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  یامتوازن منطقه ةتوسعثیر آن بر أو ت یدر بخش گردشگراشتغال  وضعیّتبر  یلیتحل

 (یالناستان گموردی:  مطالعة)

 ، رشت، ايراننوردانشگاه پیام، یاجتماععلوم  دةشكاستاديار دان - محمد اسكندري نوده

 ، ايراندانشگاه تهران ،انسانی تاد گروه جغرافیاياس - احمد پوراحمد

 نور، رشت، ايراندانشگاه پیام، شهري ريزيبرنامه و جغرافیا ارشدکارشناس - خوشدالن مژگان
 

 01/10/0937 پذيرش: 72/10/0937 وصول:

 چكيده
هداي يددگاههمواره از د و آمدهشمار هاي اقتصادي بهفعّاليّتهاي مهم در گردشگري از بخش امروزه

گردشدگري در اياداد  ار ردپژوهش حاضر نيز به بررسد   د .گرفته استقرار  توجّهگوناگون مورد 

 زمدان  دو دورةطد  اي متوازن منطقده ثير آن بر توسعةتأ وهاي استان گيالن شهرستاندر  اشتغال

مورد  اتاطاّلعو  تحليل  بوده - توصيف  پژوهشروش  ؛پرداخته است 9385-9311 و 9385-9335

از  يبخدش گردشدگر ي زااثرات اشدتغال يلتحلو براي  آوريجمع ،يات اسناداطاّلعبر  يهبا تك يازن

استفاده شدده  ينهزم يندر ا يگزينجا مثابةبه« جا و غذا ينمأمربوط به ت هايفعّاليّت ينتعداد شاغل»

ان  و ضريب آنتروپد  سهم، ضريب مك –هاي تغيير مكان با استفاده از مدل پژوهشهاي يافته است.

زاي  اشدتغال رشددداراي در اسدتان بخش گردشدگري زمان  هاي ط  اين دوره است  ه بيانگر آن

در  9335-9385  زمدان ةدر دور هاي اسدتان ه توزيع آن در شهرستان در حال  ؛مثبت بوده است

طور عمده بده بهو  هبوددر اين راستا ن 9385-9311 زمان  و در دورةاي ن منطقهمتواز ةراستاي توسع

 آستارا، رشت، شدفت و يهاشهرستان 9335-9385 در دورة زمان است.  نفع شهرستان رشت بوده

ها شهرسدتان يرو سدا متدر  نسبت به استان داراي رشدِاقتصادي  بخش اينر د سرا و فومنصومعه

 داراي رشدد بيتدتر و لنگدرود يادانتالش، رودبار و رودسدر، هه  ،انزل بندر يه،اشرف ةآستان يعن 

و ماسدال  ياانرشت، رودسر، هه يهاشهرستان جزبه 9385-9311 زمان  بازةدر  ؛ همچنيناندبوده

 ةآسدتارا، آسدتان شهرستان ديگر يعند  دوازده، انداستان داشته بيتتر نسبت به اقتصاديِ رشدِ ه 

در سرا، فومن، لنگدرود معهشفت، صو ياهكل،تالش، رضوانتهر، رودبار، س  ،انزل املش، بندر يه،اشرف

آسدتانة هاي فدومن، شهرسدتان اوّل اين طد  دورة افزون بر ؛اندبوده اين خصوص داراي رشد منف 

تدرين عملكدرد را در موفّق هاي رشت، املش و ههياانشهرستان دوّم رةوو لنگرود و ط  د اشرفيه

 اند.بخش گردشگري داشته سهم اشتغالافزايش  ةحوز

 .استان گيالن ،ايمتوازن منطقه ةگردشگري، اشتغال، توسع واژگان  ليدي:
 

                                                                                                                                                            
.  :13070200990نويسندة مسئول  E-mail: node59@gmail.com 

mailto:node59@gmail.com
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 هممقدّ 
 ده اسرت.خود جلب کرردانان را بهتعداد زيادي از اقتصاد ةعالقهمواره ثیرات آن، تأ بررسیعوايد گردشگري و  اهمّیّت

ير  کشرور،  لارزش پروتوانرد بره بهدرود تعرادل میجايگزين از صادرات،  یشكل مثابةبهگردشگري  درآمد حاصل از

عوايرد گردشرگري مختصرر،  طوربره. (7117، 0دوربراري) اد درآمدهاي مالیاتی اضافی کمر  کنردزايی و ايجاشتغال

 ةدر ابعراد توسرع. (0337، 7)مرارين براي رشد اقتصادي کشورها مفید باشد ،تواند از طريق اثرات مثدت بر اقتصادمی

شده است، بره ايرن ترتیرب کره موضروعات اصرلی پايرداري  توجّهنیز به ابعاد اقتصادي گردشگري  پايدار گردشگري

محلّری و بهدرود روابر  ، شردهکنترلاد محلّری، رشرد اقتصرادي سرازي اقتصرتصادي شامل منافع اقتصادي، متنوّعاق

عرد اقتصرادي بُ ؛ همچنرین(70: 0339، 9)سرینتاير اسرت محلّیمنافع اقتصادي در اقتصاد  اي و توزيع عادالنةمنطقه

هاي شرغلی در جامعره داللرت دارد و برابري فرصتي پايدار، بر درآمد مناسب، ثدات قیمت کاالها و خدمات گردشگر

طدقرات  ةاز گردشگري در برین همر آمدهدستبهگونه که تعادل و برابري در توزيع منافع بدين (.73: 0330، 9)مكول

 .(79: 7119، 0اري ) میزبان صورت گیرد ةجامع

رآمرد د ةي همة کشورهاست. اشتغال مندع عمرداقتصاد ةاري از مسائل مهم در ادبیات توسعبیك امروزه، اشتغال و 

کراه  رشرد اقتصرادي و درزمینرة  مردم و عامل اصلی تعديل فقر در جامعه است. گسترش بیكاري نیز عاملی مهرم

از ابعراد مهرم  ف ديگر يكیاز طر (.700: 0917زاده و توتونچی، ي)نصیر رودمی شماربههاي اجتماعی افزاي  عارضه

اقتصراد،  يرنا مهرمّ یارکره از وجروه بسر اسرت يافتهو توسعه يااقتصاد پو ی،ملّ امنیّتو  يگردشگر ةدر ارتداط با رابط

 بیشرتر و درآمردِ ،منرابعو  اشرتغال ،گردشرگري (.79: 0913شهروندان است )نوربخ  و اکدرپور،  يبرا يیزااشتغال

برر گردشگري ير  صرنعت نیرو. (7113 ،0اسمزاين کند )باتاي  وی را فراهم میتخصّصهاي مهارت بهدود همچنین

يكری  مثابرةبهشود. بدين سدب امور مربوط به گردشگري مختل می ها وفعّالیّتمستقیم انسان،  ةدون مداخلاست و ب

 نُرههرر  ت، ير  نفرر ازاست. گردشگري توانسته اس توجّهمختلف دنیا مورد  در مناطق و نواحی اشتغال از منابع مهمّ

 (.27: 0917گیرد )گی و همكاران،  کاره آيند را بها درمیدر سراسر دنیا به استخدام سازماننفر کارگر و کارمند که 

براال،  یكراريب یرزانهمچرون م یکه برا معالرالت توسعهدرحال يکشورها يبرا ويژهبه ي،صنعت گردشگر ةتوسع 

و همكراران،  یدریبرخروردار اسرت )ط یفراوان اهمّیّتمواجه هستند، از  یلمحصوو اقتصاد ت  يمنابع ارز يتمحدود

اخیرر مرورد  ةرهايی از بیكاري در سره دهرهاي شغلی و هايی که براي ايجاد فرصتيكی از روش چراکه (.19: 0910

 حاکی از اين است که بخر  گردشرگري گردشگري است. تحقیقات ةکشورها قرار گرفته است، گسترش پديد توجّه

 بسریاري دلیل همین به. نمايدمی ايجاد هابخ  ساير به نسدت را بیشتري اشتغال - حاصله درآمد دالر هر ازاي به -

 سراير در کره داننردمری منراطقی در بیكراري کراه  براي مطلوب سیاستی را گردشگري توسعة گذاران،سیاست از

 (.90: 0910 موسايی،) دارند اندکی شغلی هايفرصت اقتصادي، هايبخ 

: 0931)مرکرز آمرار ايرران،  %9/07، 0931که نرخ آن در کشرور در سرال به معالل بیكاري  توجّهبا  در ايران نیز 

بنرد پرنجم از در چنانچره  ؛گشرا باشردتواند گرهمی صنعت گردشگري ةتوسعريزي و برنامه است، شدهحاسده م( 90

