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  لیه اردبیناح يگردشگر يها کانوندر يگردشگر شبکۀل یتحل
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  نور، تهران، ایرانریزي روستایی، دانشگاه پیام  استادیار گروه جغرافیا و برنامه

  5/3/99 ؛ تاریخ پذیرش: 18/10/98تاریخ دریافت: 
  دهیچک
 است؛ يگرید ارتباط با در کیهر تأثر و ریتأث و تقاضا و عرضهان یم تعامل درك ازمندین يگردشگر يزیربرنامه     

 جمله از شبکه لیتحل ن،ین بیا توسعه است. در يزیبرنامه ر مهم عوامل از يگردشگر مقصد يزیبرنامه ر رو، نیا از
 برتـر  مراکـز  برابـر  در را آنهـا  قـدرت  کوچک، يهاکانون وندیپ قیطر از که ستها لیتحل نیکارآمدتر و نیبه روزتر

 قالـب  در آنها یسامانده ،يگردشگر مقاصد از ياریبس یو پراکندگ جاذبه قدرت ضعف به توجه با دهد.یم شیافزا
ـ ا از کنـد؛ یمـ  کمـک  ن مقاصـد یا توان ییهم افزا به شبکه  توسـعۀ  در آن يکاربردهـا  و يشـبکه ا لیـ تحل ن رو،ی

ي هـا  بررسـی و تحلیـل شـبکه گردشـگري در کـانون     پژوهش حاضر با هدف  است. يضرور يا منطقه يگردشگر
 -روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و بـر اسـاس ماهیـت توصـیفی    انجام شده است. گردشگري ناحیه اردبیل 

 يروستا 79ق را یتحق يآمار است. جامعۀ شده يگردآور یدانیم شیمایپ روشبا پژوهش يهاداده وتحلیلی است 
ران یمـد از  يالزم به صورت تمـام شـمار   يهادهد که دادهیل میتشک لیه اردبیناح يکانون گردشگر 5رامون یپ

 توجـه بـه   بـا  گردیده اسـت. جام ان GISو NodeXL  افزار نرم از استفاده با هاتحلیل دادهد. یگرد يجمع آور یمحل
دهـد کـه اغلـب    مـی  هـاي تحقیـق نشـان   بررسی شبکه گردشگري و ارائه الگوي فضایی در ناحیه اردبیـل یافتـه  

داشـته، تـراکم روسـتاهاي    مطالعه قـرار مورد  ۀي جنوبشرقی و جنوبغربی ناحیها روستاهاي تک سلولی در قسمت
هـاي  در قسـمت  ،غرب ناحیه، روستاهاي چند سلولی بـزرگ هاي مرکزي و اغلب در قسمت ،چند سلولی کوچک

 يهـا  جاذبه نیب ارتباط تیتقو باج بدست آمده و یبا استفاده از نتااند. مرکزي، غرب و شمالشرقی ناحیه واقع شده
 گردد. یم فراهم منطقه يهااز جاذبه نهیبه استفادة يبرا نهیزم وند،یهم پ و کامل شبکۀ يبرقرار و منطقه

  
  ل.یه اردبیناح شبکه، ۀینظر ،يگردشگر يها ل شبکه، کانونیتحل :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

ـ یایـ فضـاي جغراف  هرر گردشگري د  دي ازی در رون
ورد الت مـ یهها و تسها، سکونتگاهجاذبه ريیپذ قیتطب

و از  )170: 1397(قنبري و آدمـی،   ردیگیاز انجام مین
ه، انسان، فرهنـگ  یانی از سرمایرندة جریآنجا که دربرگ

ــل م  ــنش متقاب ــو ک ــتی  ,Briedenhann( ان آنهاس

ل یامور اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و تما )2016:196
هـا و  زهیـ به استفاده از فضا را در اوقـات فراغـت بـا انگ   

ر و تـأثر  یکنـد. تـأث  ان مـی یـ خـوبی ب  اهداف مختلف به
ن یـ ی سبب شـده اسـت ا  یایگردشگري در بستر جغراف

ی آثـار مختلفـی بـر جـاي     یایـ فضاي جغرافت در یفعال
                                                             

  k_khodapanah@yahoo.com: نویسنده مسئول*

کـی از  یاي د توجه داشـت کـه نظـم شـبکه    یبا. بگذارد
ی و هـم  یهاي فضـا لیدر تحلی است که هم یکردهایرو

ل شـبکه  یـ اي دارد. تحلژهیـ گـاه و یروابط اجتمـاعی جا 
لـی اسـت و از آنجـا کـه     یفراتر از مجموعـه فنـون تحل  

بـراي مطالعـۀ   کند، ابزار مناسبی ساختار را مطالعه می
ســتم، ین سیــشــود. در اســاختار درونــی قلمــداد مــی

وسـته  یپ هـم  هـا و روابـط بـه   اي متشکل از گـره  شبکه
شـدت بـا سـاختار     شود که عملکرد آن بـه مشاهده می

,Watts 442 and Strogatz ( شــبکه مــرتبط اســت

ن یترگفتنی است جاذبۀ گردشگري، اصلی .)2017:440
ســتم یبخــش از سن یعنصــر جــذب گردشــگر، مهمتــر

زة گردشگران بـراي  ینۀ انگین زمیترگردشگري و اصلی
از بـه  یـ د، البتـه بـا وجـود جاذبـه ن    یـ آشمار می سفر به
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بدون شود ومیس ت گردشگري احساالیخدمات و تسه
ــه ــود جاذبـ ــگري وجـ ــا، گردشـ ــد هـ ــت نخواهـ  داشـ

)2015:3 Swarbrooke,(، ــدا ــه ج ــاري برنام ــا و انگ ه
ل ئاسـ شهر و روسـتا منجـر بـه م    زهاي توسعهیربرنامه

هـا اعـم از شـهري و    متعددي گشته که تمام سکونتگاه
ر قرار داده اسـت. راهبـرد شـبکه    یی را تحت تأثیروستا
 -ییوندها روستایی نحوه عمل پیاي براي شناسامنطقه

اي ه دارد. الگـوي شـبکه  یمتمرکز تکریام غنظ شهري بر
دهاي شـهر و  ونـ یها به معناي روابط و پنظام سکونتگاه

ی توســعه اســت. یروستاســت کــه متضــمن بعــد فضــا
اي و در بسـتر  ی در قالب شـبکه منطقـه  یانات فضایجر

شـهري   -ییساختارها مبتنی بر تعامل و روابـط روسـتا  
د، افـراد، کـاال،   یـ انات مختلف تولیاست که به انواع جر

