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چکیذٌ
ضُزستبن ساثل ثب تًجٍ ثٍ سبثقٍ کُه آثبر ي اثىیٍ تبریخی سیبدی دارد کٍ میتًاوذ سمیىٍ ایجبد اضتغبل ي تًسعٍ ريستبَبی اطزاف خًد را ثٍ
يجًد آيرد .لذا َذف ایه پژيَص ،ثزرسی وقص ًَیت تبریخی امبکه گزدضگزی سیستبن در تًسعٍ اقتػبدی ريستتبَتبی سَتم متی-
ثبضذ .ريش تحقیق ،تًغیفی ي تحلیلی ي مجتىی ثز مطبلعبت کتبثخبوٍای ،اسىبدی ي میذاوی میثبضذ .جُت اوجبم تجشیٍ ي تحلیتل اطعاتبت
ویش اس وزم افشار  SPSSي مذل  Expert Choiceاستفبدٌ ضذٌ است .وتبیج وطبن داد ،وخست ،ثٍ تزتیت ضبخعَبی ،تزغیت فعبلیتَبی
کبرآفزیىی در ريستب ثب میبوگیه  ،3/67مستعذ ضذن مىطقٍ جُت ستزمبیٍگتذاری جُتت استتفبدٌ اس گزدضتگزی ثتب میتبوگیه  ،3/56ایجتبد
فزغتَبی سزمبیٍگذاری اقتػبدی ديلت در ريستب ثب میبوگیه  ،3/54ایجبد اضتغبل در ثخصَبی مختلف در ريستب ثب میبوگیه  ،3/45ثتب
رفته وزخ رضذ ثخصَبی مختلف اقتػبدی در ريستب ي ضبخع اوگیشٌ سزمبیٍ گذاری مزدم در سطح ريستب ثب میبوگیه  ،3/40ایجبد سمیىٍ-
َبی وً ثزای جذة سزمبیٍ گذاری در ريستب ثب میبوگیه  ،3/30امىیت اضتغبل در ريستب ثب میبوگیه  ،3/23ثب تزیه ي پبییهتزیه میبوگیهَب را
ثٍ خًد اختػبظ دادٌاوذ .در ادامٍ ویش ثب استفبدٌ اس آسمًن  Tتم ومًوٍای ثٍ میشان وقص ًَیتت تتبریخی امتبکه گزدضتگزی در تًستعٍ
اقتػبدی ريستبَبی سَم پزداختٍ ضذ ،در تمبمی ضبخعَب میبوگیهَب ثٍ دست آمذٌ ثب تز اس حذ میبوٍ اتذد  3متیثبضتذ .در ياقت وتتبیج
ثیبوگز وقص سیبد ًَیت تبریخی امبکه گزدضگزی سیستبن در تًسعٍ اقتػبدی ريستبَبی سَم میثبضذَ .مچىیه وتبیج وطبن میدَتذ در
ثیه امبکه گزدضگزی مطزح ضذٌ ،ثٍ تزتیت مکبن ضُز سًختٍ ثب يسن ثٍ دست آمذٌ  ،0/300چبٌ ویمٍ ثب يسن ثٍ دست آمذٌ  ،0/291کتًٌ
خًاجٍ ثب يسن  ،0/149قلعٍ سبم ثب يسن  ،0/145ي در وُبیت ساَذان کُىٍ ثب يسن  ،0/115ثب تزیه ي پبییهتزیه يسنَب را ثٍ خًد اختػبظ
دادٌاوذ.

ياشگان کلیذی :گردشگری ريستاییًَ ،یت تاریخی ،تًسعٍ اقتصادی ريستا ،ريستاَای زَک.
 -1وًیسىذٌ مسئًلpourramazan@iaurasht.ac.ir
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مقدمه
ضرورت تداوم توسعه اقتصادی یک منطقه ،ایجاد یک جامعه زنده و سالم است و تحقق آن در صورتی امک ریذپ نا   

است که هماهنگی الزم بین برنامههای اقتصادی و رفاهی جامعه برقرار باشد .به همین جهت ،ایجاد و گسرش فضاا-
های تفریحی توریستی ،مرمت و احیای آثار و ابنیه تاریخی و غیره به ویژه در مناطق روس یات ی  داجیا هک  ا و لاغتش   
توسعه همه جانبه و پایدار در آنها اولیتر از ارائه خدمات اولیه است ،میتواند ضمن پاس یوگخ ی یحیرفت زاین هب      
یآورد ف مهار
روستاییان ،زمینه را برای جذب گردشگر که به دنبال خود زنجیرهوار مشاغل متعدد جو هب ار ی و م د یییی یییی
      

سازد .توریسم پدیدهای کهن است که از دیر زمان در جوامع انسانی وج تشاد دو ه هب و تسا  لحارم یط جیردت

تاریخی مختلف به موضوعی فنی ،اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی کنونی خود رسیده است (جاجرمی و س ،ینامیل
.)81 :3931
عوامل شناساگر چيستی ،يك ستی و چگونگی كي

ملت كه آنرا هويت مینامند نه تنها در فهم خود بلكه در چگ یگنو

نقش آفرينی در ساختار امروزين جامعه جهانی تأثيری درخور دارند .به همين دليل است كه مقوله هويت را به دل لي
تأثيرگذاریاش بر روند نقش آفرينی از ملزومات بحث توسعه به معنای اعم آن میدانند .زمانی از هوی رهش کی ت    
سخن به میان میآید و در خط فکری و تصویر ذهنی از این اصطالح یکسری ویژگیها خود نمایی میکند که نش نا
دهنده شهر مورد نظر ماست ( .)R.Brace Hull et al, 1994یکی از زمینهها و عوامل اح و تیوه زار
هویت جمعی و فرهنگی ،تاریخی و تمدن یک جامعه و آحاد آن آث و یندمت را

رحا هژیوب از     
  

 تخاس ناسنا است زا یکی هک     

یگ در د ،هداز یقن(    
بارزترین جلوههای این آثار ،شهر و به تبع آن فضاها و نمادهای موج ضف نیا رد دو ااا اااا م رب اه ییی ییی
ت شناس مان هههاي گوياا از
 .) 1386،340به عبارتی از جمله عناصر مهم هويت بخشي شهرها نمادها هستند كههه بههه ص رو ت ت
گذشته و حال شهر ،نقش اصلي در معرفي آن به مخاطب دارند (لطفی و همکاران .) 62 :1931 ،نمادهاا و الماننن اه ييي
شهري از جمله بناهاي مهم در طراحي معماري و طراحي شهري محسوب ميشوند ،به نحوي كههه گاهه حت ييي از خودد
شهر پراهميتتر جلوه مينمايند ،چرا كه بيانگر هويت ،شخصيت و عصاره شهر در كي