 يگردشرگر و یفرهنگر یراثبخ  م ةانداز توسعچشم درخصوصاث فرهنگی و گردشگري مصوبات شوراي عالی میر

                                                                                                                                                            
1- Durbarry 

2- Marin 

3- Cintyre 

4- Mccool 

5- Erick 

6- Batyk & Smoczyn 



 02 اي )مطالعۀ موردي: استان گيالن(تحليلی بر وضعيّت اشتغال در بخش گردشگري و تأثير آن بر توسعۀ متوازن منطقه
 

افزاي  گردشگري داخلی و دستیابی به سهم مناسب از بازار جهرانی گردشرگري برا » ،(0919تا  0919) يرانکشور ا

جرذب گردشرگران زيرارتی، فرهنگری و  اولويّرتها برا ظرفیت ةر گردشگري ايران و استفاده از همبخشی به بازاتنوّع

هاي کرالن بخر  میرراث سیاسرتيكری از  مثابةبه «اشتغال ةزاي  تولید ناخالص داخلی و توسعفا منظوربهطدیعی 

 یرراثبخر  م ةانداز توسعچشم درخصوص يرانوز هیئت 3/01/19مصوبات ) است شدهذکر فرهنگی و گردشگري، 

در سرط  کرالن برا ريزي هاي بسریاري برین برنامرهتفاوت الدتّه؛ (0919تا  0919يران کشور ا يگردشگر و یفرهنگ

ريرزي انديشرمندان صرنعت گردشرگري، برنامره و (070: 7117، 0رد دارد )گران و وارد وجروريزي در سط  خُبرنامه

 شرماربرهآن  يكری از سرطوح مهرمّ ياريزي منطقرهاند که برنامرهبندي کردهگردشگري را در سطوح مختلفی دسته

 .  (73 :0931)ضیايی و شجاعی،  يدآمی

، به مفهروم فالرايی اسرت کره هاآن ةمعانی مختلفی دارد ولی در هممنطقه  ةاي، واژمنطقه يزيرامهگرچه در برن 

 از - منطقرره -ا ايررن فالرر ،(. در گردشررگري90: 7111، 7اند )لیويررو و والنتررینقلمروهررايی محرردود شررده ةوسرریلبرره

گونراگونی برخوردارنرد، از  يهاوانمنرديهرا و تاي از مقصدهاي گردشگري تشكیل شده که هري  از ويژگیجموعهم

و برا هاي فرادسرتی پیوند با برنامرهکه هم شودريزي گردشگري تدوين بايست برنامهها میمتناسب با توانمندي رونيا

اي ريزي منطقرهبرنامره؛ (73: 0931 ی،و شرجاع یايیبخشری همرراه باشرد )ضر ةمتوازن و نره توسرع ةرويكرد توسع

و در  تهیّرهاي از جزايرر يرا مجموعرهزي براي مناطقی از کشور همچون ايالت، اسرتان ريبرنامه که در آن گردشگري،

نراموزون  ةپیشرگیري از توسرع منظوربره(، 90: 0330، 9)اينسركی  شودی تدوين میملّ ةمشی و برنامچارچوب خ 

 هرايکرردن برنامرهماهنر  هي براي تنظیم و فراينداي ريزي منطقهبرنامه ازير ،مقصدهاي گردشگري، ضرورت دارد

هراي باعر  انطدراو ويژگری توانرداي اسرت و مریو منطقره محلّریمختلف اقتصادي و اجتماعی با نیازها و امكانات 

اي ريرزي منطقرهبرنامره ؛ همچنرین(70: 0917اسرتعالجی،  ی شرود )آسراي  وهراي کرالن ملّراي با برنامهمنطقه

، 9)بیردال شرودیمر ملّیبخشی به الگوهاي تنوّعي و گسترش بیشتر شتاب صنعت گردشگر گردشگري بستري براي

7119 :991.) 

سرال  در، سراختو انسران ي(مرادّر ي و غی)مادّ طدیعی، فرهنگی فردمنحصربههاي جاذبه اشتنداستان گیالن با  
فرارس  لرسرتان و الدررز، هراياسرتاناز بعد  و داشته %0/00 معادل ساله و بیشتر(، 01 جمعیّت) نرخ بیكاري 0931

 يزيربرنامره افرزون برر ؛ بنرابراين(90: 0931)مرکرز آمرار ايرران،  بروده اسرت کشرورر داراي باالترين نرخ بیكاري د

 ةاي گردشگري نیرز برراي توسرعريزي منطقه، برنامهاستان يندر ا یكاريکاه  نرخ ب يبرای در سط  ملّ يگردشگر
در بخر   يریزااشرتغال ییرراتتغ یرزاناست کره م نيبر ا یسع پژوه  حاضر در ست.ا گردشگري ضروريمتوازن 
و  شرود يسرهمحاسده و مقا 0910-0931 و 0920-0910 يهادوره یط یالناستان گ هايشهرستاندر  يگردشگر

در طری ايرن دو استان گیالن  هايشهرستانزايی بررسی عملكرد بخ  گردشگري در اشتغال افزون براز اين رهگذر 
 در هراير  از آن سرهم هرر استان صورت پذيرد تا از اين طريرق میرزان هايشهرستانیان اي م، مقايسهدورة زمانی

در راسرتاي دارد؛  گردشرگريهراي زيرسراخت ةتوسرعمیرزان  برا یمستقیم ةزايی بخ  گردشگري که رابطاشتغال
اي درآمردي بررپری حاضرر پرژوه  نتراي   ،ايرن افرزون برر ؛شودبررسی اي گردشگري ريزي منطقهاهداف برنامه
 نقراط شرهري تقیّرموفّعدم  يا موفّقشهرهاي نقاط  تقیّموفّعلل از اين دريچه بتوان آتی خواهد بود تا  هايپژوه 

هرايی اهرداف پرژوه  در قالرب پرسر بنرابراين ؛ دشروکنكاش  گردشگري راستايدرزايی اشتغال درزمینة موفّقنا

                                                                                                                                                            
1- Gunn & Var 

2- Liviu & Valentian 

3- Inskeep 

4- Baidal 
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نسردت بره ) آن هايشهرسرتان همچنرینو تان گریالن اسر دربخ  گردشگري آيا  شرح ذيل قابل پیگیري است:به
آيرا بخر  گردشرگري  ؟داراي رشد اقتصادي مثدت بوده است 0910-0931 و 0920-0910هاي طی سال استان(
يی زااشرتغال درزمینرةاسرتان گریالن  هايشهرستانآيا  گذار بوده است؟اثر استان گیالن ايمتوازن منطقه ةدر توسع

   ؟اندبوده موفّق 0910-0931 و 0920-0910 زمانی هايهطی دور يدر بخ  گردشگر
 هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسری اسرتفعّالیّتي جامع از فرايند، توسعه است، مشخّصکه  طورهمان 

منرافع از ارکران اساسری  ةآزادي، مشارکت و توزيع عادالن ،فعّالیّتبوده و  جمعیّتکه هدف آن بهدود مستمر زندگی 
توسرعه را رشرد همرراه برا عردالت تروان ترر میدر معناي ساده (.709: 0912)ضرابی و همكاران،  آيدمی شماربهآن 

اي، موضوع تروازن در توسرعه و منطقه ةتوسع فرايند ةکنندهاي تدییندر ديدگاه (.9: 7119، 0)هادر اجتماعی دانست

بره تمرکززدايری در بحر   توجّرهروزه، لرزوم مرادار اسرت. ی برخرورخاصّ اهمّیّت در فالا، از هافعّالیّتآراي  متعادل 
 ؛(79: 0931نژاد و همكراران، حراتمی) هرا اسرتتررين نگررشاساسری ، ازشرفتیپروبهدر کشورهاي  ويژهبهتوسعه، 
توزيرع و چیردمان  يرا فعّالیّرت، فالرا و انسران ةاي تنظیم رابطهاي منطقههدف از مطالعات و بررسی ،عدارت ديگربه
 (.770: 0911 ياري،سرزمین است )ز ةهاي او در پهنفعّالیّتمناسب انسان و دل و متعا
، برراي رونيرااز  هراي جهران اسرت،کننرده در بیشرتر بخر ل عمرده و نگررانئاي از مسراهراي ناحیرهنابرابري 

ی و کلّر ورطبرهبرراي کراه  نرابرابري،  اي، بخشی از هدف اجتماعی عمرومیگذاران، کاه  نابرابري ناحیهسیاست
هراي اي، تداوم چرال هاي ناحیهي، نابرابردرواقع (.039-039: 7112، 7)دوپنت ويژه است طوربهنابرابري بین افراد، 
و  اي در تمرام اشركالهاي ناحیرهنابرابري (.0970: 7119، 9ه)شانكار و شا دهدکشورها را نشان می توسعه در بیشتر
ريزي برنامره یاهرداف کلّر (.730: 7119، 9)پشرین را به همراه داشرته باشردتواند پیامدهاي ناگواري سطوح آن، می