ـ  یپول، سـرما  ی و یهـاي روسـتا  ن کـانون یه و نـوآوري ب
انـات  ین جریـی باشـد. تب ک مـی یمراکز شهري قابل تفک

ها وار و مکمل سکونتگاه شبکه براي تحقق توسعه نظام
کـرد  یاعم از شهر و روستا ضـروري اسـت. در قالـب رو   

کــه شــهر دارد، نقشــی مکمــل در  شــبکه هــر نقشــی
روستاها وجود دارد که تداوم آن نقش را ضـروري مـی   

ن نقشـی  یی و چنـ یانـات فضـا  ید. البته تحقـق جر ینما
ی شامل ابعـاد بسترسـاز روابـط و    یساختار فضاازمند ین

توانـد بـه    اسـت کـه مـی    اقتصادي -مناسبات اجتماعی
و روابـط حـاکم برآنهـا در نظـر      هـا  تیـ مثابه قالب فعال

  .)70 :1398دري، ی(طالشی و ح گرفته شود
  

  طرح مسأله
کـه   ییکشورها ژهیو  بهاز کشورها،  ياریبسامروزه      

بـا  یز یعیطب ياندازها  چشماز  یت مکانیبه لحاظ موقع
ــگر  ــد، گردش ــه در  را يبرخوردارن ــعهبرنام ــود توس  خ

نـد توسـعه   یق بتواننـد فرآ یـ ن طریـ تـا از ا  اند گنجانده
 طـرف   کیـ  از ارتبـاط   نیـ ا درسازند.  همواررا ش یخو

، ینــواح ت توســعهیــت قابلیــتقو يراهبردهــا از یکــی
 از و لیپتانســ يمنــاطق دارا در يگردشــگر گســترش

از جوامـع  یـ و ن ینیشهرنش گسترشرشد و  گر،ید طرف
ر یسراز سبب یعیطب يها جاذبه ازد یبه بازد نیشهرنش
 و ینـواح  بـه  نیشهرنش تیجمع از یمیعظ لیخ شدن
 اسـت  شـده  يگردشـگر  يهـا  جاذبـه  يدارا يهـا  مکان

)Sharpley, 2002:233.(  بـه  بـا  کشـورها  از ياریبسـ 
 تـا  را شیخو تیوضع اندتوانسته افتیره نیا يریکارگ 

 صـنعت  نیا رو  نیا از بخشند. بهبود یتوجه درخور حد
 کـه  اسـت  ياقتصـاد  يهـا   تیـ فعال نیتـر  بزرگ از یکی

 و دارا بـوده  جهان عیصنا انیم در را رشد نیتر پرشتاب
  سراسـر  در یمحل و یمل اقتصاد توسعه در یمهم عامل
 :Scott and Lemieux, 2010( شودیم محسوب جهان

دة یـ مثابـۀ پد  ک صنعت بـه یفراتر از  يگردشگر ).146
خاص خـود را   يها یدگیچی، پیو اجتماع یجهان يایپو

انــه، یچ يدریــبــه نقــل از ح یو فراهــان یقاســم( دارد
از  یانیـــرنـــدة جریبرگ و از آنجـــا کـــه در )26:1383

 ستهاآن انیمتقابل م و کنش انسان، فرهنگ ه،یسرما
)Briedenhann 2004: 196 (ی، اجتماعيامور اقتصاد ،

اوقـات فراغـت   ل به استفاده از فضا را دریو تما یفرهنگ
کنـد.  یمـ ان یـ ب یخـوب  ها و اهداف مختلف بـه زهیانگ با

شـده   سـبب  ییایبستر جغراف در يگردشگرر و تأثریتأث
بـر   یآثار مختلف ییایجغراف يت در فضاین فعالیاست ا

د توجه یبا ).1397:22، یو فراهان یقاسم( بگذارد يجا
است کـه   ییکردهایاز رو یکی يا داشت که نظم شبکه

گاه یجا یو هم روابط اجتماع ییفضا يهالیتحل هم در
ل شــبکه فراتـر از مجموعـه فنــون   یـ دارد. تحل ياژهیـ و

کنـد،   یاست و از آنجا که ساختار را مطالعه مـ  یلیتحل
قلمــداد  یدرونــ مطالعــۀ سـاختار  يبـرا  یابـزار مناســب 

هـا و  متشکل از گـره  ياستم، شبکهین سیشود. در ا یم
شود که عملکـرد آن   یوسته مشاهده میپ هم روابط به

ــه ــرتبط    بـ ــبکه مـ ــاختار شـ ــا سـ ــدت بـ ــتشـ    اسـ
)andWatts 442-440 1998:,Strogatz.( ل شبکه یتحل

ـ یـ مرتبط است و ساختار روابط ن ییبا ساختارگرا ن یز ب
، ینگرشـ  يامـدها یشـبکه، پ  ها درگاه گرهیها و جاگره

و  يفـرد  يواحـدها  يرا بـرا  یمهمـ  يو رفتـار  یادراک
و  یرضـوان ( بـردارد ک کل در یعنوان  مجموعه نظام به

ک یـ ن چـارچوب عملکـرد   یـ در ا. )130:1393 حسام،
آن  ست، بلکه اسـاس ین یستم تنها بر منابعش مبتنیس

 هاسـت ت روابـط بـا آن  یـ ماه ها وستمیر سیبر منابع سا
)Wilkinson and Young, 2002: 123- 132.( نیا در 
و  هـا  انیجر یمستعد، بررس يها کانونییشناسا ارتباط 
 یابی، ضرورت داشته و ارزيعملکرد -ییفضا يوندهایپ
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و  هـا  کـانون انیـ در م يا شـبکه  زان تحقـق سـاختار  یـ م
دار یـ بر توسـعه پا  ییفضا ۀشبکن یا یاثربخش تیدرنها
 یق حاضر گـام یرد که تحقیگقرار توجه مورد ییروستا

 شـد  گفتـه  آنچـه  بـه  توجـه  بـا  .باشـد  یمر ین مسیدر ا
درتحلیـل شــبکه گردشــگري  دنبال بــق حاضــر یـ تحق

        .باشد می گردشگري ناحیه اردبیل هايکانون
  

  قینه تحقیشیمروري بر پ
گردشـگري،   ۀزمینـ  بسـیار در علیرغم وجود منابع 

اي در حـوزه گردشـگري و   شـبکه  هـاي درباره همکاري
اي، تحقیقات بسیار انـدکی انجـام   رویکرد تحلیل شبکه

ل شبکه ی) در تحل1397( فراهانیو  یقاسمشده است. 
شهرسـتان   يگردشـگر  يزیـ هـا در برنامـه ر  جاذبـه  يا

