  12  5678  1500   پذيرايي-جهانگردي 

  12  123097  31478  درماني
  9  100599  35000  ورزشي
  11  170183  48067  اداري

  4/2  32482  24436  فضاي سبز عمومي
  5/12  915840  220950  نظامي و انتظامي

  6/12  45271  10835  تأسيسات و تجهيزات
  6/7  38854  16050  حمل و نقل و انبارداري

  6/17  3048048  432258  معابر
  15  203414  37240  آموزشي

  10  7219381  2299629  مساحت كل
   و شهرداري بانه1383، طرح جامع بانه 1374نه  طرح تفصيلي با:منبع  

  

  
  1385 تا 1375سال  روند گسترش فضايي شهر بانه از. 9شكل 

  
 t براسـاس آزمـون      1373-1386هاي    هاي اراضي شهري در دو مقطع زماني سال         مقايسة ميانگين مساحت كاربري   

كـه    طـوري   دهد، بـه    هاي شهري نشان مي      انواع كاربري  اگرچه داللت بر تفاوت ميانگين ندارد، اما تفاوت معناداري را ميان          
ها داراي تفاوت     هاي تجاري، معابر، آموزشي، انتظامي و جهانگردي و پذيرايي با ساير كاربري             اين تفاوت در سطح كاربري    

  ).9جدول (معناداري است 

  1373-1386هاي  هاي اراضي شهري در خالل سال مقادير آزمون تفاوت ميانگين كاربري. 9جدول 

 Sig درجه آزادي t  تفاوت ميانگين  انحراف معيار تعداد  ميانگين ها لفهؤم
  سال 383054 13 176894
555337 13 981074 

378442 871/1- 12 086/0 
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  افزايش جمعيت شهري
 43707و  نفر ساكن شـهر بانـه   74960 نفر بوده كه از اين تعداد 118667 در حدود 1385جمعيت شهرستان بانه در سال  

 سـال   50روند تحوالت جمعيت شهر بانه، افـزايش جمعيـت آن را در خـالل               . اند  نفر ساكن نقاط روستايي شهرستان بوده     
هاي جنگ با نرخ رشد    اين روند با شروع جنگ تحميلي، كاهشي بوده، ولي پس از سال           ). 10جدول  (دهد    گذشته نشان مي  

 درصـدي در    12نكته اشاره كرد كه افزايش جمعيت شهر بانه با نرخ رشـد             البته بايد به اين     .  درصدي همراه بوده است    12
رشـد جمعيـت      پايان ايـن دوران،   با  .  ناشي از بازگشت دوبارة جمعيت شهر بانه پس از اتمام جنگ بوده است             65-75دهه  

.  مجـاور دانـست  هاي روستاشهري و ـ در اندازة كمتري ـ مهاجرت از شهرهاي   توان بيشتر ناشي از مهاجرت شهري را مي
 كمتر از دهه قبل از خود بوده است، اما مقايسة نرخ رشد جمعيت شـهر بانـه بـا                    75-85اگرچه نرخ رشد در دورة         بنابراين،

  درصد ـ شرايط متفاوتي را در افزايش جعميت شهري بانه با استان نشان 3/2نرخ رشد جمعيت شهري استان كردستان ـ  
  . رسد  درصد مي62 به 1385 درصد بوده است، در سال 51 معادل 1375 كه در سال از طرفي ميزان شهرنشيني. دهد مي
  

  1345-1385هاي  روند تحوالت جمعيت شهر بانه در طي دوره. 10جدول 
45  55  55-45  65  65-55  75  75-65  85  85-75  

  جمعيت
  )نفر(

  جمعيت
  )نفر(

  نرخ رشد
  )درصد(

  جمعيت
  )نفر(

  نرخ رشد
  )درصد(

  جمعيت
  )نفر(

  رشدنرخ 
  )درصد(

  جمعيت
  )نفر(

  نرخ رشد
  )درصد(

8617  15552  6  16933  85/0  55433  12  74960  3  
  

دهـد     دورة سرشماري، رابطة خطي معنـادار آمـاري را نـشان مـي             5تحليل كمي روند تحوالت جمعيت شهر در طي         
بي معنادار، داراي روند افزايشي    توان استنباط كرد كه اين روند با شتا          مي 10همچنين با نگاهي گذرا به شكل       ). 11جدول  (