برقراري عدالت اجتماعی و توزيع رفاه و ثروت در بین افراد جامعه است. براي دسرتیابی  ،اقتصادي ةتوسع يااي منطقه

 ی،و شرعدان یاز است )لطفرهاي مختلف نیاجراي برنامه تيدرنهاو تدوين و  تهیّهاي به به اهداف يادشده در هر جامعه
و سراير نواحی مختلف و تعادل بین نواحی از ديدگاه برخرورداري از امكانرات، تسرهیالت  ةبه توسع توجّه (.1: 0937
کالن تخصریص منرابع را تحرت  ةتواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، برناممی یو اجتماعهاي اقتصادي شاخص

از طررف ؛ (0: 0911و همكراران،  ی)جمرال کنرد یدهسرازماناي را ذاري ناحیرهگتأثیر قرار داده و چارچوب سیاست
ن آن است که برخی مناطق در مقايسه با سراير منراطق اي در کشورهاي مختلف مدیّهاي منطقهبررسی ةتجرب يگرد

ريرزان اگر برنامه بنابراين، ؛اندتري برخوردار بودهمطلوب ةاز رشد و توسع جهیدرنتداشته و  ي  کشور، عملكرد بهتري
ات را شناسايی نمايند، در آن صورت خواهند توانست هم از تجربیر اطقبتوانند عوامل تأثیرگذار بر عملكرد مناسب من

 ي،بهینره تخصریص دهنرد )احمرد صورتبهموجود را  ةف آن مناطق بهره بدرند و هم بودجهاي مختلمديران بخ 
0919 :71.) 
اجتمراعی و اقتصرادي،  وضرعیّتهاي اخیرر ترأثیرات زيرادي برر در سرال یزن يصنعت گردشگردر همین رابطه  

موسروي و دخیلری اشراره نمرود )صدر ياتوان به ايجاد تعادل منطقهکه از آن جمله می ؛فرهنگی جهان داشته است
در  متروازن ةتوسرع ارزيرابی يبررا ياقتصراد يهاشراخص ينتررمهماز اشتغال که  ؛ همچنین(37: 0910کهنموئی، 

از  يكری ؛ زيررا(99: 0910زاهردي، ) اسرت ترين عوايد اقتصادي گردشرگرياز اصلی ،0است ايی و منطقهوح ملّطس
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شرم،،  ،(0912) و همكراران قرخلرو ،(0912) يراري و همكرارانز ،(0911) ی و همكرارانجمرال ،(0931) نژاد و همكرارانیحراتم ،براي مثرال -0
 اند.دهاي از شاخص اشتغال استفاده کرقهارزيابی میزان توسعة متوازن منط يبراخود  هايپژوه در  غیره و(0912) يی و همكارانتقوا (،0910)



 09 اي )مطالعۀ موردي: استان گيالن(تحليلی بر وضعيّت اشتغال در بخش گردشگري و تأثير آن بر توسعۀ متوازن منطقه
 

 يرنا مهرمّ یارکره از وجروه بسر است يافتهو توسعه يااقتصاد پو ی،ملّ امنیّتو  يگردشگر ةابعاد مهم در ارتداط با رابط
 یرتماه يگردشرگرنسردی از مزايراي (. 79: 0913پرور، شهروندان است )نروربخ  و اکدر يبرا يیزااقتصاد، اشتغال

صرنعت خردماتو و  ينتررگسرترده يبر اشرتغال، صرنعت گردشرگر گردشگري نظر آثارکاربربودن آن است. از نقطه

کمترر  يسرتیتور کشورهاي در شهرها و یكارينرخ ب که يطوربهشود محسوب مو یازا در دناشتغال ين صنعتترمهم
درآمرد  ينكرهو بسته بره ا دشویمحدود نم اوّلیّهو درآمد  اشتغال به يدرآمد حاصل از گردشگر کشورها است. يراز سا
درآمرد  ينده،فزا اثر يقتواند از طریم (یاتو مال يه، اجاره و سود سرماو حقوودستمزد ) باشد شده چگونه کسب اوّلیّه

شرود.  يريتو مرد ینزمر يه،کرار، سررما زجملرها یرداشتغال عوامرل تول ي کند و منجر به افزا يجادا يهو اشتغال ثانو
 کنردیم يجادماهر و ماهر ایمهو کارگران ن تخصّصکار ساده بدون  یروين براي یاريبس یشغل يهافرصت يگردشگر

و  ترينیردبخ را ام يگردشرگر 0ترنرر يی،اسرت کره لرو یرلدل ینبه هم يدشا .(30: 0930زاده و قدسی، عیسی)
 يرا بررا یرتقابل یشترينب يروست و معتقد است که گردشگرهبا آن روب سوّمکه جهان  داندیم یصنعت ترينیچیدهپ

 (.2: 0910 ی،)کاظم هاي درآمدزا داردفعّالیّت يگرد ینیجانش

هايی در میزان برخورداري از مواهرب نابرابري يكسان صورت نگرفته و ه،امر توسعهاي استان گیالن شهرستاندر  

زدايری، همرواره عدالت اجتماعی و محرومیت به اينكه توجّهبا (. 0913ضرابی و همكاران، ) توسعه به وجود آمده است

هراي تعرادلرفرع عردم ين اهداف نظام جمهوري اسالمی ايران بوده و با اين شعار روي کرار آمرده اسرت،ترمهميكی 

 سروّمگذاري در برنامرة سیاست ل مهمّئاي يكی از مساهاي ناحیهنابرابريرفع  ،رونيااز  اي الزم و ضروري است.ناحیه

متروازن  ةتوسع ةنظريبا استعانت از نیز اين پژوه  در بنابراين (؛ 32: 0917شد )نوربخ ، توسعة ايران محسوب می

 شرود.پرداخته میاي در استان گیالن منطقهمتوازن  ةتوسعنق  گردشگري در ايجاد اشتغال و  اي، به بررسیمنطقه

د داخلری و خرارجی متعردّ هرايپرژوه ايجاد اشتغال اقتصادي و  ةگردشگري، توسع ةرسی رابطبردرزمینة کنون تا

 يمرکرز يرداي( و فلوریجری)ف ي(، نادیه)ترک يورگاپخود در  یقیتطد ةدر مطالع (7117) 7توسان .انجام گرفته است

ذکرر کررده اسرت  يردشرگراز اثررات مثدرت گ يكی مثابةبهرا  يگردشگر يقاز طر یشغل يهافرصت يجاد(، ايكا)امر

 يواندر ترارا  يو رشرد اقتصراد يگردشرگری برین علّر ة( رابط7110) و همكاران 9یمک (.790-709: 7117)توسان، 

 ةرابطر دهرد کرهمری نشران ي د. نترانکن مشخّصرا  يو رشد اقتصاد يگسترش گردشگر ینب رابطةتا  کردندآزمون 

 يوان،در کشرور ترا يگررعدرارت دبره؛ وجرود دارد ترايوان کشور در يصادو رشد اقت يگردشگر ینب یتبلندمدّ یتعادل

( 7101) 9پوپسركو و کوربروس (.370-399: 7110)کریم،  کننردیمر يترا تقو يگرديك يو رشد اقتصاد يگردشگر

: 7101، پوپسركو و کوربروس) در کشور مالزي گرزارش دادنرد براسو ةمنطق ةنق  مثدت گردشگري شهر را بر توسع

10-03). 

