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 مقدمه . 1
 . طرح مسأله1. 1

اقتصوادی یوا منطقوه، ایجواد یوا  ةضرورت تداوم توسوع

پذیر است و تحقق آن در صورتی امکانزنده و سالم است  ةجامع

های اقتصوادی و رفواهی جامعوه که هماهنگی الزم بوین برناموه

ایجاد و گسترش فضاهای تفریحوی  ،برقرار باشد. به همین جهت

ویژه در هبوغیره  تاریخی و ةآ ار و ابنیی توریستی، مرمت و احیا

ر جانبوه و پایوداهمه ةمناطق روستایی که ایجاد اشتغال و توسع

توانود ضومن می ،اودمات اولیوه اسوت ةتر از ارائوها اولیدر آن

زمینوه را بورای جوذب  ،یانیگویی به نیاز تفریحوی روسوتاپاسخ

ه گر که به دنبال اوود زنجیوروار مشواغل متعوددی را بوگردش

کوه از  اسوت کهن ایآورد، فراهم سازد. توریسم پدیدهوجود می

تودری، طوی اسوت و بهدیرزمان در جوامع انسانی وجود داشوته 

مراحل تاریخی مختلف به موضوعی فنی، اقتصوادی و اجتمواعی 

اکولوژیکی کنوونی اوود رسویده اسوت )جواجرمی و سولیمانی، 

های آوردن فرصوت(. توریسم روستایی با فوراهم18 ، ص.1393

ای است کوه بوه عنوان وسیلهه جدید برای بسیاری از روستاها ب

شوود این نواحی می ةوجب توسعدهد و مها حیات دوباره میآن

زاده و مرادنژاد، دارد )شریفها را پابرجا نگه میگاهو این سکونت

گری روستایی موجب رشود اقتصوادی، (. گردش52 ، ص.1381

ایجاد تنوع و  بات در اشتغال، پویایی تجارت و صنایع، گسترش 

هوای چندگانوه، برای رشد درآمد به صوورت فعالیتهایی فرصت

بازارهای جدیود بورای محصووالت کشواورزی و گسوترش  ایجاد

(. در 2002، 1شوود )شوارپلیای میمبنای یوا اقتصواد منطقوه

های اایوور بووه دالیوول مختلووف )اقتصووادی، اجتموواعی و سووال

 ةگری به عنوان ابزاری بورای افوزایش توسوعاکولوژیکی( گردش

نواحی روستایی که از لحوا  اقتصوادی و اجتمواعی در تنگنوا و 

( و در سطح 2005 ،2پیالر و پرسامورد توجه بوده ) ،ا هستندانزو

ارزی هموواره  گران و درآمدالمللی نیز از لحا  تعداد گردشبین

ای در حال افوزایش بووده اسوت )جواجرمی و سابقهو به طور بی

کهون  ةتوجه به سابق بختانه با(. اوش19 ، ص.1393سلیمانی، 

تواریخی زیوادی در گوشوه و  ةآ ار و ابنیو ،کشور عزیزمان ایران

بوردای صورت احیا و بهره کنار شهرها و روستا وجود دارد که در

شهری و روستایی  ةایجاد اشتغال و توسع ةتوان زمینمیها از آن

ه و میوراث فرهنگوی بو گردشوگریهای را با استفاده از پتانسیل

عنوان نمواد ه وجود آورد. آ ار شااص تاریخی و طبیعی روستا ب

عنووان ه تواند بکشور می گاهها که در سطح منطقه و ند آنو بر

م و نمادهوا از یند. عالکنها نقش ایفا آن ة ری در توسعؤعامل م

شناسوی در  و نشانه اولین ابوزار بشوریت بورای ارتبواط بودنود

هایی نشوانهچنوین، همم و یواز عال بهتری از چگوونگی اسوتفاده

نیاز اسوت نشوانه و  ی،از سوی اند.که استاندار شده کندایجاد می

 گیر فهوومصووورت سوواده و همووهه م معنووای اووود را بوویووعال

 (.2001 ،3گردشوگریسازمان جهانی ند )کنشده( بیان )جهانی

، نمادهوا و برنودها گردشوگریامروزه در بازار رقابتی توریسوم و 

کوه  طوریه ب ؛شوندعامل بسیار مهمی در موفقیت محسوب می

هسووتند. یکووی از « هوواترین»ال گووران بووه دنبوواغلووب گردش

های ایرانوی ترین نمادهای تاریخی کشور ما باغترین و مهمبزرگ

که این آ ار تاریخی و طبیعی جایگاه مهموی ای ه گونهب ؛ندهست

 باشند.ایران در جهان را دارا می گردشگریدر توسعه و شناات 

ده است بوه بررسوی موقعیوت و نقوش شتالش  ،در این پژوهش

عنوان باغ ایرانی و یا ه )ب ی باغ نشاط شهرستان فیروزهاتوسعه

از  فرهنگی بازمانده از اواار قاجار کوه اایوراً -ا ر مطرح تاریخی

در رشود و شوکوفایی  ده(شوسوی میراث فرهنگی احیا و مرمت 

ایون نوشوتار بوه دنبوال بیان دیگر، به ؛ آباد بپردازدروستای تقی

سوازی بواغ احیوا و زنده (الوف ها بوده که:پاسخی به این پرسش

تاریخی شهرستان فیروزه )که تا  گردشگریعنوان نماد ه نشاط ب

بوود( غیوره  مخروبه و فاقد هرگونه امکانات و 1391قبل از سال 

فرهنگوی و کالبودی(  -)اقتصوادی، اجتمواعیة  یری در توسعأت

 یر بوواغ نشوواط در کوودام یووا از أتوو (روسووتا داشووته اسووت  ب

 تر بوده است  های توسعه مثبتشااص

 تحقیق نظری ۀپیشین .2. 1
های م و نشانهیبا انتشار کتاب عال گردشگریسازمان جهانی 

ضمن اشواره بوه تاریخ وه و نقوش  (2001)در سال  گردشگری

هووا را از ها در توواریخ ارتباطووات بشوور، آنم و سوومبلیوومهووم عال

معرفووی کوورده و جهووت  گردشووگری ةتوورین عواموول توسووعمهم

 ها اقدام به معرفی و شورح هریوا ازشدن آنهانیاستاندارد و ج

 ده است. کرها آن

 عنوان باای در مقاله( 1393سرور، کاشانی اصل و صالحی )