هاي كشاورزي و   و از طرفي ضعف بخش،درواقع، وجود جاذبة شغلي بيشتر در شهر در مقايسه با روستاهاي پيرامون          . است
صنعت در شهرستان، بيشتر مردم را به سمت كارهاي غيررسمي مانند قاچاق كاال و يا فروش كاالهاي وارد شده به شـهر                      

  .دهد سوق مي
  مقادير آناليز واريانس روند تحوالت جمعيت شهر بانه. 11 جدول

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي  جمع مربعات 
 020/0(a)  510/20 724/8 1 724/8 رگرسيون

   425/0 3 276/1  مانده باقي
    4 000/10 كل

  

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

0.00

25000.00

50000.00

75000.00

number = -17970.00 + 17530.00 * year
R-Square = 0.87

  
  1345-1385هاي  روند خطي افزايش جمعيت شهري در خالل سال. 10شكل 

داد
تع
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  ررسي بحث و ب
هـاي اخيـر ايـن شـهر تحـوالت            ها را در سطح شهر بانه به اثبات رسانيده كه در طي سـال               هاي تحقيق اين واقعيت     يافته

  :كه طوري وسيعي را در سطوح كالبدي و فضايي پشت سر گذاشته است، به
  كاربري شهري، تنوع و گستردگي معناداري يافته؛ .1
 جمعيت شهري، روند رشد شتاباني پيدا كرده؛ .2

 تعداد مراكز اقامتي و پذيرايي باال رفته؛ .3

 يافته؛ و  وساز مسكن رونق ساخت .4

 .برداري رسيده است  سال اخير ـ ساخته شده و به بهره5ويژه در   در سطح شهر ـ بهيهاي تجاري زياد مجتمع .5

  
  نامه مربوط به مناطق مسكوني شهر تحليل اطالعات پرسش

ساخت شهر و با هدف شناخت جامعه آماريِ موجود، توزيـع شـده               هاي تازه   محله عدد در ميان     56نامه به تعداد      اين پرسش 
  .گردد است، كه نتايج آن در ادامه ذكر مي

هاي دريافتي از نوع اشتغال جامعة نمونه، بيشترين نوع اشتغال مربوط به مشاغل بنـايي و كـارگر        با توجه به پاسخ   . 1
هاي تجاري، معاملة كاالهـاي وارداتـي و واردات            از مرز، فعاليت در مجتمع     ونقل كاال   بار ويژة حمل    ساختماني، رانندة وانت  
به صورت مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با گردشگري و يا تحت درمجموع، مشاغلي كه ). 12جدول (كاال از مرز بوده است 

 درصـد كـل   66/63ند، كه معادل ا دهندگان به خود اختصاص داده     بين پاسخ اند، بيشترين ميزان اشتغال را در         تأثير آن بوده  
اي معنادار ميـان نـوع اشـتغال در شـهر و گردشـگري                دهندة رابطه   توان نشان   اين مسئله را مي   . اشتغال جامعة نمونه است   

  .تجاري دانست

  دهندگان هاي شغلي پاسخ ويژگي. 12جدول 
  درصد  تعداد  نوع شغل

  54/19  40  بنا و كارگر ساختماني 
  76/9  25  بار راننده وانت

  23/11  29  هاي تجاري دار در مجتمع مغازه
  5/12  32  كارمند

  67/13  35  معامله كاالهاي خارجي 
  81/7  20  خريد و فروش بنزين و گازوئيل

  46/5  14  معامله زمين
  9/3  10  تعميركار
  9/3  10  دستفروش

  95/1  5   تاكسي ةرانند
  18/1  3  از كار افتاده

  9  23  ساير
  100  256  مجموع
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طـور   دهد كه بيشترين ميزان درآمد متعلق به مشاغلي است كـه بـه     تحليل سطوح درآمدي جامعة نمونه نشان مي      . 2
هـاي اقتـصادي در       ضـعف زيرسـاخت   درواقع، با توجه به شرايط حاكم بر شهر بانـه و            . مستقيم با گردشگري مرتبط است    

بـر و عـدم    هاي هزينه  عدم نياز به زيرساختدليل هزينه بودن بخش گردشگري ـ به  اي كشاورزي و صنعت، و كمه بخش
گذاري كم از طرف مردم ـ و كاربر بودن، در اين بخش نسبت هزينه به درآمد تقريباً باالست و در افـزايش    نياز به سرمايه

  .درآمد شاغالن اين بخش مؤثر بوده است
 درصـد سـاكن     54انـد،     رده درصد پاسـخگويان از روسـتا بـه شـهر مهـاجرت كـ              41هاي دريافتي،     براساس پاسخ . 3
اند، كه عمدتاً در مشاغل مرتبط با   درصد نيز از شهرهاي ديگر به شهر بانه مهاجرت كرده5اند و  هاي ديگر شهر بوده محله