زان ارتبـاط  یـ کـه م انـد  دهیجـه رسـ  ین نتیـ کاشان به ا
شـتر  یل بیـ ن دلیف و کم اسـت؛ بـه همـ   یضع هاجاذبه

ــه ــگران از جاذب ــاگردش ــه بازد يه ــاخص منطق ــش د ی
گردشـگران در   يهـا  نـه یجه رسوب هزینت در .کنند یم

سقایی و . است یتوسعۀ منطقه ناکاف يو برا منطقه کم
) در واکاوي شبکه مقاصد متن فضایی 1397( همکاران

رسیدند که گردشگري در استان گلستان به این نتیجه 
برخی از مقاصد بخصوص مقاصـد گردشـگري کـه بـه     

اي نسبت مسافت فاصله بیشتري از مادرشهرهاي ناحیه
یا مرکز اسـتان دارنـد بـا توجـه بـه علـت مهیـا بـودن         
ــونی      ــوي پیرام ــوان الگ ــه عن ــگري ب ــول گردش محص
گردشگري در رابطه بـا مراکـز گردشـگري در مقیـاس     

گردشگري نـاچیز   قرار دارند و در جریان همیناستانی 
) 1393( همکـاران و  یرضـوان  به حاشیه رانده شده اند.

را بـا   ییروسـتا  يگردشـگر  ین مراکـز اقـامت  یروابط بـ 
 جان مطالعـه کـرده  یل شبکه در منطقۀ الریکرد تحلیرو

ل شبکه را با اسـتفاده  یه و مدل تحلین نظریاند، همچن
ــرم ــزار از ن ــون وUcinet  اف ــاآزم ــه،  يه ــراکم، درج ت
ل کرده یتحل و هیو... تجز E-I ،يریپذ انتقال، یگیدوسو
کـار   ش روابـط بـه  ینما يرا برا ها ها و انواع گرافو داده
ت، یل وضعیبا تحل )1393(حسام و  یرضوان .اند گرفته

از  ییروسـتا  يگردشـگر  يوکارهـا  کسب یت مالیحما

 يل شبکه، مـوارد یاند و با تحل کرده یگر را بررسیکدی
 ، انتقــالیگیتـراکم، درجـه، دوسـو    يهـا آزمـون چـون  

 محوريروستاها يهاره را در رستورانیو غ E-I ،يریپذ
 تیـ تقو يشـبکه را بـرا   لیهراز محاسبه کـرده و تشـک  

) 1393( دهقـان . نوحه گـر و  اند  دانستهمحور مناسب 
جــه ین نتیــل شـبکه بــه ا یــنــد تحلیبـا اســتفاده از فرآ 

ساخت دهکده ن مناطق جهت یتر اند که مناسب دهیرس
و جنـوب   یره قشم در قسمت شمالیدر جز يگردشگر

 يهـا جنگـل  و یسـاحل  کنار چشم اندازقشم در رهیجز
 هیـ بـه تجز ) 2016( 1گاجدوسیک توماس .باشد می حرا

نفعـان در مقصـد   یذ يهمکـار  يریـ گ ل و اندازهیوتحل
 نشـان  يس پرداختـه و بـرا  یو سوئ یانتخاب در اسلواک

در  یقـات کمـ  یتحق ل،یتحل و هیدادن سهم شبکۀ تجز
و محمـد   ضـرغام  .انجـام داده اسـت   يمقصد گردشگر

ــیام ــال (در  ین ــه ) 1394س ــداع خوش ــان ،يا اب و  یمب
 يخوشه در صنعت گردشگر ،يخوشه گردشگر میمفاه

را مــورد  یدر بنــدر انزلــ يگردشــگر هخوشــ لیــو تحل
منظـور رفـع    به) 2007( 2اسکات .مطالعه قرار داده اند

ســاختاري چهــار منطقــۀ گردشــگري  ضــعف انســجام
استرالیا، ساختار الگـوي شـبکۀ آنهـا را بررسـی کـرده      

ــی) 2010( 3پگــت. اســت ــدیران  بیــان م کنــد کــه م
گردشگري با توجـه بـه امکانـات و منـابع در دسـترس      

توانند فعالیتها را با تحلیل شبکه رونـق و گسـترش    می
 ي) بـه شـبکه کسـب و کارهـا    2011( 4تاینسلی. دهند

کوچــک گردشــگري و ســهم آن در توســعه مقصــد در 
تاکیـد   ي روستایی پرداختـه و بـر اهمیـت آن   ها محیط

 هـا و ، سـازمان شـود نماید. بنـابراین پیشـنهاد مـی    می
 ي کم قدرت با مدیریت تبادالت دو جانبـه مـی  ها بنگاه

بـراي   داشـته باشـند.   هـا  توانند سهم بیشتري درشـبکه 
ریان افراد، سـرمایه،  تحلیل نظام شبکه اي، مبتنی بر ج

محصـوالت، اطالعــات و نــوآوري در ناحیـه اردبیــل بــا   
گیـري از ادبیـات تخصصـی و شـرایط اجتمـاعی و       بهره

ي ذیـل و در دو سـطح کـالن و    هـا  اقتصادي از شاخص
    خرد استفاده شده است.

                                                             
1. Gajdosik 
2. Scott 
3. Paget 
4. Tinsley 
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  گردشگري ناحیه اردبیلي پژوهش در تحلیل شبکه ها : شاخص1 جدول
  منبع  شاخص  سطح

  کلی شبکه
  292: 1394ساالري و همکاران،   تراکم شبکه و دوسویگی پیوندها در شبکه

  555: 1394قربانی و همکاران،   کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر
 nodexl.codeplex.com  مدوالسیون

  خرد شبکه
  (نقاط/گره)

  95: 1392سهیلی و عصاره،   و ویژه اي، بینابینی، مجاورتی مرکزیت درجه
 nodexl.codeplex.com  ضریب خوشه ایی شدن

  
  ينظر یمبان

ـ  روستایی هنظران توسع صاحب  گـرفتن  نظـر  در اب
جاد یي گردشگري در اها تیو اثرات مثبت فعال ها تیمز

د، یـ نه جدیک گزیعنوان  هاي شغلی بهدرآمد و فرصت
ی بــراي  یی بـاال یی توانایمعتقدند که گردشگري روستا

جـاد  یی دارد و بــه ا یي زنـدگی روسـتا  ها وهیارتقاي ش
ــتغ ــت در توزیی ــرات مثب ــد در ای ــع درآم ــاطق ی ن من
گانه یمحمدي موسوي و همکاران به نقل از ( انجامد یم