 گردشوگری عةهای شهری در توسبررسی نقش نمادها و نشانه»

تبریز به مقدار زیوادی  گردشگری ةاند که مقولنشان داده« تبریز

راسوتا ار گرفته است و در این شهر قرتاریخی تحت تأ یر فضای 

بووین بازدیدکننوودگان و  یووا ارتبوواط قوووی  هنووی و فرهنگووی

کواربری بوین نووع  ،نمادهای تاریخی آن برقرار اسوت. از سوویی

 ارتبواط معنواداریگر نیوز گردشها و جوذبالماناطراف اراضی 
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 کالت گردشگری سیمایدر کتاب  (1390فرهمند ) .وجود دارد
ریخی کوواخ اورشووید ایوون شووهر را برنوود و نموواد ا وور تووا نووادری

ده اسوت کوه کرگیری شهرستان کالت دانسته و این طور نتیجه

سهم زیادی در تبدیل کوالت بوه  ،مهم تاریخی ةا رات این جا ب

. فرهمند کواخ اورشوید ددر اراسان دار گردشگریمقصد مهم 

ده کوربست کالت معرفوی شهرستان مرزی و بن ةرا محور توسع

( بوه بررسوی 1391) پورقدم، قبادی و اوشریبا یوسفیاست. ف

موذهبی  گردشوگری ةنقش نمادهای موذهبی و ملوی در توسوع

هوا بوه ایون شوکل اسوت کوه اند که برآیند تحقیوق آنپردااته

هور سواله غیوره مذهبی و  -های زیارتگاهی و آ ار تاریخیجا به

وانود تو میاسوت ها مسافر، زائور و بازدیدکننوده پذیرای میلیون

عالوه بر عواید معنووی، درآمودهای بسویاری را نصویب منواطق 

، د. عنابسووتانیکنووها براوووردار از ایوون نوووع نمادهووا و جا بووه

( در تحقیقوووی بوووا عنووووان 1391)بووووزرجمهری و صووواحبکار 

های اانوه گردشوگری ةپیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسوع»

ایون بوه « دوم در نواحی روستایی دهستان شیرین دره قوچوان

 ةمثبووت و مسووتقیم بووین توسووع ةنتیجووه رسوویدند کووه رابطوو

اجتموواعی و اقتصووادی در  ةهای دوم و توسووعاانووه گردشووگری

زاده و ، شوریفزادهسطح روستاهای منطقه وجوود دارد. عبوداه

بررسووی پیاموودهای »( در پژوهشووی بووا عنوووان 1392)عربیووون 

در نواحی روستایی: روستای زیارت اسوتان  گردشگریگسترش 

 گردشوگریبه این نتیجه رسیدند که پیامدهای مثبت « گلستان

( در 1392تر از پیامدهای منفوی آن بووده اسوت. نوادری )بیش

در روستای ابیانه با  گردشگریواکاوی ا رات »تحقیقی با عنوان 

رغم دریافوت کوه ایون روسوتا علوی« استفاده از تکنیا سووات

 ةنمونوو ةشوودن بووه یووا منطقووبراووورداری از فرفیووت تبدیل

در راه رسیدن بوه ایون هودف در را اساسی  یگری، موانعگردش

ای بوا ( در مقالوه1392مقابل اوود دارد. سورایی و شمشویری )