ا اسرتفاده از رويكردهراي نظرري و گردشرگري را بر ةدر مدل تحلیلری خرود پديرد(، 0913و همكاران ) ییرزايم 

هرا، مراکرز اقرامتی، در صرنعت گردشرگري کررده اسرت )جاذبرهعد مفهرومی ( بر پن  ب7119ُ) 0که گولدنر یديکأت

و همكراران،  یرزايریه اسرت )منظر گرفتره شردمستقل در متغیّر مثابةبهها( ، واحدهاي پذيرايی و فروشگاهونقلحمل

ستاده و استفاده از شراخص  - با استفاده از تحلیل جدول داده( 0913بشرآبادي و همكاران )مهرابی  (.99-0: 0913

برقراري پیونرد  ازلحاظاند که صنعت گردشگري تعداد شاغلین بخ  هتل و خوابگاه و رستوران، به اين نتیجه رسیده
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تواند تولیرد در سراير شود و میهاي پیشرو در اقتصاد استان محسوب میتان، از بخ هاي اقتصادي اسبا ساير بخ 

 زاده و قدسریعیسری (.093-007: 0913، و همكاران يبشرآباد)مهرابی  اقتصاد استان را رونق بخشد و کلّ هابخ 

 يهرابخر تفاده از برا اسر را يمرتد  با بخ  گردشرگر يهابخ  يیو القا یممستق یرغ یم،مستق اشتغال (،0930)

و  ينریخردمات د نوشریدنی، صررف غرذا و يهرامحرل ی،عمروم يهااقامتگاه ی،فروشو خرده یفروشعمده اقتصادي

 يمرتد  برا بخر  گردشرگر يهابخ  مثابةبهها را موزه و هاو خدمات کتابخانه يحیو تفر یخدمات ورزش ی،مذهد

 (.000-027 :0930ی، و قدس زادهیسیع) اندرا محاسده نموده

بره داري و فرروش، با استفاده از مدل ضريب مكرانی و اشرتغال بخر  هترل، رسرتوران(، 0913مافی و سقايی ) 

اشرتغال بخر   کلّشهر مشهد و در مقايسه به همین اشتغال در کشور و در کالن اشتغال بخ  گردشگري محاسدة

 توسرعة (0913)ضررابی و همكراران  .(702-737: 0913)مرافی و سرقايی،  انردخدمات در مشهد و کشرور پرداخته

هاي اسرتان گریالن اند که بین شهرستانو به اين نتیجه رسیده کردند به بررسیرا  اي در استان گیالنمتوازن منطقه

 (.00-79: 0913)ضرابی و همكاران،  تفاوت زيادي وجود دارد ،هاي توسعهبه لحاظ برخورداري از امكانات و شاخص

 درخصروصجداگانره  صرورتبهتی مطالعرا تراکنونپژوه  نمايانگر آن است که  ةپیشین ةلعچنانكه گذشت، مطا 

 ايمتروازن منطقره سنج  میزان توسعة درخصوص همچنینبا رشد اقتصادي و افزاي  اشتغال و  گردشگري رابطة

اي متوازن منطقره در توسعةگردشگري  زايی بخ کارکرد اشتغالثیر تأ درزمینةپژوهشی  تاکنونولی  ،صورت گرفته

پرژوه  حاضرر  گشرا خواهرد برود.راهبراي مطالعات آتی در اين زمینه  ،پژوه  حاضر ؛ بنابراينانجام نپذيرفته است

و در راسرتاي  پرژوه بره موضروع  توجّرهبرا  تحلیلی است. توصیفی وشناسی روش ازنظردف، کاربردي و ه ازلحاظ

ات مرورد نیراز برا اطاّلعر، اسرت یالندر استان گ ياقتصاد گردشگر يهاداده یلبر تحل یمدتن که دستیابی به اهداف

و  0931و  0910، 0920می نفروس و مسركن ماري عمروتراي  سرشراي، نکتابخانره اسرنادي و اتاطاّلعرتكیه برر 

با اسرتفاده از  ،اتاطاّلعآوري جمعها و انتخاب شاخصپ، از  .شده است يآورجمعهاي آماري استان گیالن سالنامه

تعیرین  ها پرداخته شده اسرت.داده تجزيه و تحلیلبه  و ضريب آنتروپی سهم و ضريب مكانی - تغییر مكان يهامدل

هراي موجرود در ناحیره اسرت پديرده ي، بیران آمراردرواقرعاي و ناحیه ةين گام در مطالعات توسعترمهمها، شاخص

تر بره بیرن  روشرن ةئرها براي آزمرون و ارابودن شاخصدها، قابل اعتما(. در انتخاب شاخص000: 0911)کالنتري، 

نكتره ضرروري اسرت کره از طريرق  . ذکرر ايرن(002: 0312)امیراحمردي،  مهم است هاآنبودن پژوهشگر و آسان

ت ويژگری شود و برخی از ابعراد آن بره علّرمی مشخّصتنها زوايايی از نابرابري ي  ناحیه  ،هاي مورد مطالعهشاخص

د )جمرالی و مانرمریهراي کمری همچنران پنهران روشيت در دسترسی به آمار و ضعف انسانی، محدود علوم خاصّ

هاي الزم براي گردشرگري بروده و و خوابگاه و رستوران از زيرساخت هاي هتلکه بخ  از آنجا. (0: 0911همكاران، 

زايی رات اشرتغالبراي تحلیرل اثر پژوه  حاضردر دهد، ها را افزاي  مین، تقاضاي اين بخ افزاي  ورود گردشگرا

اسرتفاده جايگزين در ايرن زمینره  مثابةبه« مین جا و غذاهاي مربوط به تأفعّالیّتتعداد شاغلین »بخ  گردشگري از 

 ت.شده اس

 هاها و روشداده
بینی شراي  اقتصادي و اشتغال سرطوح جغرافیرايی، روش تغییر سهم براي تحلیل و پی : 9سهم -تغيير مكان  مدل

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در اين روش مقیراس مرجرع، مقیراس کشرور يرا اسرتان باالتر از شهر می زير منطقه و

آمرار اشرتغال؛  جزبرهت اينكره شود. در کشرور مرا بره علّراست که سطوح جغرافیايی مورد مطالعه با آن سنجیده می
                                                                                                                                                            
1- Shift – Share Analysis 
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اسرت. روش تغییرر سرهم تفراوت رشرد  دهبنابراين از آمار اشتغال استفاده شر آمارهاي ادواري ديگري موجود نیست؛

کند. اين تفاوت کره ممكرن ها در سط  اقتصاد مرجع بررسی میهاي اقتصادي شهر را در مقايسه با رشد بخ بخ 

جرايی هجايی سهم اقتصاد شهر در اقتصاد مرجع است. ايرن جابرهاست مثدت يا منفی باشد، بیانگر تغییر مكان يا جاب

 (:019: 0921باشد )زياري، ر ناشی از سه عنصر زيتواند میسهم، 

 شركلبرهآن  ةدهد و رابطرتغییرات اشتغال در اقتصاد مرجع را نشان می عنصر رشد اقتصاد مرجع؛ اين عنصر کلّ .0

   زير است:

 .استN  و Mنظر  مورد هايسال در مرجع اقتصاد در کل اشتغال سط  ER در اين رابطه

اقتصاد مرجع؛ اين عنصر رشد يا نزول نسدی هر بخ  اقتصراد را در  هاي اقتصادي در کلّبخ  عنصر رشد نسدی .7

اقتصراد  بودن اين سنجه به معناي صرعود يرا نرزول آن در کرلّکند. مثدت يا منفیگیري میندازهاقتصاد مرجع ا کلّ

   :آيدمی دستبهزير  متغیّر از رابطة مرجع است. اين

 دهد.نشان می N و M هايسال را در مرجع اقتصاد در I در بخ  اشتغال سط  1ERدر اين رابطه 

رقرابتی هرر  موقعیّرتعنصر عملكرد هر بخ  در شهر نسدت به عملكرد همان بخ  در سط  مرجع؛ اين سنجه . 9

شرتر بودن آن به معناي سرعت رشرد بیکند. مثدتگیري مید مرجع اندازهبخ  اقتصادي شهر را در مقايسه با اقتصا

زيرر  رابطرة از اسرتفاده برا متغیّر ماندگی آن است. اينبودن آن به مفهوم عقباقتصاد مرجع و منفی آن نسدت به کلّ

   آيد:یم دستبه

 

 

 دهد.نشان می Nو  Mهاي را براي سال شهردر اقتصاد  I سط  اشتغال در بخ  1E در اين رابطه

 يرا حروزة I کررد کره شرامل چهرار حروزه اسرت. حروزة اسرتفاده نمودارهاي مختلف بايد از ي  براي بررسی بخ 

 D.S.Fمنفری و  P.S.Fمخرتل  ) هاي برنردةيا حوزة بخ  II مثدت(، حوزة D.S.Fمثدت و  P.S.Fهاي برنده )بخ 

هراي بخ  يرا حروزة IV منفی( و حروزة D.S.Fمثدت و  P.S.Fمختل  ) هاي بازندةة بخ يا حوز III مثدت(، حوزة

   (0شكل منفی(. ) D.S.Fمنفی و  P.S.Fبازنده )

 (995: 9312 ين ،و حس نژاد )حاتم ياقتصاد يهاحوزه يبنديمتقس .9 شكل

ات و اطاّلعرتحلیرل  منظوربرهنظمی ي  روش رياضی است کره ضريب آنتروپی يا شاخص بی: 9مدل ضريب آنتروپ 

در سرط   جمعیّرتهرا و گاهسركونتتوزيع  گیرد و براي بررسی نحوةه قرار میدهی ي  سیستم مورد استفادسازمان
                                                                                                                                                            