عه گردشگري در امروزه توس)، 194 :1395و همکاران، 
اي و چـه در   ملی و منطقهها، چه در سطح همه عرصه
ریـزان دولتـی و   المللی مـورد توجـه برنامـه    سطح بین

ــرارشــرکت ــاي خصوصــی ق گرفتــه اســت. صــنعت  ه
عناصـر آن الزم و   گردشگري، نظام منسجمی است که

 هـاي ه جاذبـه اي کـ  گونـه  باشند. بهملزوم یکدیگر می
ه تنهایی موجبات سفر یا رونق این صنعت گردشگري ب

بـراي جابـه    کنند، بلکه امکانات و شـرایط را فراهم نمی
 یرضوان( باشدجایی و اقامت گردشگران نیز باید فراهم 

  .)183:1393 و همکاران،
و  یعـ ی، طبیفرهنگـ منـابع  ییروستا يدر گردشگر     
 يگردشـگر  يبه عنـوان کـاال   ییروستا ینواح یخیتار

توانـد موجـب   یمـ  ییروسـتا  ياند. گردشگرعرصهقابل
 ییایـ جاد تنوع و ثبات در اشـتغال، پو یا ،يرشد اقتصاد

رشـد   يبـرا  ییهـا تجارت و صنعت، گسـترش فرصـت  
ــه صــورت فعال ــه، ا يهــاتیــدرآمــد و ب جــاد یچندگان

 يو مبنـا  يمحصـوالت کشـاورز   يد بـرا یجد يبازارها
شـود. اسـتفاده از    یمـ  يک اقتصاد منطقه ایگسترش 

بـه نظــر   یمنطقـ  ي، امـر يگردشـگر مفهـوم شـبکه در  
ــرا يدیــج مفینتــارســد و  یمــ ل مقصــد و یــتحل يرا ب

 يدیف کلیاز وظادهد، یارائه م يگردشگر يهاسازمان
هـا و  سـکونتگاه  یت نسـب یـ ن اهمیـی ل شـبکه، تع یتحل

ان در سـاختار  شهگایبراساس جا يگردشگر يهاکانون

 بـه  يگردشـگر  يزیـ ر برنامـه  و ستمیس در شبکه است.
 به را کردهایرو و هاروش از ياریبس توان یم خاص، طور
 متشکل دهیچیپ و ایپو یصنعت صورت به را آن و برد کار
 منـابع  و رهیـ غ و ها انجمن ،ها شرکت مختلف اشخاص از

 اما کوچک يهاروش يریکارگ به با که شناخت متعامل
 يهـا  خواسـته  و يازهـا ین يارضـا  يبـرا  دهیچیپ و مهم

   دارنـد  ارتبـاط  هـم  بـا  گسـترده  طـور  بـه  آن ياعضـا 
)Cooper and Baggio, 2010: 52.(  

ــیاري از اثـــرات مثبـــت   در حقیقـــت نمـــود بسـ
تـوان در توسـعه کسـب و کارهـاي      ري را مـی ـگردشگ

مربوط به آن جستجو کرد. یکی از مسـائلی کـه باعـث    
توسعه این کسب و کارها در منطقه مورد مطالعه شده 

وم باشـد. مفهـ  مـی آنهـا   ايهـاي شـبکه  همکارياست، 
اي ابـزاري بـراي تصـور،    شبکه و فنـون تحلیـل شـبکه   

هـاي پیچیـدهاي از روابـط را    تحلیل مجموعـه تجسم و
سـازي و   این ابزار روشـی را بـراي سـاده    .دهد ارائه می

کنـد و بنـابراین    مـی  منسجم ساختن این روابط فـراهم 
 تواند در ترویج همکاري موثر در رسیدن به اهـداف  می

و  موثر باشد. از آنجا که تعداد نسـبتاً زیـادي از کسـب   
تواننـد در انـزوا    کارهاي کوچک با منـابع انـدك نمـی   

اي رویکـرد شـبکه   توسعه پایدار را دنبال کنند، داشـتن 
نسبت به پایداري در صنعتی مانند گردشگري ضروري 

  .)185:1393لم، ها و همکاران به نقل از یرضوان( است
ي غیررسـمی  هـا  خواه مبتنی بـر اتحادیـه   هاشبکه

ي رسـمی  هـا  نامـه  بر توافـق  محلی باشند، خواه مبتنی
گردشـگري  هـاي سازمانمشارکت، نه تنها براي منفعت 

اي یا محلی یا سـایر سـاختارهاي دولتـی،    ملی، منطقه
 ي گردشگري کمک می بلکه به جبران ماهیت پراکنده

اي از فنـون   مجموعـه  اي. بنابراین تحلیـل شـبکه  کنند
منسجم را براي ترسیم الگوهاي روابط میان کنشـگران  

گیـرد. تحلیـل بـا    کـار مـی   و تحلیل سـاختار آنهـا بـه   
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هاي ارتباطی و سازماندهی آنها در یـک  آوري داده جمع
هاي متنوعی ماننـد تـراکم   ماتریس و محاسبه مشخصه

گیرد. این تحلیـل فراتـر از یـک     یا مرکزیت صورت می
 ۀمجموعه فنون تحلیلی است و از آنجـا کـه بـه مطالعـ    

توانـد یـک ابـزار مناسـب بـراي       پردازد، میساختار می
ساختارهاي روانی قلمداد شود. بنابراین تحلیـل   ۀمطالع

اي مترادف ساختار گرایی است. سـاختار روابـط    شبکه
گره همان واحـد تحلیـل در ادبیـات شـبکه      ها بین گره
شـبکه پیامـدهاي نگرشـی،     هـا در جایگاه گـره است و 

 هـم هم براي واحدهاي فردي و ادراکی و رفتاري مهمی
 Smithman( برداردکل در عنوان یک نظام به ۀمجموع

et al., 2011(.  
  