گری در شهر شویراز در راسوتای بررسی وضعیت گردش»عنوان 

نتیجوه گرفتنود کوه « 4سواتپایدار با استفاده از تکنیا  ةتوسع

تواریخی،  ةبرجسوتشهر شیراز به دلیول موقعیوت وآ وار بسویار 

رقوابتی قورار  فرهنگی، هنری و ادبی اود در موقعیت تهاجمی/

ترین مرکز توریستی شدن به یکی از بزرگدارد و فرفیت تبدیل

ن و اهرچنوود محققوو المللووی را داراسووت.ایووران در سووطح بین

روسوتایی در  گردشوگرینقش و جایگاه  بهگران زیادی پژوهش

نقووش نمادهووای  بووارةی درولوو ؛انوودروسووتاها پردااته ةتوسووع

کووه حووال  ،ده اسووتشوای منتشوور نروسووتاها مقالووه گردشوگری

گران با برند آ ار تاریخی و بسیاری از روستاهای کشور را گردش

شناسوند، لوزوم بحو  و بررسوی در ایون زمینوه طبیعی آن می

 . شودها مفید واقع اقتصادی و اجتماعی آن ةتواند در آیندمی

 . روش شناسی تحقیق 2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق .1. 2

، ایرانی کشوور هایترین باغعنوان یکی از بزرگه باغ نشاط ب

 آباد بخش مرکزی شهرستان فیروزهاز آ ار تاریخی روستای تقی

ول قاجار و اوایل حکومت پهلوی ا ةاست که متعلق به اواار دور

 قوعآباد که این ا ر فاار تواریخی در آن واباشد. روستای تقیمی

کیلوومتری شوهر 18کیلومتری شمال شوهر فیوروزه )3در  ،شده

نیشابور( قرار گرفته است. این روستا براساس سرشوماری سوال 

 آقاباالاان»نفر جمعیت است.  780اانوار و  233دارای  1390

یکی از اوانین بوزرگ اراسوان در اوااور « ساالر معتمد گنجی

ق(  ه. 1336حکومت قاجار، در زمان جنگ جهانی اول )حودود 

« اطنشو» د و نام آن را کررا به باغ تبدیل غیرقابل کشتی زمین 

هکتار مسواحت، کوشوا میوانی و  16گذاشت. باغ نشاط دارای 

 کشیده وفلاکوشا شمالی، برج و بارو و حصار و دراتان سربه

این ا ر تاریخی و طبیعی کوه بوه دالیول مختلوف از  .غیره است

بختانوه رانی نهاده بوود، اوشبه وی شمسی رو 60 ةهای دهسال

میووراث فرهنگووی صوونایع  هتوسووا ادار 1391از تابسووتان سووال 

هووای سووایر شهرسووتان فیووروزه و حمایت گردشووگریدسووتی و 

 . شدها و اهالی روستا مرمت و احیا ارگان
 

 
 مطالعه مورد منطقۀ موقعیت -1 شکل

 1395، های پژوهشمأاذ: یافته
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 . روش تحقیق2. 2
حلیلوی اسوت و نووع آن ت -هش، توصویفیروش تحقیق پژو

 منوابع طریوق از تحقیوق اطالعوات. اسوت ایتوسوعه -یکاربرد

پیمایشی و میدانی به دست آموده اسوت. در  مطالعات و اسنادی

ادبیوات موضووع، سووابق موضووع،  ةروش اسنادی بورای مطالعو

بررسوی آموار و اطالعوات  ةمباح  نظری و غیره و نیز برای تهی

نامه از یوودانی بووه صووورت تکمیوول پرسووششووده اسووت. روش م

با  است. بر این اساس شدهمورد مطالعه انجام  ةروستاییان منطق

روستایی  ةنفر از جامع 20000آماری که حدود  ةتوجه به جامع

عمول آمود ه گیری تصادفی بدهد، نمونهرا به اود ااتصاص می

عنووان حجوم نمونوه انتخواب و ه نفور بو 250که از آن تعوداد، 

توزیووع و پوو  از تکمیوول  هوواهای تحقیووق بووین آننامهپرسووش

ای است و در به صورت اوشه گیرید. روش نمونهشآوری جمع

جامعوه یوا  ةدهندمرحله ابتدایی باید از بین روستاهای تشوکیل

 ةاند. نحووجمعیت مورد بررسوی تعودادی روسوتا انتخواب شوده

اد بوه . در هر روسوتا از افوراستها تصادفی ساده انتخاب اوشه

هوای موورد نظور بوا است. داده صورت تصادفی آمار گرفته شده

ه و تجزیو از آن پردازش و نتای، حاصل spssافزار استفاده از نرم

اعتبوار، از  ة. در تحقیق حاضر، جهوت افوزایش درجوشدتحلیل 

ه بو ؛(228، ص. 1376روش صوری استفاده شده است )هوومن، 

نظران، ر ااتیوار صواحبنامه بعد از تودوین دین منظور، پرسشا

آوری نظورات متخصصان و استادان قرار گرفوت و پو  از جموع

یق از ها، اصالحات الزم انجام شد. برای تعیین روایی این تحقآن

، 1382ضریب آلفای کرونباخ استفاده شوده اسوت )سوارواانی، 

شوده اعوداد میوزان آلفوای محاسبه ،(. در این تحقیوق151 ص.

 گفت که دقت الزم بورای احوراز پایوایی توانمطلوبی است و می

هووای نامه بووه کووار گرفتووه شووده و گویووههووا در پرسووشسووازه

بستگی درونی دیگر همشده برای سنجش متغیرها با یاطراحی

 (. 1دارند )جدول 
 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش -1جدول 

 1395، های پژوهشمأاذ: یافته
 0.920 0.887 0.906 الفا ضریب

 تغیرم
 متغیر

 اقتصادی

 فرهنگی متغیر

 اجتماعی
 کالبدی متغیر

 