1- Entropy Index 
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تعرادل  تروان بره میرزان(. از کاربردهاي ايرن مردل می09: 0912فالاي جغرافیايی کاربرد دارد )سرايی و پورمحمد، 
بره کراربرد بره  توجّره(. اين مدل با 23: 0917ی نام برد )فنی، اي و ملّشهري، منطقه فالايی استقرار در سط  شدكة

 استفاده شده است: پی  رونوشتار شرح ذيل در 
 

 

 
E :؛ ضريب آنتروپیPi:  نسدت تعداد شاغلین در بخ i  در شهرستانj ّتعداد شراغلین در بخر   به کلi  در اقتصراد

 .تعداد شهرها: N؛ مرجع
تر و د، بیرانگر توزيرع عادالنرهتر باشچه مقدار آن به ي  نزدي اي بین صفر و ي  دارد و هرضريب آنتروپی دامنه 
ديگر، مقدار ي  بیانگر توزيع کرامال  عادالنره  گفتةتوزيع نامتعادل است. به تر باشد، بیانگر درجةچه به صفر نزدي هر

 (.090: 7110، 0و مقدار صفر بیانگر توزيع کامال  نامتعادل است )تاساي

اقتصرادي اسرت.  هاي پايه و غیرر پايرةشناسايی بخ  (، تكنیكی برايLQمدل ضريب مكانی ): 2مدل ضريب مكان 

شردن هراي مختلرف را برا هرر درجره از ريزفعّالیّتاشرتغال اسرتفاده شرده و  متغیّرراز  طور عمردهبهدر اين تكنی  
ير   از براالتر عردد ايرن مردل، (. در00: 0922تري مقايسه کرد )صداغ کرمرانی، توان با مرجع بزرگهاي میفعّالیّت
 نشرانگر آن ير  از کمترر است. عدد استان سط  در شهر توان صادراتی و اقتصادي بخ  يايهپا شراي  ةدهندنشان

 فعّالیّرت در شرهر نشانگر خودکفايی ي ، با برابر عدد و نیست ايشراي  پايه داراي اقتصادي فعّالیّت در شهر که است

 (:020: 0921)زياري،  است اقتصادي
 

 

ieن بخ : تعداد شاغال i؛ ام در سط  شهرi ieّ؛ شراغالن شرهر : تعداد کلiE فعّالیّرت: تعرداد شراغالن i در ام

i؛ مرجع سط  iEّشاغالن در سط  مرجع : تعداد کل. 

 بررس مورد  معرّف  منطقة
 ترا 90° 99' . ايرن اسرتان دراسرتمربرع  کیلومتر 09199 مساحتهاي شمالی کشور با گیالن يكی از استان استان

ايرن  دارد و مرکز آن شهر رشت اسرت. هار قرارالنّقی از نصفطول شر 01° 99' تا 91° 09' عرض شمالی و °91 72'
ماري عمرومی نفروس و مسركن، اسرتان خرين سرشرطدق آ. ق داردتعلّاستان به واحد جغرافیايی جنوب درياي خزر 

 013شرهر،  07بخر  شرامل  99 مجمروعدرشهرستان تشكیل شرده کره  00از  جمعیّتنفر  7911129گیالن با 
انزلری، ترال ،  ، امل ، بندرآستانة اشرفیهاز: آستارا،  اندعدارتهاي استان گیالن گیرد. شهرستانمی بردهستان را در

. نررخ بیكراري اسرتان لنگرود و ماسال سرا، فومن، الهیجان،اهكل، شفت، صومعهیسرشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، 
، صرنعت %0/70کشراورزي  قراربرهاقتصرادي  فعّالیّرت ةهراي عمردو سهم اشرتغال در بخ  %0/00، 0931در سال 

 (.  0931آماري استان گیالن،  ةسالنام) است %9/93 و خدمات 9/70%

 نتايج و بحث
 يبررا :سدهم( - هاي آن )مدل تغييدر مكدانو شهرستان يالناستان گ در يبخش گردشگر اشتغال رشد ياب ارز

                                                                                                                                                            
1- Tasai 

2- Location Quotient 
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سرهم،  - ییرر مكرانبرا اسرتفاده از مردل تغ یالناسرتان گر هايشهرستان در يبخ  گردشگراشتغال  رشد يابیارز
مررتد  برا  هرايیّتفعّال ترينیاصرل مثابةبه« جا و غذا ینمربوط به تأم یخدمات هايفعّالیّت»تغییرات اشتغال بخ  

 همچنرینو  0920-0910 هايسرال ینسدت بره سرط  مرجرع )اسرتان( طر هاهري  از شهرستاندر  ي،گردشگر

 .(7و  0)جدول  شده استمحاسده  0931-0910

 ن(( )مر ز آمار ايرا9385و  9335هاي استان گيالن )در شهرستان مين جا و غذاهاي مربوط به تأ. تعداد شاغلين فعّاليّت9جدول 

9335 9385 

 شهرستان
تعداد  لّ 

ساله و  91شاغلين 
 باهتر

تعداد شاغلين 
هاي مربوط فعّاليّت

 به تأمين جا و غذا
 شهرستان

تعداد  لّ شاغلين 
 ساله و باهتر 91

تعداد شاغلين 
هاي مربوط به فعّاليّت

 تأمين جا و غذا
 900 77070 آستارا 719 09091 آستارا

 023 90930 آستانة اشرفیه 921 91237 آستانة اشرفیه
 197 91171 انزلی بندر 921 73070 انزلی بندر

 0010 10019 تال  و رضوانشهر و ماسال 010 00223 تال 
 9221 720091 رشت 7990 032000 رشت
 900 72792 رودبار 711 77090 رودبار
 093 00097 رودسر و امل  900 00020 رودسر
 799 01932 شفت 033 71003 شفت
 020 99290 سراصومعه 900 90933 سراصومعه
 000 70203 فومن 999 90200 فومن
 311 29010 الهیجان و سیاهكل 072 02132 الهیجان
 000 99001 لنگرود 922 99717 لنگرود
 01397 291270 کل 0070 090071 کل

 (يرانمر ز آمار ا) (9311و  9385هاي استان گيالن )در شهرستان جا و غذا نيتأمهاي مربوط به يّتفعّال. تعداد شاغلين 2جدول 

9385 9311 

 شهرستان
تعداد  لّ 
 91شاغلين 

 ساله و باهتر

تعداد شاغلين 
هاي مربوط به فعّاليّت

 تأمين جا و غذا
 شهرستان

تعداد  لّ شاغلين 
 ساله و باهتر 91

هاي تعداد شاغلين فعّاليّت
 مربوط به تأمين جا و غذا

 071 79190 آستارا 900 77070 آستارا
 000 99031 آستانة اشرفیه 023 90930 آستانة اشرفیه
 009 00000 امل  099 01011 امل 
 191 90971 انزلی بندر 197 91171 انزلی بندر

 127 02003 تال  291 93703 تال 
 0709 720122 رشت 9221 720091 رشت
 910 03112 رضوانشهر 919 03200 رضوانشهر
 990 71100 رودبار 900 72792 رودبار
 033 93022 رودسر 930 92007 رودسر
 711 00207 سیاهكل 032 02001 سیاهكل
 799 03093 شفت 799 01932 شفت
 092 91039 سراصومعه 020 99290 سراصومعه
 090 71919 فومن 000 70203 فومن
 300 00191 الهیجان 230 00990 الهیجان
 200 90102 دلنگرو 000 99001 لنگرود
 010 00907 ماسال 073 07929 ماسال
 07301 203107 کل 01397 291270 کل
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 یر ترال  و رضوانشرهر و ماسرال، تفك يهاشهرسرتان ترال  بره شهرسرتان ی ت تفكالزم به ذکر است به علّ 

، 0910 در سرال یاهكلو سر یجانبه اله یجانشهرستان اله ی شهرستان رودسر به رودسر و امل  و همچنین تفك

در سره « جرا و غرذا ینمأمربوط به تر يهافعّالیّت»بخ   ینتعداد شاغل ،از بروز اشتداه در محاسدات یشگیريپ يبرا

 .است شده يسهمقا 0910در سال  شده یتفك يهابا مجموع شهرستان 0920شهرستان ذکر شده در سال 

مربروط  یخردمات هايفعّالیّت»بخ   0920-0910 ةدور یط که دهدنشان می (9و ) (9ول )اجد یلیتفص ي نتا 

هاي آسرتارا، ولی در اين میران شهرسرتان .مثدت( داشته است P.S.Fاشتغال ) ي در استان، افزا« جا و غذا ینبه تأم