ساختار نمايان هستند .بررسي

و مطالعه در خصوص اين نمادها نشان ميدهد كه بنيان اين نوع بناها بر پايه مفا ميه  ،سنتها ،فرهنگ ،هويت و ت يرا خخخ
ل
شهر استوار شده است (هدفي .) 12 ، 1385 ،در كشور خودمان برخي شهرها را با سمبلهاي خاصي م ييي شناسنددد مثل ل
تبريز را با مقبره الشعرا ،اصفهان را با سي و سه پل يا نقش جهان ،مشهد را با بارگاه امام رضا ،يش راز با حافظيه ،هم اد ننن
را با مقبرهي باباطاهر و .. .كه در اين ميان نمادهاي تاريخي ارزش باال يي در معرفي شهر دارن ياش .د دد ددد باا ايجادد نقطههه
ش اساس ييي
عطفي در طرز تفكر انسانها ،بار ديگر انسان خصوصيت نمادگرائي خود را باز يابد و شهرها در اين راه نقش ش
خود را دوباره داشته باشند .براي تحقق چنين هدفي بايد نمادهاي گذشته را شناخت و در حفظ و اعتال آنهاا كو يش ددد و
عالوه بر آن از عواملي چون اعتقادات ،باورها ،طبيعت و هنر بهره گرفت تا نمادهاي ارزشمند و معنيداري را در شهررر-
ها پديد آورد (بحريني.) 230 :6 138 ،
اهميت سيستان در تاريخ تمدن و فرهنگ ايران بر كسي پو يش ده نيست .سیستان را بهشت باستان شناسان لقب

داد هه-

اند ،تاکنون محققین داخلی و خارجی بسیاری در این دیار کنکاش کردهاند کارشناسان توانستهاند تاکنون ح دود

500

اثر باستانی از دورههای مختلف تاریخی را در این منطقه و ییاسانش 

عت ددد دددداد  973اث هب یلم تسرهف رد ار ر

تبث     

نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان301 ...

برسانند .سیستان سرزمینی است که شهرسوخته درآن جای دارد (شهر هنر ،شهری که اوگ نیرتگرزب  ه رب  شوه

وو و وو وووووو

خرد ،دانش و صنعت ایرانی بوده است .شهری که اسطوره برتری تمدنی بین النهرینی را شکست) .س بوقعی نیمزر   
عیار ،محل حماسهها ،جایی که نخستین شعلههای شعر و ادبیات نوین ایرانی پس از خاموشی چند صد ساله از آنجا
نه تنها به تمام ایران ،بلکه از مرزهای چین تا سواحل مدیترانه ،از سواحل دریای سیاه تا سواحل نیلگون خلیج ف سرا
گسترش یافت .وجود این آثار با ارزش تاریخی و فرهنگ و آداب و رسوم غنی مردم منطقه میتوان اهبنارگ یعبنم د    
برای توسعه صنعت توریسم و در نهایت توسعه اقتصادی روستاهای اطراف باشد .در چن و یراکیب هتشذگ لاس د   
اشتغال مهمترین دغدغهی منطقهی سیستان بوده است .محدود ماندن نرخ رشد بخشهای مختلف اقتص خرن هب یدا    
پایین ،انباشت سرمایه و پیدایش فناوریهای جدید کاهش تقاضا برای نیروی کار آمد بخش اقتص زام و دا ا یورین د    
کار و جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار به خاطر پایین بودن هزینه سرمایه نسبت به هزینه نیروی کار و همچن نی
به علت خشکسالیهای پیاپی در منطقه سیستان موجب افزایش فشار بیکاری در این منطقه شده است .این در ح یلا
لهای غیر مستقیم را ایج دا
است که شغل مستقیم ایجاد شده در صنعت گردشگری میتواند طی فرایندی شغل یا شغ 
نماید .بسیاری از شهرها از این راه توانستهاند صنعت خود را بهبود ببخشند و مشکالتی مانن ندوب نییاپ ،یراکیب د     
یت ینچ نیا ناو ن ک دومن نایب  ه        ام نکا
سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش را کاستهاند .در واق م ع یی یی
گردشگری سیستان که دارای هویت تاریخی ارزشمندی دارند به مثابه یکی از بخشهاای فع یداصتقا ماظن یتیلا     –

اجتماعی منطقه سیستان به دلیل اثرات مثبت و متعدد بسیاری که در روستاهای اطراف از جمله روستاهای زهک می-
یباشددد .ل فده یاتسار رد اذ    
گذارد یکی از عوامل به کارگیری شده در راستای کاهش فقر در این در روستاهاا م مم 
پژوهش سئواالتی که مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته شده است به صورت ذیل بیان شده است:
 اماکن گردشگری دارای هویت تاریخی ارزشمند به چه میزان در توسعه اقتصادی روستاهای زهک تأثیر دارند؟ از بین اماکن گردشگری دارای هویت تاریخی کدام یک بیشترین تأثیر را در توس تسور یداصتقا هع ااا اااا کهز یاه   داشته است؟
در ادامه نیز به بررسی موضوعاتی در حیطه موضوع پژوهش پرداخته شده است:

مرادی صلواتی زاده در سال  2931در پژوهشی با عنوان "باززنده سازي بافت تاريخي شهرها بانگر يش نو به يسم  رر ررر-
هاي پياده گردشگري شهر شوشتر" به بررسی باززنده سازي بافت تاريخي پرداخته است .در اين پ پپژوهش س رب يع   
آن است تا با ايجاد نگر يش نو به مسيرهاي پیاده گردشگري ضمن تع يي ن معيارها يي جهت مشخص كردن مسيررر ياه
پياده گردشگري كاربريها يي كه با توجه به ويژگيهاي خاص بافت تاريخي شوشتر م يسم عون نيا زاين درو ررررر رررررر اه
هستند مشخص شوند .چون امروزه با گسترش روزافزون صنعت توريس و ناهج رد م