 تحقیق نظری مبانی. 3

برنود  ةترین مباح  عرصوها یکی از پی یدهبرندسازی مکان

است و در جایگاهی ب  فراتر از برندسازی محصول و یا شرکت 

 یر أمورز اموروزی توپیوسوته و بیهم. در دنیوای بهگیردقرار می

گذاری گردی و سوورمایهر تجووارت، جهووانبرنوودهای مکووان را د

 «برنود»کوه  یمدانموی همهاین روزها  ،در حقیقت .توان دیدمی

سوت کوه دیگوری از موا در  هونش دارد و ا همان نام و تصوری

کشور، مکان، شهر و روستا هم مسوتثنی از ایون نبووده و ماننود 

 .اود هسوتندهوای ویوژه و منحصوربهدیگر برنودها دارای ارزش

بسته به جغرافیا، فرهنگ و تاریخ اوود دارای هویوت و  روستاها

ایون سوااتار  ةپایو هوا بورای هستند که برند آنهای ویژهارزش

ند از عناصر اروستای عبارت گردشگرینمادهای  .گیردشکل می

های طبیعی که گواه از اوود روسوتا، معماری قدیمی و یا جا به

تر تر و اصیلقوی هاآن هویت ؛ زیراکنندتر حضور پیدا میپرآوازه

روسوتایی ترجموان روح  گردشگریشکل گرفته است. نمادهای 

ها هسوتند و در سیر تاریخی و تمدنی آن ةدهندروستاها و نشان

عنوان پلی مفاهیم ارزشوی آن را بوه بیننوده انتقوال ه حقیقت ب

 (. 1394 کنند )شفیعی،داده و او را درگیر می

تایی بوه هموراه شوناات مناطق روس ةتوسع ،در حال حاضر

تواریخی فرآینود  ةها با توجه بوه تجربوها و تنگناهای آنقابلیت

یافته، یکووی از محورهووای اصوولی توسووعه درکشووورهای توسووعه

محیطووی، اقتصووادی، اجتموواعی و فرهنگووی  ةهای توسووعبرنامووه

مهم قورن  ةپدید گردشگری. امروزه استکشورهای جهان سوم 

( و نقش حیاتی در اقتصاد 84 ، ص.1978 ،5بیستم است )کوبان

( و 52 ، ص.1391، سولیمانیآبادی و کند )زنگیجهانی ایفا می

های اواص پی یودگی ،پویای جهانی و اجتماعی ةبه مثابه پدید

آن بوه  گری فعوالیتی چندبعودی بووده و ازرا دارد. گردش داو

یاد شوده  «ترین صنعت کشورهای جهان سومامیدبخش»عنوان 

را  گردشووگری(. امووروزه عوواملی کووه 1 ص.، 1378اسووت )لووی، 

اسوتفاده از برنود،  کنود،گر میکارآمدتر و مو رتر در جهان جلوه

آ وار تواریخی و  کوه معمووالً آن اسوت ةسمبل و نماد در توسوع

کننود ایفا می گردشگری ةهنری ارزشمند نقش برند را در توسع

طوور یکسوان و مشوابه در ه که بو گردشگریم یها و عالو نشانه

شووند، ایفواگر نقوش راهنموا و زیوان راسر جهوان معرفوی میس

استفاده از  گردشگریازمان جهانی س هستند. گردشگریجهانی 

یا گوام  ،گردشگریهای کشیدن جا بهرتصوینمادها را برای به

داند. همین سازمان جهوت می گردشگری ةقاطع در راستا توسع

جامع  ةو سهولت آن برای همه، یا مجموع گردشگریاوانایی 
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انود و یوا که یوا بوده آوری کرده استهایی جمعم و نشانهیاز عال

م کوه بوا یند. این عالشوالمللی استاندارد صورت بینه تواند بمی

مربووط بوه ایمنوی، امنیوت و  ،های یکسان هسوتندطرح و رنگ

جهووت راحتووی و غیووره  ها ونقوول، امکانووات، زیرسووااتوحمل

 در را گرانگردشباب راحتی که اساست گران راهنمایی گردش

 نودکنمی فوراهم غیوره و تواریخی امواکن و اودمات تشخیص

 زیباترین از یکی ایرانی باغ .(2001 نی،جها گردشگری سازمان)

 کوه است محصوری و سرسبز هایمحوطه فضاها، ترین لطیف و

 شده ترکیب غیره و هنر درات، آب، معماری، چون عناصری از

 سورزمین در زایوش و رویوش سومبل عنووانه بو ا ور این. است

کنوون  های بسویار دور توااشا ایران از گذشوتهنیمه و اشا

درسووت و  ةهووا در اسووتفادهنوور و االقیووت ایرانی رگهجلووو

 ة. واژغیووره چنوودمنظوره از آب و تلفیووق آن بووا هنوور معموواری و

و در  «فووردوس» ، در زبووان عربوویبهشووت پووردی  بووه معنووای

به معنی محوطوه محصوور و مودور « پارادایز» های دیگر بهزبان

 امروزه این واژه در زبوان یونوانی بوه صوورت شود.باغ نامیده می

و  7پوارادی  به معنی باغ و در زبان فرانسه به صوورت 6پارادیسز

معنی بهشت به کار بورده به  8پارادیز در زبان انگلیسی به صورت

ایرانیان با ایجاد باغ ایرانی تصوور  هنیشوان را  ،شود. بنابراینمی

اند، در بخشویدههوا میاز بهشت که به پاداش اعمال نیا بوه آن

اند. در بهشوت کوو ر هایی سرسوبز و اورم تجسوم بخشویدهباغ

هووا و جویبارهووا و در بوواغ نیووز آب روان هسووت و دراتووان و گل

هوا آن ةتوان در سوایهایی که میای زیبا و دراتهاوش و گل

آرمید و این محصور در دیواری است که مانع ورود جهنمیان به 

عنوووان یکووی از ه (. بوواغ ایرانووی بوو1373 شووود )پیرنیووا،آن می

در فهرست  نمادهای ارزشمند تاریخی و طبیعی کشور که اایراً

ا هوان  برای همیشوه در ،میراث جهانی )یونسکو( به  بت رسید

آباد که بواغ زیبوای ایرانوی جهانیان ماندگار شدند. روستای تقی

ها و توجوه بوه شوااص تواند بوامی ،نشاط را دل اود جای داده

 ةنوازی که دارد بیش از گذشته در توسوعفضاهای وسیع و چشم

 روستایی شهرستان فیروزه گام بردارد.

 ی تحقیقهایافته. 4 

 های توصیفی یافته .1. 4 
گویان مورد هسوتند درصد از پاسخ 9/76لحا  جنسیت،  به

-باشند. به لحا  ویژگویدرصد زن می 1/23که تعداد  در حالی

اند. بوین ساله قرار داشوته 44تا  20گویان بین ی، پاسخهای سنّ

سوالگی  34-27درصد(، بوین سونین  22.9ساله ) 26-20سن 

 اند. تهدرصد( قرار داش 40.6ساله ) 44-35درصد( و سن  36.6)

 گویان زیوردیپلم،درصد پاسوخ 3.4از نظر سطح تحصیالت، 

درصد در  18.8درصد مقطع کاردانی،  20.1درصد دیپلم،  50.6

درصد دارای مدر  کارشناسی ارشود و  8.1مقطع کارشناسی و 

گویان دارای شوغل آزاد تور پاسوخچنوین، بیشاند. همباالتر بوده

درصد دارای مشواغل  36.9که  در حالی ،درصد( 63.1هستند )