هـاي نوسـاز،    دهندگان و اسكان آنها در محله درواقع، با توجه به محل اقامت پيشين پاسخ. اند  كار گرفته شده    گردشگري به 
  .هاي مردم به شهر مؤثر بوده است  برداشت كرد كه گردشگري بر افزايش مهاجرتتوان چنين مي

  
  نامة مربوط به كارشناسان تحليل اطالعات پرسش

وسـاز    وساز مسكن، افزايش ساخت     منظور تعيين اثر توسعة گردشگري تجاري بر تغييرات كاربري اراضي، افزايش ساخت             به
نامه براي  اقدام به طراحي پرسش  هاي اقامتي در شهر بانه، وساز مكان   اختهاي تجاري، گسترش شهر و افزايش س        مجتمع

مـورد تحليـل و     ) عالمـت  (Sign نفر از كارشناسان شهري گرديد، تا نگرش هر يك از آنان از طريق آزمـون آمـاري                   10
، يعنـي از ديـدگاه    درصـد مـورد تأييـد قـرار گرفتنـد     95در اين آزمون، همة فرضيات با سطح اطمينـان          . آزمون قرار گيرد  

بر اين اساس و با توجه به نتـايج آمارهـا و            . كارشناسان، رشد گردشگري در توسعة كالبدي و فضايي شهر مؤثر بوده است           
گذار بر توسعة كالبدي ـ فضايي شـهر    هاي تأثير توان گردشگري تجاري در شهر بانه را يكي از مؤلفه اطالعات گذشته، مي

  ).13جدول (بانه دانست 

  تأثير گردشگري بر توسعه كالبدي و فضايي شهر بانه. 13ل جدو
  داري سطح معني   محاسبه شدهZ  تعداد گروه  تفاضل منفي  تفاضل مثبت  ها مؤلفه
  002/0  -825/2  10  0  10  تغييرات كاربري اراضي

  002/0  -850/2  10  0  10  وساز مسكن افزايش ساخت
  002/0  -829/2  10  0  10  هاي تجاري ساز مجتمع و افزايش ساخت
  002/0  -831/2  10  0  10  گسترش شهر
  002/0  -831/2  10  0  10  هاي اقامتي سازهاي مكان و افزايش ساخت

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

توان استنباط كرد كه در طي چند سـال اخيـر، گردشـگري تجـاري بـا تكيـه بـر         با توجه به تحليل و آزمون فرضيات، مي  
شهري در بازارهاي داخلي شهر توانسته است بر رشد و گـسترش              ادالت تجاري درون  مبادالت تجاري مرزي و افزايش مب     

ريـزي شـهري را روشـن        لزوم توجه بيشتر به مسئله برنامـه      اين امر،   . فضايي و كالبدي شهر بانه تأثير بسزايي داشته باشد        
هـاي    ايداري شهر و نيـز از جنبـه       منظور پ   دهد كه بايد در جهت ارتقاي اين صنعت در شهر بانه به             ساخته است و نشان مي    
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توانـد در   عنوان ناظر، مـي  در اين بين، دولت به. ريزي شهري اهميت الزم داده شود       اقتصادي، اجتماعي و فضايي به برنامه     
پيشرفت و توسعه شهر و منطقه، از طريق صنعت گردشـگري ايفـاي نقـش كنـد و سـعي در جـذب بخـش خـصوصي و                            

  .مردم محلي براي توسعة اين صنعت داشته باشدغيردولتي و استفاده از مشاركت 
آوري شده و آزمون فرضيات، لزوم توجـه بـه گـسترش و توسـعة                نچه مطرح شد، اطالعات ميداني جمع     با توجه به آ   

صنعت گردشگري، انجام اقداماتي را كه از طريق آن بتوان در جلب و جذب گردشگران هرچه بيشتر موفق بود، ضـروري                     
 با توجه به تأثيرات اين صنعت بر بافت و كالبد شهر بانه، الزم است تا در اين زمينـه نيـز اقـداماتي در                         از طرفي، . سازد  مي

هـاي مـسكوني در    روية بافت شـهري و افـزايش كـاربري      هاي بي   جهت كاهش تأثيرات منفي صورت گيرد، زيرا گسترش       
هـاي   و همچنين افزايش بيش از اندازة كـاربري آيد ـ   شمار مي هاي مرغوب كشاورزي به نواحي اطراف شهر ـ كه از زمين 