يايحا نآرب ينتبم داصتقا       

بافتهاي تاريخي به عنوان قلب تپنده شهرها ازاهميت باال يي برخوردار است ت
ت .نابيش ييي و ها لاس رد يمش     2931در
مقالهای با نگرش"تجربهي گردشگري و هويت ملي مورد مطالعه :شهروندان شهر يش راز" تأثير گردشگري را بر توسعه
و تعم قي هويت ايراني (ملي) مورد ارزيابي قرار دادند كه در اين راه از آثار تاريخي و جغرافيا يي شیراز بهره گرفته .دش
نتایج نشان میدهد که گردشگري و شناساندان هويت ملي تأثیر بسزایی دارد .شجري قاسم خيل رد داژن يلضف و ي   

سال  3931در مقالهای با نگرش "ارزيابي آثار گردشگري در تقويت هويت ملي" به بررس رگشدرگ ي ييييي در تقو تي
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هويت ملي پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که يكي از مهمترين عناصر هويت ايراني (آگا يه تاريخي) بوده اس ک ت ههههه
در طول تاريخ ،نقش به سزا يي در توسعه و تعمي ققق هويتتت مل ييي در م اي ننن ايران يلخاد يرگشدرگ نياربانب .دراد ناي     
(ايرانگردي) از طر قي تقويت آگا يه تاريخي بر هويت ملي تأثيرگذار است .اردش و محم لاس رد هداز دو     3931در
مقالهای با عنوان "بررسي ابعاد هويت ملي با تأ يك د بر گردشگري" به این نتایج رسیدند که گردشگري ميتواند نقش
مهمي را در ترو جي سنتهاي بومي و دانش محلي ،بلكه در ظهور ا كش ال جديدي از جلوههاي فرهنگي و مهارتهاي
انعكاسي ،حتي هويتها كه قوانين خود تعريف جمعي در جوامع مربوطه را داد لكش ههان  .دنك يزاب د گگگ گگگگرد يرگش
ممكن است در حفظ ،توسعه و يا حتي احياء دوباره هويتهاي محلي ،يا در تقويت آن نقش دا دشاب هتش Bebudi .....

در سال  2012در مقاله بررسی ارزشهای فرهنگی و هویت تاریخی در برندینگ شه شقن یسررب هب لباز رد یر

    

نمادهای تاریخی ،فرهنگی در توسعه هویت شهری در زابل میپردازد در پایان بر این نکته تاکید دارد که مانرب اب  هه ههههه-
ریزی در این زمینه میتوان به رشد هویت شهری به زابل رسید Aysem Kilinc .در سال  2011در پای دوخ همان نا    

تحت عنوان ،بررسی شهرهای تاریخی پس از انفجار گردشگری :شهرهای مورد ،فوکا ،غرب ترکیه .به تغییرات قبل و
بعد از انفجار در سه شهر مورد مطالعه میپردازد و تالش میکند تا ی مانرب ک هههههری ریدم و یز ی رد بسانم ت

برابر     

محافظت این شهرها بکار بگیرد Khursiah Abd Aziz- .در سال  2011در مقالهای تحت عن عسوت ناو ه یرگشدرگ     
میراث فرهنگی در کوتا الما کنعان ،کوال ،پراک ،در این مقاله روش تحقیق به صورت کمی با اس اب هبحاصم زا هدافت    
گروههای مورد بحث با جامعه محلی و مقامات محلی و به مسائل شناسایی ویژگیهای کلی  فیصوت یارب ید یک    
مکان به عنوان مقصد برای میراث فرهنگی تاریخی گردشگری پرداخته است .نتایج نشان داد که جاذبههای مهم مانند
قلعه قدیمی ،ویکتوریال ،سلطان منصورشاه به عنوان مکانهای تاریخی به عنوان جاذبه ییاسانش یگنهرف مهم یاه     
شدهاند .در مجموع مطالعات مطرح شده در ارتباط با موضوع مورد نظر بیشتر در حوزه بافت تاریخی شهری و شهر-
های تاریخی و همچنین در حوزه مطالعات هویت ملی و گردشگری میباشد ،لذا با جمعععبن نیشیپ ید هه ههه حرطم یاه   
شده میتوان این چنین مطرح نمود ،که تاکنون مطالعاتی در رابطه با نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری در توسعه
اقتصادی مناطق روستایی انجام نشده است.
تحق قي در اين پژوهش از نوع كاربردي ميباشد که پس از استنتاج نتا جي  ،سازمانها و نهادهاي مربوطه ميتوانند از آن
در جهت بهبود و ساماند يه و توسعه اقتصادی روستاهای مورد مطالعه بهرهمند شوند .روش تحق قي در اين پ شهوژ
به روش زمينهيابي يا پيمايشي میباشد .روش و ابزار گردآوری اطالعات مبتنی ب ناخباتک تاعلاطم ر هه هههههای ،اس و یدان
میدانی است .مطالعات کتابخانهای جهت به دست آوردن مطالب از کتب و مق و یناریا تالا

ب هرهب یجراخ ر و هد    

ی به
ضمن بررسیهای اینترنتی مطالب الزم گردآوری میشود .برای تکمیل دادهها به منظور گ مزاس رامآ یروآدر ان ییی ییی
ی ینادیم یاه    و ب ازبا ا رر ررر پرسش و همان
سازمانهای مربوطه در سطح منطقه مراجعه شد و در نهایت از طری ققق بررسی ی
مصاحبه اقدام به گردآوری دادههای الزم شد .جهت انجام تجزیه و تحلیل اطالع زفا مرن زا زین تا ار       spssو م لد

ی-
 Expert Choiceاستفاده شده است .جامعه نمونه کل روستاهای زهک میباشد .بر طبق آمار سال  5931ک دابآ ل یی یی
های دارای سکنه  187روستا میباشد در این پژوهش با نمونه گیری هدفمند فقط روستا یالاب یاه   