، يعنری دنرمخرتل  قررار دار ةبخ  بازنرد ةحوز درمنفی(  D.S.Fمثدت و  P.S.Fسرا و فومن )رشت، شفت و صومعه

، ترال ، رودبرار و بنردر انزلریآستانة اشرفیه،  ها يعنیباشند و ساير شهرستاناز استان میداراي رشد اقتصادي کمتر 

ادي بروده و داراي رشرد اقتصر ياقتصراد ةبخر  برنردمثدت( در  D.S.Fمثدت و  P.S.Fرودسر، الهیجان و لنگرود )

اتی مربوط به ترأمین جرا و هاي خدمفعّالیّت»نیز بخ   0910-0931 همچنین طی دورةباشند؛ بیشتر از استان می

هاي مثدت(، ولی ايرن بخر  فقر  در شهرسرتان P.S.Fزايی رشد مثدت داشته است )اشتغال ازنظردر استان، « غذا

بروده و داراي رشرد بیشرتر  ياقتصاد ةبخ  برندمثدت( در  D.S.Fمثدت و  P.S.Fرشت، رودسر، الهیجان و ماسال )

، ترال ، رضوانشرهر، رودبرار، بنردر انزلرینی آستارا، آستانة اشرفیه، املر ، ها؛ يعو در ساير شهرستان استاز استان 

اقتصرادي و مخرتل   ةبخ  بازند ةحوز درمنفی(  D.S.Fمثدت و  P.S.Fسرا، فومن، لنگرود )سیاهكل، شفت، صومعه

 رشد اقتصادي کمتر از استان قرار دارد. 

: اي استان گديالن )مددل ضدريب آنتروپد (توسعة متوازن منطقهدر  يبخش گردشگرزاي  اشتغالياب  تأثير رزا

 يیفالرا يرعتوزیالن، تغییررات استان گر يادر توسعة متوازن منطقه يبخ  گردشگر يیزااشتغال یرثأت يابیارزراي ب

 يهاسرال یطرهراي اسرتان، در شهرسرتان« جرا و غرذا ینمأمربوط به ت یخدمات هايفعّالیّت»بخ   ینتعداد شاغل

 شده است. یبررسی آنتروپ يببا استفاده از مدل ضر ،0910-0931و  0910-0920

  9335-9385ان  براي مقطع زم D.S.Fو  P.S.Fو  E.G.F. فا تورهاي 3جدول 

 9335-9385 جا و غذا ينمربوط به تأم هايفعّاليّت

9335 9385 E.G.F P.S.F D.S.F 
 -101/1 923/1 029/1 آستارا آستارا

 019/1 923/1 029/1 آستانة اشرفیه آستانة اشرفیه

 113/1 923/1 029/1 بندر انزلی بندر انزلی

 910/1 923/1 029/1 تال  و رضوانشهر و ماسال تال 

 -131/1 923/1 029/1 رشت رشت

 019/1 923/1 029/1 رودبار رودبار

 001/1 1923/1 029/1 رودسر و امل  رودسر

 -990/1 923/1 029/1 شفت شفت

 -901/1 923/1 029/1 سراصومعه سراصومعه

 -190/1 923/1 029/1 فومن فومن

 779/1 923/1 029/1 الهیجان و سیاهكل الهیجان

 110/1 923/1 029/1 نگرودل لنگرود
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 9385-9311 براي مقطع زمان  D.S.Fو  P.S.Fو  E.G.Fفا تورهاي . 4 جدول

 9311-9385 شهرستان

E.G.F P.S.F D.S.F 
-109/1 001/1 170/1 آستارا  

-929/1 001/1 170/1 آستانة اشرفیه  

-190/1 001/1 170/1 امل   

-000/1 001/1 170/1 بندر انزلی  

-101/1 001/1 170/1 تال   

713/1 001/1 170/1 رشت  

-010/1 001/1 170/1 رضوانشهر  

-722/1 001/1 170/1 رودبار  

170/1 001/1 170/1 رودسر  

-003/1 001/1 170/1 سیاهكل  

-770/1 001/1 170/1 شفت  

-120/1 001/1 170/1 سراصومعه  

-773/1 001/1 170/1 فومن  

170/1 001/1 170/1 الهیجان  

-190/1 001/1 170/1 لنگرود  

701/1 001/1 170/1 ماسال  

 (9335-9385) خدمات  مربوط به تأمين جا و غذا هايفعّاليّت. تغييرات ضريب آنتروپ  گروه 5ل جدو

 9385 9335 شهرستان

Pi LnPi PiLnPi Pi LnPi PiLnPi 
199/1 آستارا  009/9-  090/1-  190/1  013/9-  109/1-  

100/1 آستانة اشرفیه  110/7-  000/1-  107/1  211/7-  177/1-  

127/1 ندر انزلیب  073/7-  031/1-  120/1  022/7-  191/1-  

111/1 تال   999/7-  709/1-  011/1  770/7-  191/1-  

902/1 رشت  119/0-  901/1-  990/1  109/0-  970/1-  

190/1 رودبار  900/9-  013/1-  199/1  911/9-  101/1-  

109/1 رودسر  931/7-  003/1-  101/1  191/7-  170/1-  

191/1 شفت  010/9-  001/1-  177/1  112/9-  110/1-  

121/1 سراصومعه  009/7-  012/1-  109/1  390/7-  101/1-  

107/1 فومن  301/7-  009/1-  100/1  311/7-  102/1-  

111/1 الهیجان  090/7-  710/1-  131/1  910/7-  191/1-  

102/1 لنگرود  100/7-  009/1-  101/1  100/7-  170/1-  

 121/1 109/1 ضريب آنتروپی

(0920-0910ی )آنتروپ يبضر ییراتتغ=   112/1  

 (9311-9385« )هاي خدمات  مربوط به تأمين جا و غذافعّاليّت». تغييرات ضريب آنتروپ  گروه 6جدول 

 9311 9385 شهرستان

Pi LnPi PiLnPi Pi LnPi PiLnPi 
190/1 آستارا  013/9-  090/1-  190/1  711/9-  091/1-  

107/1 آستانة اشرفیه  211/7-  027/1-  199/1  001/9-  099/1-  

109/1 امل   990/9-  102/1-  109/1  921/9-  100/1-  

120/1 بندر انزلی  022/7-  030/1-  100/1  272/7-  021/1-  

101/1 تال   109/7-  019/1-  102/1  033/7-  017/1-  

990/1 رشت  109/0-  902/1-  910/1  310/1-  900/1-  

171/1 رضوانشهر  019/9-  011/1-  179/1  293/9-  111/1-  



 2931 پاييز، 8، سال سوّم، شمارة جغرافيا و پايداري محيط  44
 

 (9311-9385) خدمات  مربوط به تأمين جا و غذا هايفعّاليّت. تغييرات ضريب آنتروپ  گروه 6ل جدوادامة 

 شهرستان
9385 9311 

Pi LnPi PiLnPi Pi LnPi PiLnPi 
199/1 رودبار  911/9-  009/1-  170/1  002/9-  139/1-  

190/1 رودسر  130/9-  091/1-  190/1  129/9-  097/1-  

101/1 سیاهكل  102/9-  127/1-  100/1  020/9-  109/1-  

177/1 شفت  112/9-  110/1-  101/1  101/9-  127/1-  

109/1 سراصومعه  390/7-  000/1-  193/1  1/9-  091/1-  

100/1 فومن  311/7-  000/1-  190/1  030/9-  090/1-  

127/1 الهیجان  072/7-  031/1-  129/1  012/7-  037/1-  

101/1 لنگرود  100/7-  003/1-  101/1  199/7-  000/1-  

107/1 ماسال  990/9-  107/1-  109/1  793/9-  100/1-  

 230/1 197/1 ضريب آنتروپی

(3109-0109ی )آنتروپ يبضر ییراتتغ=   14192-  

، افترهي يافرزا، میرزان ضرريب آنتروپری 0920-0910آن است که طی دهة  بیانگر، 0و  0 هايولهاي جديافته 

 0اي نق  مثدت داشته اسرت و برالعك، طری دورة   گردشگري در توسعة متوازن منطقهبنابراين در اين دوره بخ

متروازن  ةدر توسرع يبخر  گردشرگرمنفری نقر  ، کاه  میرزان ضرريب آنتروپری نشران از 0910-0931سالة 

 دارد. يامنطقه

يب )مددل ضدر 9335-9311اسدتان گديالن  يهاشهرسدتانزاي  بخش گردشگري در مقايسة تغييرات اشتغال

یالن، تغییررات اسرتان گر يهرادر شهرسرتان يبخ  گردشگر يیزااشتغال ییراتتغاي براي بررسی مقايسه: مكان (