 ند. هست دولتی

   یاستنباط یهاافتهی .2. 4
 -آزمون کولمووگروفاز  ،بودن یا نبودن متغیرهاجهت نرمال

 .(2 جدول)کنیم استفاده می 9اسمیرنوف
 

 یاتک نمونه یرنوفاسم –گروف آزمون کولمو -2 جدول
 1395، های پژوهشمأاذ: یافته

 –کولموگروف آزمون

 یامونهتا ن یرنوفاسم

 متغیر

 اقتصادی

 فرهنگی متغیر

 اجتماعی
 کالبدی متغیر

 250 250 250 نمونه تعداد

 9200/2 7800/2 میانگین نرمال پارامترهای

 14842/1 25295/1 معیار انحراف 

Most Extreme 

Differences Absolute 217/0 212/0 

 212/0 217/0 مثبت 

 -188/0 -171/0 منفی 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
049/4 434/3 356/3 

 

هوای ناپارامتریوا اسوتفاده از آزمون هاهبرای بررسی فرضوی

از نگاه روستاییان تهیه کرده و آ وار را ای نامهپرسش شده است.

 ةتوسوعدر فرهنگی و اجتماعی و کالبدی باغ نشاط را  اقتصادی،

 (.3دیم )جدول کرآباد بررسی روستای تقی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
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 روستاییان نگاه از آبادیتق روستای ۀتوسع در نشاط باغ صادیاقت آثار ۀمطالع -3 جدول
 1395 ،های پژوهشیافته: مأاذ

 های پژوهشیافته سؤال ردیف

 گودرصد افراد پاسخ

ایلی 

 کم 
 میانگین ایلی زیاد زیاد متوسا کم

 584/4  19 25 4 2 در منطقة سبب افزایش قیمت زمین شده است. گردشگریرونق  1

 368/1  10 28 10 2 بخشی به منابع درآمدی ساکنان منطقه شده استدر منطقه باع  تنوع ردشگریگرونق  2

 184/1  14 36 - - های شغلی جدید در منطقه شده استدر منطقه باع  ایجاد فرصت گردشگریرونق  3

 112/3  15 31 4 - در منطقه در افزایش درآمد روستاییان مؤ ر بوده است. گردشگریرونق  4

 780/4 39 11 - - - ست.اگذاری بخش اصوصی در این روستا تا چه میزان ضروری به نظر شما افزایش سرمایه 5

 800/4 40 10 - - - های دولتی شده است.تر منابع مالی و بودجهسبب جذب بیش گردشگریرونق  6

 996/2   5 25 20 در منطقه باع  توسعة بازارهای محلی شده است. گردشگریرونق  7

 352/1 - - - 9 41 تا چه اندازه باع  تغییر شیوة زندگی و معیشت مردم شده است گردشگری 8

 788/2 کل 
 

تورین بیش شوود،می مشواهده (3)جدول در طور که همان

سبب جذب  گردشگریدر گویه )رونق  گردشگریا ر اقتصادی 

ن های دولتی شده است( با میوانگیتر منابع مالی و بودجهبیش

میوراث فرهنگوی و  ةباشد. این رقم با آمار اعتبارات ادارمی 8/4

درصودی  200افوزایش  دهندةسایر ادارت شهرستان که نشوان

 ا اسوت،اودمات زیربنوایی بوه روسوت ةبودجه مرمتی باغ و ارائ

 ،گیورد )آرشویو میوراث فرهنگویییود قورار میأتر مورد تبیش

گذاری بخش ه(. سپ  گویه )به نظر شما افزایش سرمای1393

اصوصی در این روستا تا چه میزان ضروری است( با میوانگین 

تجواری در  ة( قرار دارد. ایجاد و تشکیل چند بواب مغواز78/4)

های قیمتوی( و فروشوی و توراش سونگ)فیروزه اود باغ نشاط

بواغ، بوازار  یبوا احیوا .دهودهای منتهی به آن نشان میایابان

 (10) ةطور کوه گویومحلی و ایجاد مشاغل جدیود نیوز هموان

ترین ا ر اقتصوادی از نظور رونق گرفته است. کم ،دهدنشان می

در منطقه باعو  ایجواد  گردشگری)رونق  ةگویان در گویپاسخ

های شغلی جدید در منطقوه شوده اسوت( بوا میوانگین فرصت

 ةاعو  تغییور شویوتا چوه انودازه ب گردشگری) ة( و گوی18/1)

( قورار 35/1زندگی و معیشت مردم شده اسوت( بوا میوانگین )

 (.2دارد )شکل 

 

 
 روستاییان نگاه از آباد تقی روستای ی توسعه در نشاط باغ اقتصادی آثار یمطالعه -2 شکل

1395 ،های پژوهشیافته: مأاذ
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 هد.دمیآ ار فرهنگی و اجتماعی را از نگاه روستاییان نشوان ( 4)جدول 
 

 آباد از نگاه روستاییانروستای تقی ۀباغ نشاط در توسعآثار فرهنگی و اجتماعی  ۀمطالع -4جدول 

 1395، های پژوهشیافتهمأاذ: 

 الؤس ردیف

 گودرصد افراد پاسخ

ایلی 

 کم 
 زیاد متوسا کم

ایلی 

 زیاد
 میانگین

 200/3 2 32 12 3 1 شاطخی نده در باغ تاریشهای عمرانی انجاممندی اهالی روستا از فعالیتمیزان رضایت 1

 756/1 36 14 - - - تر منطقه شده است.در منطقه سبب شهرت بیش گردشگریرونق  2

 900/1 - - 2 15 33 .های اجتماعی و فرهنگی در منطقه شده استسبب گسترش ناهنجاری گردشگریرونق  3