 500خ رد راونا
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ی و همچن سا رب نی اس لومرف      
نظر گرفته شده است .که تعداد  25روستا را شامل شد .بر طبق نمونهگی فداصت یر یی یی
کوکران (سرمد و همکاران ،)1931 ،نیز تعداد  384خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند.
ب شده جهت تحليل جهانی شدن و اثرات آن بر
براي اطمینان از روا يي بودن پرسشنامه و همچنين معرفههاي انتخا 
توسعه اقتصادی روستاهای مورد مطالعه با توجه به اماکن گردشگری دارای هویت تاریخی ،از نظرات متخصص رد نا
اين زمينه استفاده شده است .پایایی داللت بر آن دارد که ابزار اندازهگیرییی در هچ ات ناسکی طیارش

جیاتن هزادنا       

یکسانی به دست میدهد ،دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است .برای تعیین پایایی اب زادنا راز هه هههگی ویش یر هه ههه یاه
مختلفی وجود دارد .از جمله روش اجرای دوباره (ب شور ،یزاوم داوم شور )،ییامزآ زا ،ردوک شور ،فیصنت       
ریچاردسون و آلفای کرونباخ که مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه دش  ه   
است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است .این روش برای محاسبه درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسش همان
بهکار میرود .در این ابزار پاسخ هر سؤال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند (رحیم ،ی

 .) 15 : 388 1اعتب را
  

روایی این پژوهش بر اساس اعتبار محتوایی است .اعتبار محتوایی یک آزمون ،معمو ًالًال توس رد صصختم یدارفا ط

موضوع مورد مطالعه تعیین میشود .برای افزایش اعتبار این پژوهش ،پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی از اساتید

مطلع قرار داده شده تا مطالعه نموده و نظر خود را بیان نمایند .در این پژوهش ضریب آلفای کرونب تسب زا خا ه رن  ممم مممم-
افزاری  SPSSمحاسبه گردید .دامنه آلفای کرونباخ میتواند بین صفر تا یک باشد .هرچه آلفای کرونباخ به تمس    
میل کند پایایی بیشتر است .اگر آلفای کرونباخ کمتر از  0/5باشد ابزار کار فاقد پای یا ی تسا   .....نت يا ججج ض بير

1

يافلآ   

کرونباخ  0/ 890محاسبه شده است .پايا يي پرسشنامه در سطح مناسبي قرار داشته و قابلاعتماد براي پ يناديم شهوژ   
يباشد.
م
مبانی نظری
هويت

هويت از واژه التين  Idemبه معناي "همان" و "مشابه" مشتق گرديده است .و در مفهوم كلي "به ظرفيت كي
كي

فرد ياا

ت.
گروه براي به رسميت شناختن خود و نيز به رسميت شناخته شدن توسط ديگران" (همانجا) تعريف دش هه است ت

فعل شناسا يي به ضرورت الزمه هويت است (جن يك نز .)5 : 1381 ،آنچه مردم دربارهي ما م ممیانديشنددد از آنچههه م د ا ررر
مورد خودمان ميانديش مي اهميت كمتري ندارد .اينكه افراد بر هويت خودشان تا يك د كنند كافي نيست ،اشخاصي كه با
آنان سر و كار دار مي نيز بايد آن هويت را معتبر بدانند (يا ندانند) ،هويت اجتم عا ييي هرگززز امر ييي ي ككك جانبههه نيست
(جن يك نز )5 : 1381 ،هويت بنا به تعريف مارسيا ،سازمان پوياي خودساخته ،دروني و خودبنياني از انگيزهها ،توانا يي ها،
اعتقادات و تاريخ است چنين سازماني كه از لحاظ احساس ،اعتقاد و رفتار منحصر به فرد است ،اگررر در فردد مص قاد
ت ق مو ييي و مل ييي از نمونههه اه ييي
يابد ،به آن هويت فردي و اگر در جمع تحقق يابد ،به آن هويت جمعي گويند و هويت ت
هويت جمعي است (مارسیا .) 159 : 1980 ،در ادامه نیز به تعریف مفهوم هویت تاریخی پرداخته شده اس عقاو رد .ت ،،، ،،
یاش مرتبط س و هتخا
احساس تعلق به گذشته و پيوند با علقهها يي كه آدمي را به اصل و ريشههاي فرهنگي و تاریخ 
ینماید ،حس زيبا و بسيار خوشايندي است كه به انسان آرامش خاطر و اعتماد به نفس شاياني ميبخشد .اين
متصل م 
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كه انسان بداند مهد و گاهواره نخستين او كدام است و ريشههاي او در نيمز رد يكاخ هرك نيا زا هطقن نيمادك      
فرورفته است ،قهرمانان و الگوهاي تاريخي و ميهنياش در طول دوران چه كساني بودهاند ،امري حياتي است كه يو 
را در بحبوحههاي تاريخ مدد ميرساند .الگوها و اسطورههاي حماسي ،تاريخي و فرهنگي ،به افراد كي

ملت يتيوه

مشترك و كي سان ميبخشد به طوري كه برآيند و حاصل اين هويت ،وحدت و كي پ ناگيب ربارب رد يلم يگچرا گان     
است و به همين دليل نبايد اين قهرمانان و اسطورهها و باورهاي ريشه دار را از مردم گرفت .چ ان هك ار ببب ببببودي آنه ،ا
نابودي كليت و كي پارچگي ملتي را به دنبال خواهد داشت .تداوم اجتماعي مستلزم كي

گذشتهي معنادار است .گذشته

منبع مهمي است كه در تفسير اينجا -اكنون و پيش بيني آينده ،بايد به آن رجوع كرد .گذشته به طور ف يدر  ،،خ هرطا ؛؛ و
به طور جمعي تاريخ است .اين دو ،دو وجه مهم از هويت هستند (چنکینز .)74 : 1381 ،مکان از مؤلفه اس تیوه سا   
شخصی میباشد ( .)Wester-Herber,2004هویت مکان را میتوان به عنوان فرایندی تعریف کرد که در آن از طریق
یت ج ناو زززئ زا ی
تعامل با مکان ،مردم خود را به یک محل خاض متعلق میدانند ( .)Stedman,2002هویت مک م نا یی یی
هویت شخصی باشد که بر اساس عناصری که یک مکان خاصر آر مشخص میکند و ماهی تالاعفنا و لعف نیا ت     
ررخ میدهد (.)Bernardo & PALMA,2005
جاذبههاي تاريخي
يادمانهاي قديمي ،در فضاها و محيطهاي ساخته شده مصنوعي يا در مکانها يي که وقايع مهم اتفاق افتاده ،به نوب ببه
خود ميتواند نوعي جاذبه باشد .بعضي مکانها ممکن است قبل از اينکه به ،دندرگ ليدبت يرگشدرگ هبذاج کي      
احتياج به محوطهسازي تفريحگا يه  ،مرمت و محافظت دارند .مکانهاي ماقبل تاريخ يا دوره هب خيرات ييادتبا ياه