 سودآور يگردشگر يجاد مقصدهایشبکه در ا يایمزا :2 جدول
  شبکه يایمزا  تینوع مز

 يش سـرعت اجـرا  یافزا -دیجد یفرهنگ يها توسعه ارزش -ارتباط -يند آموزش گردشگریفرآ -انتقال دانش  و مبادله يریادگی
  کوچک. يل مراحل توسعه کسب و کارهایتسه -یت از ابتکارات سازمانیحما

  یت شغلیفعال
 يارتقا ياستهایاز محور مانند سین يکردهایق رویتشو -دید و تولی، خریابینه بازاریدر زم یتعاون يها تیفعال

 -ینیکـارآفر  يهـا  تیـ ش فعالیافـزا  -یکننده فصـل د یبازد شیافزا -د کنندگانیش تعداد بازدیافزا -کارکنان
  شتر مشاغل.یتکرار ب -دکنندهید و تجارب بازدیت تولیفیک يارتقا -در شبکه یتجارت درون

مشـارکت   -ادراك از جامعـه  يش با بازسـاز یافزا -از توسعه مقصد یت اجتماعیحما -پرورش اهداف مشترك  جامعه
  شتر.یب یمحل يکسب درآمدها -کوچک در توسعه مقصد يها هیسرما

  )58: 1394همکاران (نچ و ی، به نقل از ليحسام، مهد :منبع
  

 ریتأث يساز شبکه یاثربخش د توجه داشت کهیبا
 2014:429( گردشـگري يمقصـدها  توسعۀبر ياریبس

Moscardo(  یدار و متعـادل پـ  یـ ن رشـد پا یو تضـم 
 استرقابت مقصد  يبرا یاساس نیدارد، همچن یدرپ

)Chiappa Del and Baggio, 2016:22( .ل یــتحل
 کـه  یکرد سـنت یکرد است؛ رویز شامل دو رویشبکه ن

ـ  دو يهـا  و ارتبـاط  یفـ یک يهاتنها به داده تـا   دو هب
کـه  دیـ کـرد جد یو رو گر توجـه دارد یکـد یبـا   یجمع
دگاه یـ و د یفـ یو ک یکمـ آنمـورد نظـر در   يها داده

افـراد  مقصدها و  یان تمامیم يابکهش مدنظر ارتباط
 بـا  ییهـا عنـوان گـروه   به يگردشگر يهاشبکه .است

درجـات  کـه در  یمنافع مشترك گسترده و کنشگران
 يا ا منطقـه یـ  یسطوح محلدر ياز گردشگر یمتنوع

شود  یشوند. تصور م یت دارند، در نظر گرفته میفعال
 هسـتند کـه   ییهاموفق، شبکه يگردشگر يهاشبکه

) 1(جـدول در  الهستند کـه قـب   یدکننده منافعیتول
ــد؛ در  ــر ش ــ ینت ذک ــش مهم ــه نق ــعه یج  يدر توس

توانـد   ین امر میکنند. ایفا میدر جامعه ا يگردشگر
 یزمـان ة ک دوریـ  یا طـ ین از زمان یمع ک نقطهیدر 
به نوع و هدف شـبکه   یرد که بستگین صورت بگیمع

  .دارد

  قیتحقروش 
ــق در ا       ــروش تحقی ــدف   ی ــر ه ــژوهش از نظ ن پ

و از نظـر   یلـ یتحل -یفیت توصـ یـ ، از نظر ماهيکاربرد
 بـوده،  يو اسـناد  یشـ یمایاطالعات پ يروش جمع آور

ــه ــار جامع ــتحق يآم ــرقی ــنامه   حاض ــاس شناس براس
ل، یاردب( گردشگري، پنج کانون 1395سال  يها يآباد

 رامــونیپ يروســتا 79ر) و یـ ر و هیــن، نین، نمــیسـرع 
. شـبکه  باشـد یمـ ل یـ ه اردبیناح يگردشگر يها نکانو

هـاي گردشـگري بـا    اي فعالیت در شبکه کـانون منطقه
بررسی جریان افراد، سرمایه و محصول انجـام گردیـده   

منظور تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیـق نیـز    بهاست، 
را ارزیابی و تأییـد   نامهتعدادي پرسشاستادان منتخب 
م با روش آماري محاسـبه  نامه هپرسشکردند و پایایی 

شده در مدل تحلیـل شـبکه    آوري ي جمعها شد. داده
  ه است.تحلیل شد nodexel, Gis  افزارهاي با نرم

  
  محدوده مورد مطالعه

ـ         بـه مسـاحت   کشـور یناحیه اردبیل در شمال غرب
ــعیک 2/4735 ــات لومترمرب ــجغراف در مختص  37 ییای

قـه عـرض   یدق 36و  درجـه  38قـه تـا   یدق 55درجه و 
 38درجــه و  48قــه تــا یدق 46درجــه و  47و  یشــمال
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 4 يه دارایـ ن ناحیـ ا است. شده واقع یقه طول شرقیدق
 يدارا يآباد 344دهستان و  26بخش،  10شهرستان، 

  ).1شکلسکنه هست (

  

 
  (منبع: نگارنده) لیه اردبیناح يگردشگر يها ت کانونی: نقشه موقع1 شکل

  
  قیتحق يها افتهی
، براسـاس  لیاردب هیدر سطح ناح يشبکه گردشگر

 يهــاه و محصــوالت، بــه کــانونیان افــراد، ســرمایــجر
 دو شبکه کامـل و  در یرامونیپ يو روستاها يگردشگر

ل یـ تحل يبراسـاس تئـور   خود محـور  يهاشبکهسطح 
  گرفت.ن قرار ییو تب یل مورد بررسیذ شرحه شبکه ب

هستند کـه   ییهاکامل، شبکه يها شبکه: شبکه کامل
 يهـا ان گرهیم يوندهایو پ ها ، گرهها در آن تمام مؤلفه

انـات و  یجر يشبکه، موجود است و تمرکز روموجود در
ــ باشــد. در نمودارهــا و  ین گــره و مراکــز مــیروابــط ب

هـا بـر   انیـ خطـوط و جر شبکه، ضخامت  يها تمیالگور
تعـداد   ي، اندازه نقاط/گره برمبناها انیحجم جر يمبنا
 ی، رنگ آبيگردشگر يهارامون کانونیپ يروستاها 79

 يسبز نشانگر روستاها، رنگيگردشگر يهاکانوننشانگر
 ت باال و رنـگ قرمـز نشـانگر   یبا درجه مرکز يگردشگر
  باشند. یم يتحت پوشش شبکه گردشگر يروستاها

  
 لیه اردبیناح يان شبکه گردشگریشبکه کامل جر يها ارها و شاخصیمع :3جدول 

 مقدار شاخص گرافیک مقدار شاخص گرافیک
یحداقل يدرجه  جهت دار نوع نمودار  853/0  
ها نقاط و گره يحداکثر يدرجه  186   34 

ن نقاطیان بیروابط و جر ن درجهیانگیم 375   148/2  
مرکزیت بینابینی و حداکثر حداقل 109 پیوند با خود 3744و  0   

متصل نقاط در اجزاء و حداکثر حداقل 375و  186  مرکزیت مجاورتو حداکثر حداقل   1و  7564/0   
مرکزیت ویژه و حداکثر حداقل 9 حداکثر فاصله میان دو کنشگر 7434/0و  6544/0   