4 
ز ایان یی و الگوبرداری روستاگرایگری تا چه میزان باع  مصرفشبه نظر شما گرد

 گران شده است.گردش
44 6 - - - 612/1 

 428/4 5 15 19 7 4 کننده است.گران در این محدوده تا چه میزان کافی و قانعرسانی و راهنمایی گردشاطالع 5

6 
ده ن منطقه شافرهنگی ساکنهای در منطقه سبب باالرفتن سطح آگاهی گردشگریرونق 

 است.
- 7 33 8 2 500/3 

 78/2 کل 
 

رین ا ور توبیش دهودفنشوان می (4)طور که جدول همان

رسانی و راهنمایی )اطالع ةدر گوی گردشگریفرهنگی اجتماعی

کننوده گران در این محدوده تا چه میوزان کوافی و قانعگردش

 گردشوگری)رونق  ةگوی ،. سپ است( 42/4است( با میانگین )

 انهوای فرهنگوی سواکنآگاهی در منطقه سبب باالرفتن سطح

تورین ا ور ( قورار دارد. کم5/3منطقه شده است( بوا میوانگین )

)بوه نظور شوما  ةگویان در گویوفرهنگی از نظر پاسوخاجتماعی

گرایی و الگووبرداری گری تا چوه میوزان باعو  مصورفگردش

( 61/1بووا میووانگین ) ،گووران شووده اسووت(یان از گردشیروسووتا

تور در منطقه سبب شهرت بیش یگردشگر)رونق  ةگوی ،سپ 

( 5)( قورار دارد. جودول 75/1) منطقه شده است( بوا میوانگین

 ه است.کردرا بررسی  گردشگریآ ار کالبدی  ةمطالع
 

 آباد از نگاه روستاییانتقی روستای ۀآثار کالبدی باغ نشاط در توسع ۀمطالع -5ول جد
 1395 های پژوهش،یافتهمأاذ: 

 سؤال ردیف

 گوپاسخدرصد افراد 

ایلی  میانگین

 کم
 زیاد متوسا کم

ایلی 

 زیاد

1 
وستا رهای ارتباطی چه حد موجب بهبود وضعیت معابر و راه در منطقه تا گردشگریرونق 

 با دیگر مناطق شده است.
2 15 23 10  8200/2 

 2800/1  - - 14 36 .سبب گسترش امکانات بهداشتی و درمانی شده استدر منطقه  گردشگریرونق  2

 1000/3  17 27 4 2 . ر بوده استوسازهای مسکونی مؤدر منطقه در افزایش ساات گردشگریرونق  3

 8400/1  2 4 28 16 .در منطقه سبب بهبود بافت و الگوی معماری مسکن شده است گردشگریرونق  4

5 
 ونقللش دسترسی به امکانات و ادمات حمتا چه اندازه موجب افزای گردشگریرونق 

 شده است 
27 13 10   6600/1 

 5600/4 35 8 7 - - گری دارد گردش برای توسعة های الزم راای شما قابلیتبه نظر شما روست 6

7 
قه گری در این منطگردش قدر در عدم توسعةهامکانات را چ ها ونبودن زیرسااتکافی

 دانید دایل می
1 5 16 26 2 4600/3 

 2800/1   2 10 38 ست.ادر منطقه شده های دوم بب گسترش اانهدر منطقه س گردشگریرونق  8

 92/2 کل 
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تورین بیش شوود،میمشواهده ( 5جدول ) درطور که همان

)بوه نظور شوما روسوتای شوما  ةدر گوی گردشگریا ر کالبدی 

 ( با میوانگین گری داردگردش ةبرای توسع های الزم راقابلیت

ه یان بوه جایگواییمان روستاا ةبازگوکنند ،که ایناست ( 56/4)

روسوتای  ةو توسوع گردشوگریباغ نشاط در رشود  گردشگری

امکانات  ها ونبودن زیرساات)کافی ةگوی ،آباد است. سپ تقی

گوری در ایون منطقوه دایول گردش ةقدر در عدم توسعهرا چ

 ةطور کوه گویوهموان ( قورار دارد.46/3( با میانگین ) دانیدمی

بواغ نشواط( باعو  آسوفالت  یق )احیوارون ،دهدنشان می( 1)

کیلومتری )مسویر سوه آبوادهای دسترسی بوه روسوتای تقیراه

مسویر چهارصودمتری روسوتا بوه بواغ  آباد،شهر فیروزه به تقی

کیلومتری آن بوه جواده قوچوان( از محول نشاط و مسویر یوا

 میوراث ةده است )ادارشاعتبارات میراث فرهنگی و استانداری 

فضواهای بودون  ،باغ نشواط ی(. با احیا1393فرهنگی فیروزه، 

طورح هوادی روسوتا جهوت  ةکاربری اطراف آن که طبق نقشو

 د،در نظور گرفتوه شوده بوو )بوا ارتفواع کوم( کاربری مسکونی

)دهیواری تقوی آبواد،  باشوندسواز میواینا در حال سااتهم

ده شواشواره  (3) ةدرصد در گوی 1/3( که این موضوع با 1393

گویان در فرهنگی از نظور پاسووخر اجتمواعیتورین ا واسوت. کم

در منطقه سبب گسترش امکانوات  گردشگریهای )رونق گویه

 ةگوی ،( سپ 28/1بهداشتی و درمانی شده است( با میانگین )

های دوم در در منطقه سبب گسوترش اانوه گردشگری)رونق 

برای سونجش  ( قرار دارد.28/1منطقه شده است( با میانگین )