   

مقدماتي مانند کاوش و تحق قي راجع به اهميت انحصار و ارتباطتشان با زندگي م يا .دنراد جايتحا يزورما نرد ن     
کاوش مه سرگرم کننده و مه آموزنده است و براي جاذبههاي تاريخي ضروري ميباشد .در این راستا نیاز اس ات ت   
تعریفی از مفهوم نماد نیز بیان شود ،نشان موجب داللت است .در منطق قدیم ،همان گونه که داللت طبع تلالد و ی   
ی-
عقلی و داللت وضعی تقسیم میکردند ( ،)Khonsari, 1993: 58نشانها را نیز را در سه دسته ذکر م یاج هدش ییی ییی
دادند .در نگاه هنرشناسان مش اشن رب تسا لمت ن ناشن ،یعبط  اشن و یعضو ناشن ،یریوصت نننننن ن ننن ننننننننننن بیکرت یاه یی یی
ی
( ،)Shafikhani, 2003: 4نشان طبعی همان نشان نمایی است که در آن ،رابطه همجواری بین صورت و مفهوم وجود
ی وش دد،
دارد ،مانند دود که نشانه سوختگی و نیز بوی سوختگی .در نشانه تصویری که نشان نسخهای به آن اطالق م مم 
میان صورت و مفهوم رابطه عینی وجود دارد؛ مانند نقش مهر که داللت ب راد رهم دوجو ر د ناشن نیا  .هه ه هه هههههه مومع اه   ًاًا

مصنوعات بشری هستند .در نشان وضعی ،که "نماد" نیز نام گرفته و با  symbolمترادف است ،رابطه بین ص و ترو

مفهوم رابطه قراردادی است؛ مانند نور قرمز در چهار راه که به صورت قراردادی داللت بر توقف کامل اتومبی .دراد ل
بسیاری از نشانهها از ترکیب دو یا سه نوع از نشانههای ذکر شده به دست آمدهان ر اهنآ ور نیا زا و د ا اشن نهه هه ههههه یاه
ترکیبی مینامند .به عنوان مثال ،گاه از دود که نشانهای طبیعی است ،بر طبق قرارداد برای ارسال پیام و اط یناسر عال   
نیز استفاده میشود.

ل" به  راک  ر ا هتف سسس س سسسسست .و
در پژوهشها و نوشتارهای متعارف ،نشان به معنای"عالمت"" ،مظهر"" ،نمود" و "س بم ل ل

عمومًاًا سمبل را نیز به معنای "نماد" دانستهاند .در لغت نامه دهخدا" ،نماد" به صورت فاعلی و به معن یا

"نمایندهه"
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ت (دهخ ،اد
و "ظاهر کننده" آم سا هد تت تت

 ) 28 : 1377و آری ار نآ روپنا "عالم شا ،زمر ،ت اره یتح و ،هیانک ،

هناشن       

خویشاوندی و همبستگی" دانسته است.
نقش گردشگری در اقتصاد
   

بسیاری از نویسندگان گردشگری را یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی میدانند .و بیش از هب یرگید یاضف ره

شهر به عنوان کانون اقتصاد گردشگری مینگرند ،زیرا در دوران جدید شهرها مح لحم و هیامرس و راک نایرج ل     
اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی هستند ،ایجاد اشتغال و توسعه شهری و منطقهای از آثار مهمی است که توس تعنص هع   
گردشگری به همراه آورده است .در بسیاری از کشورهای جهان ،توریسم به عنوان یکی از بخشهای کلی یلصا ید   
برای توسعه و پیشرفت اقتصادی عمل کرده است .آثار اقتصادی توریسم ،چند گانه است .مهمترین اث عسوت ر ه نیا     
صنعت ،ایجاد اشتغال و درآمد است .داگالس پیرس به طور مختصر و مفید اثر تکاثری گردشگری را چن فیرعت نی   
میکند :مخارج گردشگری وارد بخشی از اقتصاد شود که این بخش دیگر بخشها را به حرکت وا میدارد و آنها نیز

موجب حرکتهای دیگر میشوند این فرایند اثر تکاثری نامیده میشود .توسعه صنعت توریس مآرد شیازفا رد م ددد دددد-
ت ف رب تایلام و اه ر ذخا شو
های مالیاتی نیز تأثیر مستقیم دارد .بخشی از درآمدهای مالیاتی از مالیات بررر کرش ت ت

    

م
یشود و چنانچه مردم تعطیالتش  دننک یرپس روشک لخاد رد ار نا ((((( (((((( )Ryan, 1995: 89ن تادراو نیشناج یعو   
صورت میگیرد .یانگ (  ) 1973خاطر نشان میسازد ،میزان اتکای قابل قبول به اب زین یرگشدرگ  داصتقا راتخاس       
مرتبط است .هر جا که بیکاری شدید ،نیروی کار غیر ماهر و منابع جانشین بسیار محدود ب جو لاغتشا یار و راد د د    
راه اندازی صنعت گردشگری میتواند ،مناسبترین اقدام باشد (خسروی .) 36 :1931 ،سیرس معتقد است "کم شدن

یگویددد :ت شال
فقر ،بیکاری ونابرابری از پایههای اساسی توسعه در مناطق میباشد" (مؤمنی .)61 : 1377 ،برنشتاین م 

برای توسعه ،بار ارزشی به همراه دارد که کمتر کسی با آن مخالف است .سیرز ،توسعه را جریانی چند بعدی میداند
که تجدید سازمان و سمت گیریهای متفاوت کل نظام اجتماعی را به همراه دارد و میگوید توسعه دس تسد دروات   
بشر و پدیدهای است که دارای ابعاد مختلف است.
بروکفیلد میگوید :فرآیند علمی که در این زمینه وجود دارد این اس ار هعسوت هک ت

یوس هب تفرشیپ بسحرب   

    