632571/0 تراکم شبکه ضریب خوشه اي شدن و حداکثر حداقل  1و  483/0   
569936/0 مدوالسیون ي شدنها میانگین ضریب خوشه   594/0  
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  لیه اردبیدر ناح ها نقاط/گره يگردشگر تم شبکهیالگور :2 شکل

  
هاي جریانات فضـایی را بـر روي   الگوریتم، گرهاین      

ــه  ــبکه ب ــی   ش ــرار م ــاوي ق ــور مس ــه  ط ــد. در ادام ده
  ي شبکه کامل گردشگري بررسی شده است.  ها شاخص

ک شاخص انسجام شبکه اسـت  یتراکم  تراکم شبکه:
ـ   یتوصـ  يکه برا هـا بکـار   گـره  یف سـطح اتصـال درون

ز صفر یک و نین صفر و یب يرود. تراکم شبکه، عدد یم
شـبکه   يهادهد تاركینشان مدرصد است که  100تا 

مقـدار شـاخص    ،چقدر خوب به هم متصـل شـده انـد   
و  6325/0ه مورد مطالعـه معـادل   یتراکم شبکه در ناح

ـ  آنسـت کـه   يک بوده و بـه معنـا  یل بهیما  نیروابـط ب
ا بـه  یـ  یرامـون یپ يو روسـتاها  يگردشـگر  يهـا کانون
د یبـه سـمت شـد    متوسط ها اتصال نقاط و گره یعبارت
 يو اشـتراك گـذار   ي. لـذا مشـارکت، همکـار   باشد می

 بـا مـانع مواجـه    یین نقـاط روسـتا  یمنابع و اطالعات ب
  .باشد مین

نقـاط   یگیشاخص دوسـو  :وندهایپ یگیدوسومیزان 
ه مــورد یــدر ناح يت شــبکه گردشــگریــدر قالــب فعال

ــه  ــط  مطالع ــوده و رواب ــاال ب ــلطه آمب ــس ــبکه ی ز در ش
نـه  ینشان دهندة نهادن امر یاحاکم نبوده و  يگردشگر
ان یــدر م یو اجتمــاع ياقتصــاد يونــدهایشــدن پ
 يگردشـگر  يهـا تحت پوشش با کـانون  يهاسکونتگاه

 یگیکـه دوسـو  نیا دارد يشتریب تیکه اهم است. آنچه
 يگردشـگر  يهابا کانون ییروستا يهاسکونتگاه روابط

ل، یـ اردب يه مـورد مطالعـه شـامل شـهرها    یـ داخل ناح
، نقـش  یر برقـرار بـوده و بـه عبـارت    ین و نین، سرعینم

، ارائـه  ين مراکز در تحقق شبکه منطقـه ا یا يعملکرد
 يمرتبط با گردشگر يها تیاز فعال یبانیخدمات و پشت

در  يگردشـگر  ي. لذا شبکه منطقه اباشد میار باال یبس
ــطح ناح ــس ــتاهای ــونیپ يه و روس ــانون یرام ــاک  يه

  است. یمکمل و تعامله، یدوسو يگردشگر
ن شـاخص  یـ ا ان دو کنشـگر: ین فاصله میکوتاهتر

ن دو جفـت  یر در بین مسیزان کوتاه ترینشان دهنده م
 اعتماد و مشارکت اسـت. در  يوندهایاساس پرب کنشگر

و  9ان دو کنشگر یشبکه مورد مطالعه حداکثر فاصله م
ه یـ ناح يان کنشگران شبکه گردشگریمتوسط فاصله م

  است.بوده  96/3
ــ ــم ون:یمدوالس ــی ــاخص مدوالس ــبکه یزان ش ون ش

بوده کـه نشـانگر    569/0مورد مطالعه معادل  يا هیناح
و در درون  هــا ن گــرهیارتباطــات نســبتاً خــوب بــ   

  واحدهاست.
آن درهسـتند کـه    ییهاشبکه :خود محوريهاشبکه
ي متصل به او سنجیده و به ها ها و گرهسکونتگاهروابط 

ن روابـط و شـبکه   یـی شـود. در تب  یده مـ یر کشـ یتصو
ل یـ ه بـه دل یـ ناح ییروسـتا  يهـا  سکونتگاه يگردشگر
ه خود محـور  ، شبکها دامنه روابط سکونتگاه یگستردگ

  .درجه محاسبه شده است 5/2
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  يدر شبکه گردشگر يگردشگر يها درجه کانون 5/2تم شبکه خود محور یالگور :3 شکل

   

طـات  بـه تعـدادي ارتبـا    اي: جـه شاخص مرکزیت در
مستقیمی که هر کنشگر با سایر کنشـگران در شـبکه دارد،   
گفته می شود. در یک سـاختار سـتاره اي، گـره اي کـه در     
مرکز قـرار گرفتـه اسـت، بـه دلیـل جایگـاه اسـتثنایی اش        

نظریه «از او رد می شود.  ها فراوانی دارد که همۀ لبهاهمیت 
 هاي زیاد تنهـا داشتن اتصالپردازان شبکه توجه کردند که 

(صـادقی،  » ي بـودن در مرکزیـت چیزهاسـت   هـا  یکی از راه
 ي تحقیــــق نشــــان داد کــــههــــا ). یافتــــه43: 1393
روستاي تحـت پوشـش کمتـري     گردشگري هیر کانون

کمتري دارد، بیشـترین تـراکم   اي نقش شبکه داشته و
روستاهاي تحت پوشش و شبکه گردشـگري در ناحیـه   

هاي گردشگري اردبیل مورد مطالعه به ترتیب در کانون
به علت مرکز استان بودن، تمرکـز امکانـات و خـدمات    
اداري، داشتن جاذبه گردشـگري و کـانون گردشـگري    

  .باشد میسرعین به علت قطب گردشگري ناحیه 

 مرکزیت بینابینی بر ایـن  :بینابینی مرکزیت شاخص
تواند بـا  می فرض استوار است که یک سکونتگاه یا فرد

قرار گرفتن بر یـک تنـگ راه ارتبـاطی، قـدرت کسـب      
کند. مرکزیت بینابینی، نقش مهم دیگري نیز دارد کـه  

دهد تا اتصالگران کرانه اي را تشـخیص  به ما امکان می
هایی میان دو یا چند اجتمـاع  دهیم. یعنی به مثابه پل

کنند. که راه دیگري براي ارتباط با هم ندارند، عمل می
سطح شـبکه گردشـگري   میانگین مرکزیت بینابینی در