   کنیم.استفاده می 10های دبلیو کندالز آزمون رتبهاین متغیر ا
 

 اجتماعی و کالبدیاقتصادی، فرهنگی ۀمیانگین رتب -6جدول 

 1395، های پژوهشیافته مأاذ: ن
 Mean Rank متغیرها

 94/1 اقتصادی

 93/1 اجتماعی -فرهنگی

 12/2 کالبدی
 

 گردشوگریدر کدام حووزه آ وار »که به منظور بررسی این

از جودول میوانگین  «تور اسوتتر و در کدام حوزه منفیتمثب

آ وار کالبودی  (6)کنیم. طبوق نتوای، جودول رتبه استفاده می

 رتر از آ وار ؤمو ،موورد مطالعوه ة( در منطقو12/2) گردشوگری

( است. با توجوه 94/1( و اقتصادی )93/1فرهنگی ) -اجتماعی

 ( که در سوطح  اطوای424/15به مقدار ضریب کای اسکوار )

 99/0توان گفت که با اطمینوان می ،دار استمعنی 01/0تر کم

 ةدر سوه حووز گردشوگریگویان از آ وار درصد ارزیوابی پاسوخ

 (. 7اجتماعی، اقتصادی و کالبدی متفاوت است )جدول 
 

 های دبلیو کندالرتبهآزمون  -7جدول 
 1395، های پژوهشیافتهمأاذ: 

N 250 

Kendall's W(a) 031/0 

Chi-Square 425/15 

Df 2 

Asymp. Sig. 0 
 

 گیرینتیجه و بحث .5
ویژه در بووه ،گووری بووه عنوووان صوونعتی نوپوواصوونعت گردش

های اایر تأ یرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی، اجتمواعی سال

گوری تر کشورهای جهان داشته اسوت. گردشو فرهنگی بیش

و ویژه شوهرها به ،تر مناطقامروزه در اشکال مختلف اود بیش

گرپذیر را تحت تأ یر مستقیم اود قورار داده روستاهای گردش

نمادسازی  بسیاری درسعی  گردشگری ةاست. امروزه در توسع

ها فردتر بوده و با ارزشبهشود. هرچه نماد مورد نظر منحصرمی

تر تطوابق های گذشته و حال آن فضا و مردمانش بیشو ویژگی

شود و تر میگر بیشدشش در  هن گراداشته باشد، ماندگاری

و در عین حال، میل به بازدید  است ترآن آسان ةیادآوری دوبار

کوه  گردشوگرییابود. گر افزایش میآن مکان در گردش ةدوبار

شوود، همیشوه دوسوت دارد کوه بورج ایفول را وارد پاری  می

 ةببیند، حتی اگر برای چندمین بوار باشود. تحقیقوات گسوترد

 ةگوری و توریسوم در زمینوه گردشپیشین نشان داده است ک

پایدار از بعد فرهنگی و اجتماعی سبب تعامل فرهنگوی  ةتوسع

هوای شدن فرهنگ بومی، بهبود نظامالمللیبا دنیای اارج، بین

اواهد شد و نیز تحقیقات گذشوته  غیره آموزشی و بهداشتی و

نشان داده است که باغ ایرانی نماد و یکوی از برنودهای میوراث 

بهینه از مواهب ادادادی است و به  ةکشور در استفادفرهنگی 

ده و شایرانی تلفیق  -زیباترین صورت با هنر و معماری اسالمی

منووودان و هانداز بسووویار زیبوووایی را پووویش روی عالقچشوووم

گران قرار داده است. این تحقیق نشان داده است که باغ گردش

رب شوهر کیلومتری غ 18آباد فیروزه که در نشاط روستای تقی

های تاریخی کشور ده نیز مثل سایر باغشتاریخی نیشابور واقع 

ه بو ؛منطقه و استان اسوت گردشگریجایگاه مطلوبی در  دارای

تبودیل شهرستان فیوروزه  گردشگریکه امروزه به برند  طوری

احیوا  ،دهدطور که نتای، این تحقیق نشان میهمانشده است. 
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های مختلوف نسته در زمینوهو مرمت این ا ر و برند تاریخی توا

آباد نقش روستای تقی ةاجتماعی و کالبدی در توسع اقتصادی،

میوراث فرهنگوی شهرسوتان فیوروزه در  ةداشته است. آمار ادار

دهد که بعود از مرموت بواغ نشان می 1393و  1392های لسا

نفر از آن دیدن کردند که این رقم قبول  13500نشاط بیش از 

اوبی عوالوه هاند  بوده است. این ارقام ببسیار  1392از سال 

دوستان، نوید نقوش بین فرهنگ ،بر جایگاه ارزشمند باغ نشاط

 ةتوسع ،گر و در نهایتبسیار اوب آن در جذب و جلب گردش

این است کوه  ةدهد. آمار همین سازمان بازگوکنندروستا را می

مردان به فضای کالبودی روسوتا و اوود بواغ بسویار نگاه دولت

کووه اعتبووارات موالی فراوانووی جهووت  بووه طووری ؛غییور کووردهت

ده اسوت )گوزارش شآباد تزریق دهی روستا و باغ به تقیسامان

های (. یافتووه1393میووراث فرهنگووی فیووروزه،  ةشووفاهی ادار

طور پاسخ داده اسوت کوه بواغ ال تحقیق اینؤپژوهش به دو س

اجتمواعی  -نشاط در هرسه شااص توسعه )اقتصادی، فرهنگی

ولوی نقوش آن در  ؛ ر بوده استؤآباد مکالبدی( روستای تقی و

درصووود( روسوووتا از نگووواه  12/2بهبووود آ وووار کالبووودی )بوووا 

باشد( ربا نیز میهای  یید ارگانأی)که مورد ت دهندگانپاسخ

با توجه به مقودار ضوریب کوای  ،چنینتر بوده است. همپررنگ

دار معنوی 01/0تر از ( که در سطح اطای کم424/15اسکوار )