اهداف رفاهی ،نظیر تقلیل فقرو بیکاری وکاهش نابرابری تعریف کنی .م سیدیک دیالیک در مورد لزوم درگی نتخاس ر   
مستقیم مردم ،فرایند توسعه از یک تغییر هویت با دگرگونی ریشههای اجتماعی میداند که در جری داهن نآ نا هه ههه یاه
یپذیرنددد (چی ،ناد
بنیادی جامعه و رفتارهای اساسی مردم اگر جبرًاًا دگرگون نش مازلا دنو ًاًا رگد نآ زا  گ م ریثأت ینو ی یییی ییییی
 .) 20 - 21 :1931جمعیت عالقه مند و توانا به انجام سفر را گردشگر نامیده و آن را تشکیل دهنده تقاضا و عرضه که
شامل انواع گوناگونی از وسایل رفت وآمد ،جاذبهها ،تسهیالت و خدمات برای گرد یرگشدرگ تاعالطا و نارگش    
است معرفی مینماید (موحد .) 19 : 1381 ،پروفسور جرالد مییر معتقد است ارائه تعریف  قیقد ی وو ووو ج عسوت زا عما ه   
اقتصادی مشکل است .وی توسعه اقتصادی راچنین تعریف میکند :فرآیندی است که به یعقاو دمآرد نآ بجوم      
سرانه در یک کشور در دورانی طویل المدت افزایش یابد .از نظر می یر توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وس لی هههای
برای فرا مه آوردن شرایط بهتر اجتماعی است .آمارتیاسن توسعه را این گونه تعریف میکند :توسعه عبارت اس :زا ت
یکن دقتعم و د   
افزایش توانمندیها و بهبود استحقاقها در واقع وی بر عامل نیروی انسانی و سرمایهگذاری تأکید می ی
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است درجه توسعه اقتصادی جوامع به میزان گستره حق رفا یقو اا اااد ،می انآ یرادروخرب ناز ن از ا کم ا قا تان تصا ،ید

     

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،گردشگری و نظایر آن ،و میزان تحقق استحقاق یلک روط هب .دراد یگتسب اه هعسوت       
یری دش یز ه   
اقتصادی عبارت است از افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که بر اساس تکنول پ هدنورشیپ یژو ییی ییی
باشد (موسوی جهرمی 5 : 1389 ،و .)6
قلمرو جغرافیایی
استان سیستان و بلوچستان نیز در منتهی الیه جنوب شرقی کشور ،از نظر موقعیت جغرافیایی در مختصات  25درجههه و
ع دش هه
 3دقیقه تا  31درجه و  29دقیقه عرض شمالی و  58درجه و  51دقیقه تا  63درجه و  20دقیقه طول شرقی واقع ع
است .این استان از شمال با استان خراسان جنوبی همجوار است و از شرق با یک مرز خاکی به طوللل  1100کیل رتمو ،،
دیوارهي همسایگی ایران با کشورهاي افغانستان و پاکستان را تشکیل میدهد .از مغرب به استانهاي کرمان و هرمزگاننن
یرسد و جنوب آن نواره ي آبی  300کیلومتري دریاي عمان میباشد .منطقه سیستان (شهرستان زابل) ح زو هه فراگیررر
م
ی از اس ات ننن پهن وا ررر سیس ات ننن و
ن منطقههه قس تم ی ی
شهر زابل است ،که در منتهیالیه شرقی کشور ایران واقع شده است .این ن
یباشد و با قرارگیري در شمال این استان قسمت وسیع و مهمی از استان و حتی ایران را به خود اختصاص
بلوچستان م 
داده است (شکل شماره  1و شکل شماره .)2

شکل شماره  :1نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان307 ...

شکل شماره  :2نقشه توزیع اماکن گردشگری دارای هویت تاریخی شهر زابل

نتایج
 یافتههای توصیفی تحقیقدر این قسمت ویژگی افرادی که در بین آنها پرسشنامهی افراد نمونه توزیع و تکمیل شده است سنج ،نس لماش    
آورده شده است .از لحاظ ترکیب س ّنّنی پاسخگویان در  5گروه سنی طبقهبندی شده اس ،ت

هم لودج رد هک روطنا    

شماره ( ،)1مالحظه میشود 93/ 58 ،درصد افراد مورد پرسش قرار گرفته در گروه سنی  20 - 30سال 93/60 ،درصد
بین  40 - 30سال 10 / 41 ،درصد بین  50 - 40سال ،همچنین  6/ 51پاسخگویان در گروه س ین

 06- 50و  4/ 44درصد

نیز گروه سال  06به باال را تشکیل میدهند .و همچنین در بین پاسخگویان  50درصد پاسخگویان م و در
پاسخگویان زن میباشند (جدول شماره .)2
جدول شماره  .1توزیع سنی افراد پاسخگو
درصد

فراوانی

گروههای سنی

93/ 58

152

30 - 20

93/60

150

40 - 30

10 / 41

40

50 - 40

6/ 51

25

06- 50

4/ 44

17

گروه سنی  06به باال
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 50درصد
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جدول شماره  .2توزیع جنسی افراد پاسخگو
فراوانی

جنس

درصد

مرد

192

0/ 50

زن

192

0/ 50

جم ع

384

0/ 100
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 یافتههای استنباطی تحقیقجهت بررسی نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای زهک تعدادی صخاش

بسانتم

با هدف پژوهش تهیه و تدوین و در قالب پرسشنامه منعکس شده است .پرسش مان ههه هعلاطم دروم دارفا نایم رد اه      
توزیع شد و اطالعات به دست آمده از پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل قرار گرفته شده است.
جدول شماره  .3نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای زهک
میانگین

نمونه

شاخصها
باال رفتن نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصادی در روستا

3/ 40

384

ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف در روستا

3/ 45

384

ایجاد زمینههای نو برای جذب سرمایه گذاری در روستا

3/ 30

384

ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری اقتصادی دولت در روستا

3/ 54

384

انگیزه سرمایه گذاری مردم در سطح روستا

3/ 40

384

مستعد شدن منطقه جهت سرمایهگذاری جهت استفاده از گردشگری

3/ 56

384

امنیت اشتغال در روستا

3/ 23

384

ترغیب فعالیتهای کارآفرینی در روستا

3/ 67

384
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همانطور که در جدول ( )3مالحظه میشود ،در بین شاخص هب ،هدش حرطم یاه خاش بیترت
فعالیتهای کارآفرینی در روستا ب نیگنایم ا   