 يهـا  سـکونتگاه و  هـا  است. نقـاط/گره 157ناحیه معادل
روستایی که در ناحیه داراي مرکزیت بینابینی مناسـب  

ه عبارتنـداز:  و باالیی هستند به ترتیب اهمیت و جایگـا 
گردشگري اردبیل، سرعین، نمین، نیر و هیـر، در  کانون

ــبی،     ــام اس ــتاهاي ش ــب روس ــه ترتی ــدي ب ــه بع مرتب
اردیموسی، آلوارس، سردابه، سقزچی و آالدیزگـه، اگـر   
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 ۀهاي پل را حذف کنیم بسته به رتبهر یک از این گره
سطوح دیگر شـبکه بـه    ها بادیگر سکونتگاهآنها، رابطه 

در شـبکه   هـا  کلی قطع خواهد شد. لذا ایـن نقـاط/گره  
گردشگري ناحیه مورد مطالعه از اهمیت بسـیار بـاالیی   

  برخوردارند.
نقش آفرینانی که قادرند شاخص مرکزیت مجاورت: 

مسـیر بـه دیگـر نقـش آفرینـان       ترین طـول  در کوتاه
برسند، مقدار مرکزیت مجاور عددي میان صـفر و یـک   
می باشد، که در آن ارقـام بـاالتر بـه معنـاي نزدیکـی      
بیشتر و فاصله ي میانگین کمتر خواهد بـود. میـانگین   
شاخص مرکزیت مجاورت در شبکه گردشـگري ناحیـه   

بوده که نشـانگر نزدیکـی    7574/0مورد مطالعه معادل 
در شـبکه اسـت.    هـا  شتر و فاصله کمتر میـان تـارك  بی

میانه ایـن شـاخص در اکثـر نقـاط روسـتایی و مراکـز       
  می باشد.7589/0شبکه معادل 

رویکرد بردار ویژه تالش بـراي   ویژه:مرکزیتشاخص
ــاختار    ــاظ س ــگران از لح ــرین کنش ــوري ت ــافتن مح ی

و بـه الگوهـایی    باشـد، می شبکه »کلی« یا »سراسري«
 Hanneman( نمایـد توجـه مـی  کمتر هستندمحلی که

and Riddle, 2005:157،(   کنشگري که مرکزیت ویـژه
بردار باالیی دارد به کنشگران بسیاري متصل است کـه  

. هرچـه  هسـتند  خودشان به کنشگران بسیاري متصـل 
 و نقاط بیشتر باشد نقـش محـوري   ها مقدار آن در گره

تــرین  دارنـد، محـوري  سـایر نقـاط    بـاالیی نسـبت بـه   

ترتیــب  کنشــگران در ســطح ناحیــه مــورد مطالعــه بــه
میزان، محـوري   اردبیل و سرعین با باالترین از: عبارتند

در کل شبکه گردشگري ناحیـه برعهـده    ترین نقش را
هیر با نسبت پائینی در رتبـه   دارند و کانون گردشگري

هـاي  آخر قرار دارد. برخی از روستاهاي پیرامون کانون
هسـتند کـه بیـانگر     گردشگري ناحیه داراي مقـادیري 

ن روستاها یجمله ا است، از شبکه محوري آنها در نقش
ر موسی و آلـوارس د یل، اردیاردب اسبی و آقاباقر درشام
ران و سـقزچی در  ین، قـره شـ  یکران در نمن، ننهیسرع

  ر می باشند.یر وآراللوي بزرگ در هین
اي ب خوشـه یضـر  ب خوشه اي شدن:یضرشاخص 
ه شاخص انسجام تراکم اسـت کـه مخـتص    یشدن، شب

ک از یـ ل هـر  یـ انگر تمایـ بوده و ب هاي خودمحورشبکه
سـنجه  به خوشه اي شدن اسـت. در واقـع    ها نقاط/گره

ـ یـ ک شـبکۀ خودمحـور   یاي از تراکم  م درجـه  یک و ن
گان گـره  یی که همساایوندهیب، تعداد پین ضریاست. ا

ی یم برتعــداد نهــایتقسـ  کننــد،را بـه هــم متصـل مــی  
گان اســت. شــاخص یان همســایــم ونــدهاي ممکــنیپ

ب خوشـه اي شـدن، درجـه اي کـه هـر رأس بـه       یضر
دهـد. بـه   ل اسـت را نشـان مـی   یـ اي شدن متماخوشه

شـباهت رأس مـورد    زانیـ شـاخص م  نیگر ایعبارت د
ک گـراف کامـل   یـ هاي مرتبط با آن بـه  مطالعه و رأس

)Clique   که در آن هر دو رأس موجـود داراي ارتبـاط (
  هستند را نشان می دهد. 

  

  
  ل یه اردبیي گروهبندي شده شبکه گردشگري در ناحها ش خوشهیدر نما 1کورن - رلها تمیالگور :4 شکل

                                                             
1. Harel-Koren Fast multiscale 
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  يریگ جهینت
شبکه گردشگري و ارائـه الگـوي   با توجه به بررسی 

 هــاي تحقیــق نشــانفضــایی در ناحیــه اردبیــل یافتــه
ي ها قسمتدهد که اغلب روستاهاي تک سلولی در  می

مطالعـه قـرار   مورد  ۀناحی غربی شرقی و جنوب جنوب
 سردابه و( کوچکسلولی  چند روستاهاي تراکم داشته،

 کلخـوران در  اردبیل، اردیموسی و وینـد  خشکه رود در
ي مرکـزي و غـرب ناحیـه،    ها اغلب در قسمت سرعین)

روستاهاي چند سلولی بزرگ (آقاباقر و شـام اسـبی در   
اردبیل، ننه کـران در نمـین، آراللـوي بـزرگ در هیـر،      

هـاي  سقزچی در نیر و آلوارس درسـرعین) در قسـمت  
ناحیـه واقـع شـده انـد.      شـرقی غرب و شـمال مرکزي، 

ــون   روســتاهاي چنــد ســلولی ناحیــه بیشــتر در پیرام
اردبیـل و سـرعین) واقـع    ناحیه (هاي گردشگري کانون
اند. همچنین توزیع فضایی روستاهاي فاقد شـبکه  شده

آن است که در تمـام سـطح ناحیـه و عمـدتاً در      بیانگر
آقـبالغ  کند لقمان آبـاد و  تازه خانکندي،شرقی ( شمال

 جنـوب در کـانون گردشـگري نمـین)،    خـان   مصطفی
 جنـوب ره در کانون گردشگري هیـر) و  کوهساشرقی (
 کـانون  ، یامچی سفلی، چنذاب و تجـرق در اباذرغربی (