درصود ارزیوابی  99/0تووان گفوت کوه بوا اطمینوان می ،است

اجتماعی، اقتصادی  ةدر سه حوز گردشگریگویان از آ ار پاسخ

 گردشوگریو کالبدی متفاوت است. طبق نتای،، آ وار کالبودی 

( و 94/1 رتر از اقتصوادی )ؤم ،مورد مطالعه ة( در منطق12/2)

 ( است.93/1فرهنگی ) –آ ار اجتماعی
 

های ایرانی راهکارهای پیشنهادی برای ا رگذاری بیشتر باغ

 اند از:بر توسعه روستایی عبارت

 شهرسوتان گردشگری برند عنوانه ب نشاط باغ جایگاه حفظ 

  .آن اصولی یاحیا و مرمت ةادام از استفاده با فیروزه

 ةاستانداردشوود گردشووگری هاینشووانه و میووعال از اسووتفاده 

 جهوت شهرسوتان ارتبواطی مسیرهای در المللیبین و جهانی

 .نشاط تاریخی باغ با اارجی گرانگردش آشنایی

 بواغ گردشوگری برند پیش از بیش شهرت افزایش به کما 

  .مناسب رسانیاطالع و تبلیغات انجام با نشاط تاریخی

 و نقوش در بوومی اهوالی و موردم بوه رسانیاطالع و آگاهی 

 و منطقه ةتوسع در ریگردشگ برند عنوانه ب نشاط باغ اهمیت

 تکمیول در مشوارکت و کواریهم جهوت هواآن مشارکت ااذ

 .آن از دارینگه و حفافت و سازیبه

 مثول نشواط بواغ جایگاه و نأش مناسب هایکاربری تعریف 

 و سونتی هایاانهسفره دستی، صنایع فروش هایغرفه ایجاد

 روسوتای و باغ ةتوسع به کما و گرگردش جذب جهت غیره

 .آبادتقی

 هایادداشت
1. sharply 

2. pilar and Teresa 

3. WTO 

4. SWOT 

5. Kuban 

6. paradeisos  

7. paradis  

8. paradise  

9. Kolmogorov-Smirnov 

10. Kendal W Rank 
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Although symbol creation has had a long record in 

human history, throughout the history, the symbols 

as a mark bearing visual identity, have been used 

as a tool for communication. This means humans 

have used the symbols for thousands of years to 

describe natural phenomena and express their 

emotions, feelings and ideas. There are many 

historical and natural monuments in rural areas that 

are symbols and brands of those areas. Accordingly, 

they can have a huge impact on sustainable 

development of rural areas if they receive due attention. 

Nowadays in many rural areas, tourism has 

changed from a passive factor into a dynamic and 

effective one which may have positive effects on 

controlling the rural social landscape. The nature 

and significance of such changes make it necessary 

to pay special attention to functions of tourism and 

leisure activities in rural areas, so that in some cases 

it may prompt one to predict the possible effects. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK   

Since tourism and the use of natural and historical 

resources has changed into a need, the various uses 

of space has provided more opportunities for rural 

people to benefit from natural and historical 

monuments in their areas. Today, tourism as a 

phenomenon of the twentieth century plays a vital 

role in the global economy, and as a social 

phenomenon play a significant role in dynamic 

global economy. At the same time, as the world's 

largest service industry, tourism contributes to 

cultural exchange between countries. Persian 

Garden as one of the valuable historical and natural 

symbols of Iran which has recently been registered 

in World Heritage list (UNESCO) would remain in 

the minds of the people of the world. 

3. METHODOLOGY 

The research was conducted in a descriptive-

analytical method. The data were obtained through 

documentary research and surveys. The population 

included about 20,000 people, of which 250 people 

were selected in a random sampling method as the 

sample of the study. We also used Kendall W Rank 

test to find which area has more positive tourism 

driven effects. The data were processed using 

SPSS software package. Cronbach's alpha 

coefficient was used to measure the reliability of 

the items. 

4. DISCUSSION 

The results showed that according to the value of 

chi-square (15.424), which is a significant at error 

level of less than 0.01, we may conclude with a 

confidence level of 0.99 percent that ideas of the 

participants about the effects of tourism on social, 

economic and physical aspects are different. 

According to the results, the physical effects of 

tourism (2.12) in the study area, have been stronger 

than social-cultural (1.93) and economic ones 

(1.94). The largest economic impact of tourism 

was on the item of “tourism has attracted more 

funds and state budget” with an average of 4.8. 

The largest socio-cultural impact of tourism was 

on the item of “To what extent have advertising 

and guiding the tourists been adequate in the 

area?” with an average of 4.42. The largest 

physical impact of tourism was on the item of “Do 

you believe your village has essential capabilities 

for tourism development” with an average of 4.56. 

The study results show the revival and restoration 

of the garden as the symbol and brand of regional 

tourism has positive economic, social and physical 

effects on development of Taqi Abad village. 

5. CONCLUSION 

Neshat Garden in Taghiabad Firozeh village, 

situated 18 km West of Nishabur, similar to other 

historical gardens in Iran, have a favorable status 

in tourism of the region and the province. As the 

study results show the revival and restoration of 

the monument has had positive economic, social 
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and physical effects on development of Taqiabad 

village. The statistics of Cultural Heritage 

Administration of Firozeh County in 2013-2014 

show that after restoration of the garden, more than 

13,500 people have visited the site. Nevertheless, 

the number was too small in 2013. This figure well 

indicates the statues   of Neshat Garden among 

culture lovers, promising its essential role in 

attracting tourists and eventually in rural 

development. 

Key words:  Rural tourism, Neshat Garden, 

Persian garden, Symbol, Taghiabad village. 
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