صصصصصصصصصصصصص ،یاه

ترغیب

 ،3/ 67مس ج هقطنم ندش دعت ه هه ههههههت س یامر هههگ زا هدافتسا تهج یراذ   

گردشگری با میانگین  ،3/ 56ایجاد فرصتهای سرمایهگ رد تلود یداصتقا یراذ

نیگنایم اب اتسور       

 ،3/ 54ایج دا

اشتغال در بخشهای مختلف در روستا با میانگین  ،3/ 45باال رفتن نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصادی در روس و ات
شاخص انگیزه سرمایه گذاری مردم در سطح روستا با میانگین  ،3/ 40ایجاد زمینههای نو برای جذب سرمایه گ یراذ
ن دوخ هب ار اه    
نت یگنایم نیر نن نن
در روستا با میانگین  ،3/ 30امنیت اشتغال در روستا با میانگین  ،3/ 23باالترین و پ یا ین ن
اختصاص دادهاند.
 نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای زهکبرای بررسی نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای زهک با استفاده از نرمافزار SPSS

از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است .در ذیل بهطور کامل توضیح داده شده است.
همانطور که در جدول ( ،)4مالحظه میشود در تمامی شاخصها میانگینها به دست آمده باالتر از حد میانه ددع     3
میباشد .در واقع نتایج بیانگر نقش زیاد هویت تاریخی اماکن گردشگری سیس عسوت رد نات ه تسور یداصتقا  اااا ااااا یاه
زهک میباشد .در ادامه نیز به رتبه بندی اماکن گردشگری در منطقه زابل که دارای هویت تاریخی ارزشمندی دارند
پرداخته شده است .این اماکن شامل (زاهدان کهنه ،شهرسوخته ،قلعه سام ،چاه نیمه ،کوه خواجه) میباشد .در واقع با
استفاده از نظر متخصصین به رتبهبندی نقش هر یک از این اماکن در توسعه اقتصادی روستاها پرداخته شده است.

نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان903 ...
جدول شماره  .4بررسی نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای زهک
حد متوسط ( :)3میانگین فرضی
میانگین

شاخصها

T

معناداری ( 2دامنه)

فاصل اطمینان
تفاوت 0/ 95
باال

پایین

باال رفتن نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصادی در روستا

3/ 40

46 / 550

0/ 000

3/ 50

3/ 33

ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف در روستا

3/ 45

46 / 824

0/ 000

3/60

3/ 34

ایجاد زمینههای نو برای جذب سرمایه گذاری در روستا

3/ 30

49 / 488

0/ 000

3/ 40

3/ 21

ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری اقتصادی دولت در روستا

3/ 54

46 / 549

0/ 000

3/06

3/ 43

انگیزه سرمایه گذاری مردم در سطح روستا

3/ 40

46 / 900

0/ 000

3/ 56

3/ 33

مستعد شدن منطقه جهت سرمایهگذاری جهت استفاده از گردشگری

3/ 56

74/ 462

0/ 000

3/ 70

3/ 45

امنیت اشتغال در روستا

3/ 23

46 / 463

0/ 000

3/ 34

3/ 19

ترغیب فعالیتهای کارآفرینی در روستا

3/ 67

49 / 678

0/ 000

3/57

3/ 58
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 -ارزیابی و رتبهبندی مکانهای گردشگری دارای هویت تاریخی با استفاده از مدل )(AHP

یت داد زا ناو هه ماخ یاه   
مزیت این مدل این است که ارزیابی همه مولفهها به بررسی کارشناسی نیاز ن م هکلب دراد ییی ییی
استفاده میکرد .برای وزن دهی به اماکن و تع يي ن اهميت نسبي اماکن ،از روش فرايند تحليل سلس بتارم هل ييييي ()AHP

استفاده شد .در اين مطالعه گروههاي تصم مي ساز شامل نخبگان و افراد آشنا به وضعیت نقش هویت تاریخی هر یک
ی-
از اماکن گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای زهک میباشد .همانطور که در جدول شماره ( ،)5مالحظه م  یی یی
شود ،پس از تش يك ل ساختار سلسله مراتبي براي تع يي ن وزن هر عنصر تصم مي گيري ،مقايسه دو به دو عناصر ص ترو
گرفت.
جدول شماره  .5اندازههاي ترجیحات براي مقایسهي زوجی
وضعیت مقایسه

مقدار عددي

ترجیع یکسان

1

یکسان تا نسبتًاًا مرجح

2

نسبتًاًا مرجح

3

نسبتًاًا تا قویًاًا مرجح

4

قویًاًا مرجح

5

قویًاًا تا بسیار قوي مرجح

6

ترجیح بسیار قوي

7

بسیار تا بی اندازه مرجح

8

بی اندازه مرجح

9

منبع :قدسی پور1385 ،

پس از تكميل پرسشنامهها ،جهت تحليل آنها از نرم افزار  Expert Choiceكه بر اساس فرآيند تحليل سلس يبتارم هل   
عمل ميكند ،استفاده شد .بدين ترت بي

براي هر مؤلفه در هر سطح از مجموع نظ نشراك تار ااس يسدنه نيگنايم ،نا    

گرفته شد و سپس ميانگينها وارد نرمافزار  Expert Choiceشد و كي

جدول نها يي در هر سطح به دس هك دمآ ت    

اين جدول اولويتبندي معيارها را در همان سطح نشان ميدهد .در فرايند تحليل سلس م هراومه يبتارم هل ييييييييي ت ناو
ميزان سازگاري تصم مي را محاسبه نمود .در صورتي كه شاخص ناسازگاري از  0/1بيش يراگزاسان حطس ،دشاب رت     
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ت-
مجموعه رتبهها غير قابل قبول بوده و رتبه بنديها بايستي مجددًاًا تكرار گردند .در نهايت ،نرمافزار از روي قض وا ت ت
هاي اصالح شده ،وزن نها يي هر گزينه را محاسبه ميكند.