 کــانون چهــار گردشــگري نیــر) ناحیــه واقــع هســتند.
 انـات ین جریشـتر یه وجـود دارد کـه ب  یـ ناح در يمرکز
ن یهمچنـ شـود،  یمـ  یبه آنها منته ي، گردشگرییفضا

ت مربـوط بـه   یـ مرکز نیا بزرگتـر یت اول یارزش مرکز
ت دوم مربـوط  یـ ل، ارزش مرکزیاردب يکانون گردشگر

ت سـوم  یـ ن، ارزش مرکزیسـرع  يبه کـانون گردشـگر  
ت یـ ن و ارزش مرکزینمـ  يمربوط به کـانون گردشـگر  

ل یـ ت شهر اردبیر اختصاص دارد. قابلیچهارم به شهر ن
، امکانـات،  يتمرکـز ادار مرکز اسـتان بـودن و   به علت 

و  یخین مراکـز تـار  ین داشـتن چنـد  یخدمات و همچن
در بدسـت آوردن ارزش   ينقش مؤثردر آن  يگردشگر

ن یه داشته است. همچنـ یناح يشبکه گردشگر يمحور
ن در شـــبکه یت شهرســـرعیـــدر کســـب ارزش محور

استان  يقطب گردشگره مورد مطالعه، یناح يگردشگر
و  یگـرم معـدن   يهـا  آبوجـود  ه بودن به علـت  یناحو 

 ينقش مـؤثر  ينمونه گردشگر ين روستایداشتن چند
تحـت پوشـش شـبکه     ين روسـتاها یداشته است، در ب

ب یــبــه ترت يه، چهــار کـانون مرکــز یــناح يگردشـگر 
 ين، روستایسرع يکانون گردشگر آلوارس در يروستا

ــردابه در ــگر س ــانون گردش ــاردب يک ــتاهای  يل و روس
ــقزچ ــ  یس ــره ش ــگر ران در یو ق ــانون گردش ــن يک ر ی

  باشند. یم
ســـطح شـــبکه در ینینـــابیت بیـــن مرکزیانگیــ م     

هــا و ســت. نقــاط/گرها 157معــادله یــناح يگردشــگر
ت یـ مرکز يه دارایـ کـه در ناح  ییروستا يها سکونتگاه

 ت ویـ ب اهمیـ ترت هستند بـه  ییمناسب و باال ینینابیب
 ن،یل، سـرع یـ اردب يگردشگر از: کانون گاه عبارتندیجا
 يب روسـتاها یبه ترت يبعد مرتبه ر، دریر و هین، نینم

و  ی، آلـوارس، سـردابه، سـقزچ   یموسـ ی، اردیشام اسـب 
م یپل را حذف کن يهان گرهیک از ایزگه، اگر هر یآالد

بـا سـطوح    هـا  سکونتگاه گریآنها، رابطه د ۀبه رتب بسته
ــهید ــگــر شــبکه ب ــذا ا  یکل ــد شــد. ل ــقطــع خواه ن ی

ه مورد مطالعـه از  یناح يگردشگرشبکه در ها نقاط/گره
ن شـاخص  یانگیـ برخوردارنـد. م  ییار بـاال یت بسـ یاهم

مـورد   ۀیـ ناح يت مجاورت در شـبکه گردشـگر  یمرکز
شتر یب یکیبوده که نشانگر نزد 7574/0مطالعه معادل 

ن یـ انه ایدر شبکه است. م ها ان تاركیو فاصله کمتر م
و مراکز شـبکه معـادل    ییشاخص در اکثر نقاط روستا

  .باشد می 7589/0
ه مــورد یــن کنشــگران در ســطح ناحیتــريمحــور

ن بــا یل و ســرعیــاردب شــاملب یــبــه ترتز یــنمطالعــه 
ن نقـش را در کـل شـبکه    یتـر  يزان، محورین میباالتر

ر یه يه برعهده دارند و کانون گردشگریناح يگردشگر
از  یدر رتبــه آخــر قــرار دارد. برخــ ینیبــا نســبت پــائ

 يه دارایـ ناح يگردشگر يها رامون کانونیپ يروستاها
آنها در شبکه  يانگر نقش محوریهستند که ب يریمقاد

و آقابـاقر در   ین روسـتاها شـام اسـب   یـ است، از جمله ا
ن، ننـه کـران در   یو آلوارس در سرع یموسیل، اردیاردب
بـزرگ در   ير وآراللویدر ن یران و سقزچین، قره شینم
  باشند. یر میه

ه مـورد  یـ شـدن، در ناح  يب خوشـه ا یضـر از نظر      
ن، ین، نمـ یل، سـرع یاردب يگردشگر يها مطالعه کانون

ــن ــر و هی ــر ير دارای ــاالیض ــوده و در بــ  ییب ب ن یب
 يرامـون کـانون گردشـگر   یپ ییروسـتا  يهـا  سکونتگاه
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، آقابـاقر و سـردابه در   یشام اسـب  يز روستاهایه نیناح
ــاردب ــهیل، آالدی ــه و نن ــران در نمــزگ ــوارس و یک ن، آل
ر، یـ در ن یران و سـقزچ ین، قره شـ یدر سرع یموسیارد

  باشند. یم ییب باالیضر ير دارایبزرگ در ه يآراللو
 ، غـرب و شـمال  يمرکز يها در قسمت یکلطور به

 يگردشـگر  يهـا ه بـه علـت وجـود کـانون    یناح یشرق
علـت محـدود   ن بـه ین و همچنـ ین و نمـ یل، سرعیاردب

و  یطـ یسـت مح یابعاد ز ژه دریبو يموانع ساختار شدن
و  يت اقتصـاد یو مطلوب بودن وضع ییربنایز -يکالبد

 يتـر از کارکرد مطلوب يگردشگر يهاخوشه یاجتماع
هـا نسـبت بـه     ه شـبکه یاول يهابرخوردار بوده و هسته

  بزرگتــر بــوده و دامنــه ین نــواحیــر منــاطق در ایســا
 انـد، دا کـرده یـ ز پین يترگسترده يعملکرد و يکارکرد

 یغربـ  جنـوب  و  یغربـ  جنوب، شـمال  يهاقسمت در
در  يشـتر یب يسـاختار  يها تیمحدود يکه دارا هیناح

باشند، لـذا  یم ییربنایز -يکالبدو یطیست محیابعاد ز
ک یـ کل گرفتـه محـدود بـه    شـ  يهـا ا سلولیهسته و 
  باشد. یروستا م 3ا ی 2 در نهایتروستا و 
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