نتيجـه افـزايش ترافيـك در ايـن بخـش از شـهر و عـدم         تجاري در يك بخش از شهر، باعث افزايش تراكم تجاري و در          
هاي مورد نياز ديگر، همچون كـاربري تفريحـي، فراغتـي، پاركينـگ و          هاي اين منطقه از شهر به كاربري        اختصاص زمين 

از طرفي، . محيطي و اقتصادي شهر خواهد بود گردد، كه تهديدي براي پايداري زيست سب و كافي مي  فضاهاي عبوري منا  
باعث ايجاد مشكالتي براي شهر ـ از جمله گسترش شهر  شهري نيز همزمان با افزايش جمعيت شهر،  هاي روستا مهاجرت

افزايش نيـروي انـساني بيكـار و اشـتغال     ترافيك، هاي مرتعي و كشاورزي، افزايش   به سمت اراضي مجاور، تخريب زمين     
هـاي   يابـد و در نتيجـه هزينـه    ي افزايش مييبا افزايش جمعيت شهر، نياز به تسهيالت زيربنا. كاذب در شهر ـ شده است 

هـاي تجـاري، بيـشتر        رسد كه با توجه به روند رو بـه رشـد سـاخت مجتمـع                نظر مي   از طرفي، به  . رود  ها باال مي    شهرداري
هـا بـه    گـذاري  شوند و الزم است تا در زمينة هدايت سـرمايه  ارد شده به شهر دوباره در اين بخش صرف ميهاي و   سرمايه

بنـابراين، الزم اسـت تـا بـا توجـه بـه نتـايج حاصـل از پـژوهش،                    . سمت كارهاي بنيادي نيز اقدامات الزم صورت گيـرد        
كند و باعث ماندگاري يـا تقويـت تـأثيرات مثبـت            راهكارهايي ارائه شود كه از تأثيرات منفي گردشگري در منطقه كم مي           

  : ريزان قرار گيرد شود كه اقدامات راهبردي ذيل مورد توجه برنامه در اين زمينه پيشنهاد مي. دشو مي
ريزي براي تعيين مكان، نقشة سـاختمان و          ي، كه شامل برنامه   دبن  هاي مربوط به منطقه     تدوين و اعمال سياست    .1

  .سازي است محوطه
 .نفع در صنعت گردشگري هاي ذي سهيالتي براي مشاركت همة گروهايجاد ت .2
 .هاي كشاورزي نزديك شهر وسازهاي غيرمجاز در زمين جلوگيري از ساخت .3
 .هاي شهري در نواحي مختلف شهر نظارت بر ايجاد كاربري .4
 .گذاري در امور مربوط به گردشگري همكاري بخش دولتي با بخش خصوصي براي سرمايه .5
 .منظور كاهش وابستگي به اقتصاد غيررسمي هاي زيربنايي در شهر به گذاري هانجام سرماي .6
هـاي    منظور ايجاد سـاير جنبـه       هاي انساني و طبيعي منطقه، به       هاي شهرستان مانند ويژگي     توجه به ساير ويژگي    .7

 .توريسم
 .هاي مناسب ريزي براي هدايت توسعه و گسترش شهر در جهت برنامه .8
منظور رعايت اختصاص زمين به فضاهاي باز و پاركينـگ و سـاير               هاي تجاري، به    معوساز مجت   نظارت بر ساخت   .9

 .ها تجهيزات و تأسيسات الزم در كنار اين مجتمع
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 سرعت پرشتاب توسعة كالبدي ـ فضايي شهر بانه، زيرا اين امر در آينـده ممكـن اسـت باعـث      بخشي به سامان .10
 .اطراف شهر شودهاي   شهر و تخريب زمينتوسعة ناموزون و نابهنجار

ي يگـذاري زيربنـا     هـاي تجـاري، بـه سـمت سـرمايه           روية مجتمع   وساز بي   ها از ساخت    گذاري  سوق دادن سرمايه   .11
دليل وابستگي اقتصاد شهر به بخش غيررسـمي، در صـورت اعمـال                اقتصادي در شهر؛ زيرا به     يمنظور پايدار   به

شـود و    ه، بخش تجاري بـا ركـود مواجـه مـي          هاي بيشتر بر اين بخش و يا تحوالت سياسي در منطق            محدوديت
 .شده در بخش تجاري به حالت راكد درخواهد آمد گذاري انجام سرمايه
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