شکل شماره  .3وزن دهی به مولفهها

شکل شماره  .4وزن نهایی مولفهها

همانطور که در دو شکل ،مالحظه میشود ،در بین اماکن گردشگری مطرح شده ،به ترتیب مکان شهر سوخته ب نزو ا
 ،0/ 145و

به دست آمده  ،0/ 300چاه نیمه با وزن به دست آمده  ،0/ 291کوه خواجه با وزن  ،0/ 149قلعه سام ب نزو ا
در نهایت زاهدان کهنه با وزن  ،0/ 115باالترین و پایینترین وزنها را به خود اختصاص دادهاند.
نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهشی مقاله

ن بخششش
ی از بزرگت یر ن ن
گردشگری دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی است و امروزه بههه یکی ی
ح ملی ی
ی
های اقتصاد جهانی تبدیل شده است .صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ح
ی کههه سودد
و منطقهای میتواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد .گردشگری به خصوصصص در زم نا ی ی
ی توسعههه
ی ب ار ی ی
فعالیتهای دیگر بخشهای اقتصادی در حال کاهش میباشد ،جایگزین مناسبی برای آنها و راهب در ی ی
است .تقاضای روزافزون گردشگران برای بازدید از اماکن تاریخی -باستانی ،فرهنگی و مذهبی ،بستر مناسبی را برای
توسعه اقتصادی روستاهای اطراف خود فرا مه آورده است .در این پژوهش نتایج یافتههای توصیفی نش ،دش هداد نا   
از لحاظ ترکیب س ّنّنی پاسخگویان در  5گروه سنی طبقهبندی شده است 93/ 58 ،درصد افراد مورد پرسش قرار گرفته
در گروه س ین

 20 - 30س ،لا  93/60درصددد ب نی

 40 - 30ساللل 10 / 41 ،درص نیب د   

 50 - 40س لا  ،،همچن نی

6/ 51

یدهن نیب رد نینچمه و .د    
پاسخگویان در گروه سنی  06- 50و  4/ 44درصد نیز گروه سال  06به باال را تش م لیک یی یی
پاسخگویان  0/ 50پاسخگویان مرد و  0/ 50پاسخگویان زن میباشند .همچنین نتایج یافتههای تحلیل دش صخشم ی    
که ،در بین شاخصهای مطرح شده ،به ترتیب شاخصهای ،ترغیب فعالیتتت نیرفآراک یاه ی  رد  ر ب اتسو ا یم ا گن ین      
 ،3/ 67مستعد شدن منطقه جهت سرمایهگذاری جهت استفاده از گرد یگنایم اب یرگش ن    

 ،3/ 56ایج صرف دا

ت یاه
تت تت

سرمایهگذاری اقتصادی دولت در روستا با میانگین  ،3/ 54ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف در روس یگنایم اب ات ن    
 ،3/ 45باال رفتن نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصادی در روستا و شاخص انگی درم یراذگ هیامرس هز م حطس رد 

    

روستا با میانگین  ،3/ 40ایجاد زمینههای نو برای جذب سرمایه گذاری در روستا با میانگین  ،3/ 30امنی رد لاغتشا ت   

نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان113 ...

روستا با میانگین  ،3/ 23باالترین و پایینترین میانگینها را به خود اختصاص دادهاند .و در ادامه یسررب تهج زین      
سئوال پژوهش ،اماکن گردشگری دارای هویت تاریخی ارزشمند به چه میزان در توسعه اقتصادی روستا کهز یاه   
تأثیر دارند؟ با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای به میزان نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری در توس یداصتقا هع   
روستاهای زهک پرداخته شد ،نتایج نشان داده شد ،در تمامی شاخصها میانگینها به دست آمده باالتر از ح هنایم د   

عدد  3میباشد .در واقع نتایج بیانگر نقش زیاد هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی روستاا-
های زهک میباشد.
در ادامه نیز جهت پاسخ به سئوال دوم ،از بین اماکن گردشگری دارای هویت تاریخی کدام یک بیش  ریثأت نیرت ر رد ا   
توسعه اقتصادی روستاهای زهک داشته است؟ به رتبه بن رد یرگشدرگ نکاما ید

یاراد هک لباز هقطنم

تیوه

    

تاریخی ارزشمندی دارند پرداخته شده است .این اماکن شامل (زاهدان کهنه ،شهرسوخته ،قلعه سام ،چ هوک ،همین ها    
خواجه) میباشد .در واقع با استفاده از نظر متخصصین به رتبهبندی نقش هر یک از این ام عسوت رد نکا ه یداصتقا     
روستاها با استفاده از مدل  Expert Choiceپرداخته شده است .نتایج نشان داده شد ،در بین اماکن گردشگری مط حر
شده ،به ترتیب مکان شهر سوخته با وزن به دست آمده  ،0/ 300چاه نیمه با وزن به دست آمده  ،0/ 291کوه خواجه با
نت زو نیر ننن اه را به
وزن  ،0/ 149قلعه سام با وزن  ،0/ 145و در نهایت زاهدان کهنه با وزن  ،0/ 115باالترین و پ یا ین ن
خود اختصاص دادهاند.
در واقع این منطقه بعد از خشکسالیهای پی در پی الگوهای اقتصادی روستاها دچار متزلزل شده است و ب دروکر ا   
بسیار جدی روبرو میباشد و این نکته با شناساندن این اماکن گردشگری دارای هویت ت یاراد هک دنمشزرا یخیرا    
هویت غنی فرهنگی و پیشینه تاریخی بسیار درخشانی دارند میتوان ب حور یجراخ و یلخاد نارگشدرگ بذج ا

   

تازهای به روستاهای این بخش زهک دمید .این در حالی است که بس راد نکاما زا یرای ا نیا رد یخیرات تیوه ی     
ش یاه
منطقه نادیده گرفته شده و برای گردشگران بسیار ناشناخته میباشند .تفاوت پژوهش حاض ریاس اب ر     پ هوژ ش ش
صورت گرفته در سطح داخلی و خارجی ،در نقش هویت تاریخی ام یحاون یداصتقا هعسوت رد یرگشدرگ نکا      
روستایی میباشد .در واقع بسیاری از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه هویت ملی و ت یرگشدرگ نکاما یخیرا    
با تاکید بر نمادهای تاریخی و فرهنگی صورت گرفته است ،و تاکنون در این زمینه پژوهشی ص ،تسا هتفرگن ترو    
این عامل میتواند نقطه قوت پژوهش حاضر باشد.
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