، طری «هاي مربوط به ترأمین جرا و غرذافعّالیّت»ضريب مكانی اين بخ  با استفاده از شاخص تعداد شاغلین بخ  

ه است. الزم به ذکر است به علّرت تفكیر  محاسده و با يكديگر مقايسه شد 0910-0931و  0920-0910هاي سال

هاي تال  و رضوانشرهر و ماسرال، تفكیر  شهرسرتان رودسرر بره رودسرر و املر  و شهرستان تال  به شهرستان

، برراي پیشرگیري از برروز اشرتداه در 0910همچنین تفكی  شهرستان الهیجان به الهیجران و سریاهكل در سرال 

در سه شهرسرتان ذکرر شرده « هاي مربوط به تأمین جا و غذافعّالیّت»  محاسدات ضريب مكانی، تعداد شاغلین بخ

 مقايسه شده است. 0910در سال  شده یتفكهاي با مجموع شهرستان 0920در سال 

 (9335-9385هاي استان گيالن )شهرستان هاي مربوط به تأمين جا و غذايّتفعّال. ضريب مكان  گروه 3جدول 

9335 9385 
 9335-9385مكان  تغييرات ضريب 

 ضريب مكان  شهرستان ضريب مكان  شهرستان
199/0 آستارا 911/0 آستارا   909/1- 

100/1 آستانة اشرفیه 709/0 آستانة اشرفیه   931/1 
091/0 بندر انزلی 912/0 بندر انزلی   090/1- 
130/1 تال  310/1 تال  و رضوانشهر و ماسال   110/1 
020/0 رشت 397/1 رشت   799/1- 
120/1 رودبار 312/1 رودبار   190/1 
079/1 رودسر 009/1 رودسر و امل    19/1 
379/1 شفت 113/1 شفت   199/1- 
129/0 سراصومعه 071/0 سراصومعه   192/1 
301/1 فومن 900/0 فومن   099/1 
291/1 الهیجان 313/1 الهیجان و سیاهكل   003/1 
109/1 لنگرود 171/0 لنگرود   700/1 
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 (9311-9385يالن )استان گ يهاشهرستان هاي مربوط به تأمين جا و غذايّتفعّالمكان  گروه . ضريب 8جدول 

 9385-9311  مكان يبضر ييراتتغ 9311 9385

 ضريب مكان  شهرستان ضريب مكان  شهرستان

911/0 آستارا 711/0 آستارا   137/1-  

709/0 آستانة اشرفیه 307/1 آستانة اشرفیه   910/1-  

070/1 امل  022/1 امل    107/1  

912/0 بندر انزلی 903/0 بندر انزلی   191/1-  

171/0 تال  130/1 تال    099/1-  

397/1 رشت 001/0 رشت   020/1  

190/0 رضوانشهر 390/1 رضوانشهر   0/1-  

312/1 رودبار  037/1 رودبار    700/1-  

210/1 رودسر 212/1 رودسر   117/1  

221/1 سیاهكل 290/1 سیاهكل   199/1-  

113/1 شفت 209/1 شفت   020/1-  

071/0 سراصومعه 300/1 سراصومعه   000/1-  

900/0 فومن 132/0 فومن   909/1-  

393/1 الهیجان 310/1 الهیجان   192/1  

171/0 لنگرود 319/1 لنگرود   190/1-  

211/1 ماسال 219/1 ماسال   119/1  

 
 (9335-9385يالن )استان گ يهاشهرستان« تأمين جا و غذاهاي مربوط به فعّاليّت»گروه . تغييرات ضريب مكان  2 شكل

 (9385-9311يالن )استان گ يهاشهرستان« هاي مربوط به تأمين جا و غذافعّاليّت»گروه . تغييرات ضريب مكان  3 شكل
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ضرريب مكرانی بخرر   0920-0910هراي دهرد، طری سرال( نشران می9( و )7) هرايشركلگونره کره همران 

هاي فومن، آستانة اشرفیه، لنگرود، الهیجان و ترال ، در شهرستان« اتی مربوط به تأمین جا و غذاهاي خدمفعّالیّت»

، رشت و آستارا کاه  داشته است. در ايرن بندر انزلیهاي شفت، سرا، رودبار و رودسر افزاي  و در شهرستانصومعه

اشتغال در بخ  گردشگري بوده اسرت. طری  ترين شهرستان در افزاي  سهمترين و آستارا ناموفّقدوره فومن موفّق

هاي رشرت، املر ، الهیجران بروده و ديگرر ، افزاي  ضرريب مكرانی تنهرا در شهرسرتان0910-0931 دورة زمانی

، لنگررود، بنردر انزلریکاه  )سیاهكل،  ياها در اين خصوص داراي افزاي  بسیار ناچیز )ماسال و رودسر( شهرستان

در ايرن دوره رشرت  ؛ همچنرینانردسرا، شفت، رودبار، آستانة اشررفیه، فرومن( بودهمعهآستارا، رضوانشهر، تال ، صو

 در بخ  گردشگري بوده است.  ترين شهرستان در افزاي  سهم اشتغالترين و فومن ناموفّقموفّق

 گيرينتياه
کره از ايرن  اسرتيری زالاشتغا ين آثار،ا ينترمهم ازجملهکه گذارد یاري بر کشورها میبس يآثار اقتصاد ي،گردشگر

در چنرین شررايطی، برا اسرت و مسائل و مشكالت کنونی  ترينبیكاري از مهمدهد. رهگذر نرخ بیكاري را کاه  می

رابطره صرنعت  یندر همر بیكرار را جرذب کررد؛ جمعیّرتتوان اندروهی از می خصوصیات بخ  گردشگري توجّه به

 يهاشراخص ينترراز مهرماشرتغال نمايرد؛ زيررا ي نیز کمر  میاي با ايجاد اشتغال به ايجاد تعادل منطقهگردشگر

توجّره بره پیامردها و آثرار نرامطلوب از طرفی  است. ايدر سطوح ملّی و منطقه متوازن ةتوسع ارزيابی يبرا ياقتصاد

ماننرد  هراي مربروط،هرا و زيرسیسرتممناطق، سیسرتم ةمطالعه و مقايس اي،هاي منطقهگستردة ناشی از عدم تعادل

 - اقتصرادي گرذارانريرزان و سیاسرتتوانرد برنامرهمریهاي ي  استان در ابعراد مختلرف ررسی تطدیقی شهرستانب

اي و اي، ناحیرههراي منطقرهکراه  نرابرابري هاي مناسب در جهرتخاذ تصمیمات و اجراي برنامهاجتماعی را در اتّ

 رساند.  بخشی ياري

هاي الدررز، لرسرتان و فرارس داراي براالترين نررخ از استان ،پ، فردمنحصربههاي ن جاذبهاشتاستان گیالن با د 

همگرام  اسرتان يندر ا یكاريکاه  نرخ ب يبرادر سط  ملّی  يگردشگر يزيربرنامه ينبنابرا؛ است بیكاري در کشور

 .است اي گردشگري کارگشاريزي منطقهبا برنامه

اي در اسرتان برر توسرعة متروازن منطقرهآن  یرثأترشگري و زايی بخ  گرددر اين مطالعه به بررسی آثار اشتغال 

سهم، ضرريب آنتروپری و ضرريب مكرانی پرداختره و از  -هاي تغییر مكان هاي آن با استفاده مدلگیالن و شهرستان

جايگزين در اين زمینه اسرتفاده شرد. نتراي   مثابةبه «هاي خدماتی مربوط به تأمین جا و غذافعّالیّت»بخ  شاخص 

زايی داشرته ، رشد اشرتغال0910-0931 و 0920-0910هاي دهد که بخ  گردشگري طی سالنشان می  پژوه

 0910-0931 اي، ولری در دورة زمرانیدر راستاي توسعة متوازن منطقه 0920-0910و اين افزاي  در دورة زمانی 

 يهاشهرسرتان 0920-0910نی در دورة زمراعمده به نفع شهرستان رشت بروده اسرت.  طوربهدر اين راستا ندوده و 

 يررشرد کمترر و سرا ينسردت بره اسرتان دارا يبخر  اقتصراد يرنسررا و فرومن در اصومعه و آستارا، رشت، شفت

؛ انردبوده یشرتررشرد ب يو لنگررود دارا یجانتال ، رودبار و رودسر، اله ،بندر انزلی ،آستانة اشرفیه يعنیها شهرستان

 يو ماسرال کره رشرد اقتصراد یجرانرشت، رودسرر، اله يهاشهرستان جزبه 0910-0931 یزمان ةدر باز همچنین

ترال ،  ،بنردر انزلریاملر ،  ،آسرتارا، آسرتانة اشررفیه يعنری يگررشهرسرتان د 07اند، نسدت به استان داشته یشترب

 ن بررافرزو .انردبوده یرشد منفر يخصوص دارا ينسرا، فومن، لنگرود در اشفت، صومعه یاهكل،رضوانشهر، رودبار، س

افرزاي  سرهم  درزمینرةترين شهرستان ترين و آستارا و رشت ناموفّقموفّق آستانة اشرفیه ن واوّل فوم ةدور یط ينا

هاي فرومن ترين و شهرستان، امل  و الهیجان موفّقرشت دوّم شهرستان ةدور اشتغال بخ  گردشگري بوده و طی
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 اند.داشته ترين عملكرد را در اين بخ و آستانة اشرفیه ناموفّق

زايری افزاي  اشرتغالجهت  يرز يهاشنهادیپراهكارها و  ها،يافته یلحاصل از پژوه  و تحل ي نتا يراستاانتها در در 
 :شوداي در استان گیالن پیشنهاد میبخ  گردشگري همگام با توسعة متوازن منطقه

متر از استان و کراه  میرزان سرهم اشرتغال در زايی کآستارا در هر دو دورة زمانی داراي رشد اشتغال شهرستان. 0
اي ايرن صرنعت در آينرده اي دارد، لذا ادامة اين روند از نق  پايهولی در اين بخ  نق  پايه بخ  گردشگري بوده

 ريزان قرار گیرد. خواهد کاست و بنابراين بايد مورد توجّه برنامه

زايی کمتر از استان، کراه  سرهم اشرتغال و همچنرین لشهرستان شفت در هر دو دورة زمانی داراي رشد اشتغا. 7
 اي گردشگري در اولويّت توجّه قرار گیرد.ريزي منطقهو بايد در برنامه اي در بخ  گردشگري بودهنق  غیر پايه

زايی بیشتر از استان و همچنین افزاي  میرزان سرهم شهرستان الهیجان در هر دو دورة زمانی داراي رشد اشتغال. 9
 مثابرةبهوانرد تنمايرد و میاي نزدير  میو در اين صنعت خود را بره شرراي  پايره غال در بخ  گردشگري بودهاشت

 ها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.الگويی براي ساير شهرستان

شهرستان رشت در دورة اوّل در هر دو مورد )رشد شاغلین بخ  گردشرگري نسردت بره اسرتان، سرهم شراغلین . 9
سالة دوّم در هر دو مورد افزاي  قابل تروجّهی داشرته اسرت کره ادامرة ايرن  0شگري(، کاه  و در دورة بخ  گرد

ريزي روند، معالل توسعة نامتوازن استان به نفع شهرستان رشت را تقويرت خواهرد کررد و بنرابراين بايرد در برنامره
 گردشگري استان مورد توجّه ويژه قرار گیرد.

نسدت به دورة قدرل از خرود  0910-0931 رشت و الهیجان( نیز در دورة زمانی جزبهن )هاي استاساير شهرستان. 0

هاي )رودسرر(، بنرابراين بايرد برا توجّره بره پتانسریل اندارتقاي قابرل تروجّهی نداشرته يا ضعیفی بوده عملكردداراي 
   ها صورت گیرد.ريزي الزم در آنگردشگري هري ، برنامه

اي پرداختره زايی در بخ  گردشگري و تأثیر آن بر توسرعة متروازن منطقرهبررسی اشتغال تنها به پژوه  حاضر. 0
ساير تأثیرات اقتصادي گردشگري )درآمدزايی، قیمت زمین، قیمرت کاالهرا و  هايی درزمینةپژوه ، ادامهدر و است 

 .  شودخدمات، هزينه زندگی و...( پیشنهاد می

 منابع
، هدا و فندون(هدا، روش)مددل ايريزي ناحيدههاي برنامهو روش اصول (0917)رضا علی؛ استعالجی، حسین آساي ،

 .ري اسالمی، شهر آزاد دانشگاه

ريرزي ، سرازمان مرديريت و برنامرهلرستان هاي استانهاي مناطقصنعت  و نابرابري ةتوسع (0919) محمدیاحمدي، عل

 استان لرستان.

هراي ايرران نابرابري در نقراط شرهري اسرتان تحلیلی بر روند (0911)ابوالفالل  ،قندري ؛محمدرضا ،پورمحمديز؛ جمالی، فیرو

 .0-71(، صص. 30) 79 ،جغرافياي  تحقيقات ةفصلنام(، 0900-0910)

بینی اشتغال در شهر سردزوار، رهیافرت تغییرر سرهم، اقتصراد ( تحلیل و پی 0937نژاد، حسین؛ حسینی، سید هادي )حاتمی

 .33-070 (، صص.90) 00، پژوهت  انامن جغرافياي ايران( -افيا )فصلنامة علم  جغرپايه و نسدت مكانی، 

تحلیل عملكرد فالايی شهر میرانی  (0931) ايوب ،منوچهري میاندواب ؛صابر ،محمدپور ؛حمید ،پورحسین ؛نژاد، حسینحاتمی

 .79-99، صص. 21، هاي جغرافياي انسان پژوهشفصلنامة مرند در سط  شهرستان مرند، 

 تهران. ،انتشارات آگاه ،يدارپا يسمو ا وتور يسمتور  مبان (0910) ينالدّشم، ي،زاهد

 ، چاپ اوّل، انتشارات دانشگاه يزد، يزد.ايريزي منطقههاي برنامهاصول و روش( 0921اهلل )زياري، کرامت

، صرص. ريرزي و مرديريت شرهريمقاالت کنفران، برنامه، مجموعهبررس  نظام شهري استان يزد (0911)زياري، مدواري 
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707-779. 

 يگردشرگر و یفرهنگر یراثبخ  م ةانداز توسعچشم درخصوص( 0919ی و گردشگري )دستعيصناسازمان میراث فرهنگی، 

،   و گردشدگريدسدتعيصنامر ز اسناد و  تابخانه سازمان ميراث فرهنگ ، ، «0919تا  0919»يران کشور ا

 تهران.

 ريزي استانداري گیالن.( استانداري گیالن، معاونت برنامه0931) نسالنامة آماري استان گيال

و  يدر سرطوح شرهر یشررق يجراناسرتان آذربا يیسرازمان فالرا یرلتحل( 0912حسین؛ پورمحمد، اسماعیل )سرايی، محمد

 .02-27، صص. 77، فصلنامة فضاي جغرافياي ، (ینظمی)شاخص ب یبا استفاده از مدل آنتروپ يایهناح

، (هاي کشرور )کراربرد مردل اقتصراد پايرههراي صرنعتی اسرتان( تمرکز نسدی اشتغال در فعّالیّت0922رمانی، مجید )صداغ ک

 .09-10(، صص. 02) 0، پژوهتنامة بازرگان 

( ارزيابی وضعیّت تسهیالت گردشگري استان آذربايجان شررقی از ديرد 0910صدرموسوي، میر ستار؛ دخیلی کهنمويی، جواد )

 .073-099، صص. 00، هاي جغرافياي الّة پژوهشمگردشگران، 

فصدلنامة ، هراي اسرتان گریالنشهرسرتان ةسنج  پايرداري توسرع( 0913ضرابی، اصغر؛ محمدي، جمال؛ رنگیدن، قاسم )

 .00-79(، صص. 09) 2 ساخت شهر،

هداشت و درمران، هاي توسعة خدمات بشاخص تحلیل فالايی (0912)حمیدرضا  ،سبنیرخشان ؛محمدي جمال؛ ضرابی، اصغر

 .709-799(، صص. 72) 2، رفاه اجتماع  ةفصلنام

ريزي فالرايی بندي مقصردهاي گردشرگري: واکراوي مفهرومی نرو در برنامره( سرط 0913ضیايی، محمود؛ شجاعی، مسرلم )

 .70-90، صص. 09، فصلنامة مطالعات گردشگريگردشگري، 

-0991در ايرران ) يو رشرد اقتصراد يگردشرگر ةتوسعررسی رابطة ( ب0910اله؛ جداري، امیر )طیدی، سید کمیل؛ بابكی، روح

 .19-001(، صص. 70) 2، «ويژة اقتصاد»پژوهتنامة علوم انسان  و اجتماع  (، 0919

: برا اسرتفاده از مردل ايرران در اقتصاد يبخ  گردشگر يیزااشتغال يبضرا ةمحاسد( 0930زاده، سعید؛ قدسی، سوده )عیسی

 .000-027(، صص. 20) 2 ،يگردشگر يريتمطالعات مد ةفصلنام، ستانده - داده

هاي کشرور، ، انتشرارات سرازمان شرهردارييامنطقده ةدر توسع يگرد يكردي وچک: رو يشهرها( 0917فنی، زهرره )
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