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  )انجمن جغرافياي ايران المللي علمي ـ پژوهشي و بينفصلنامه (جغرافيا 

  1393بهار ، 40شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

 

  محيطي گردشگري بر سكونتگاههاي روستايي محيطي گردشگري بر سكونتگاههاي روستايي بررسي آثار بررسي آثار 

  ))اي شهرستان بابلاي شهرستان بابلروستاهاي كوهپايهروستاهاي كوهپايه: : موردمورد((
  

  2و مرتضي مهرعلي تبار فيروزجايي 1وحيد رياحي
  

  چكيده
 محيطي زيست اثرات اجتماعي، اقتصادي، منفي و مثبت پيامدهاي كنار در جغرافيايي مكان هر در گردشگري رونق

در  .آورد بار به را ناپذيري جبران هايخسارت تواندمي يافتن آثار منفيِ گردشگري ادامه صورت در كه دارد به همراه
ران روستايي در محدودة مورد مطالعه ارزيابي محيطيِ حضور گردشگاين پژوهش تالش شده است آثار زيست

هاي آن براساس مطالعات ميداني تحليلي و همبستگي است كه داده ـ روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي. شود
نفر از روستائيان با سابقه بيش از پانزده سال سكونت  75گردآوري شده است و با استفاده از فرمول كوكران تعداد 

ها در چارچوب در نهايت، داده. اندگيري سيستماتيك ساده مورد پرسشگري قرار گرفتهروش نمونهبا استفاده از 
دهد كه نتايج تحقيق نشان مي. اندهاي آماري تجزيه و تحليل شدهبا استفاده از آزمون Excelو  Spssافزار نرم

محيطي، بهبود  افزايش آگاهي زيست حضور گردشگران در روستاهاي مورد مطالعه تغييرات مثبتي را در متغيرهاي
هاي مسكوني، شبكه معابر داخل روستا، افزايش جاذبه بصري و بهبود معماري روستايي، بهبود كيفيت ساختمان

ها فراهم كرده است و همچنين حضور گردشگران بهبود كيفيت بناهاي مذهبي و بهبود وضيعت دفن بهداشتي زباله
اندازهاي طبيعي، افزايش ميزان آلودگي  ات منفي را در متغيرهاي مناظر و چشمدر روستاهاي مورد مطالعه تغيير

هاي آب، افزايش آلودگي هوا، تغيير ميكرواقليم يا هوا محلي، افزايش روند فرسايش خاك، از بين رفتن تنوع گونه
، افزايش ميزان اندازي به حريم منابع طبيعيها و تخريب آبشارهاي فصلي، دستگياهي و جانوري، پرشدن دره

زباله و مواد زائد بيرون از محدوده بافت كالبدي روستاها، انتشار بوهاي ناخوشايند ناشي فاضالب منازل و 
  .رويه و غيرمجاز بوجود آورده استوساز بي ات خدماتي ـ رفاهي، افزايش ميزان ساختتأسيس

  

  .گردشگري روستايي، گردشگري پايدار، شهرستان بابل: گانكليدواژ

                                                 
  ريزي روستايي، دانشكده علوم جغرافيايي، دانشگاه خوارزمي غرافيا و برنامهدانشيار ج.  1

  ريزي روستايي، دانشكده علوم جغرافيايي، دانشگاه خوارزمي دكتراي جغرافيا و برنامهدانشجوي  .  2
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  مقدمه

در اقتصاد ملي هر  مؤثرهاي گردشگري فعاليتي پويا، پاك، رو به گسترش و يكي از بخش
ها و مزاياي فراوان بنابراين، تمامي كشورها در پي استفاده از فرصت. رودشمار مي كشوري به

حاصل از آن هستند تا به واسطة آن، رفاه نسبي را براي حال و آينده جوامع خود، رقم بزنند 
صنعت گردشگري آنچنان در توسعه اجتماعي ـ اقتصادي ). 8: 1385آبادي و ديگران، نگيز(

 ،محمود بني نادري و مكيان( اندناميده را صادرات نامرئي كشورها اهميت دارد كه اقتصاددانان آن
 در گردشگري توسعة. يكي از انواع گردشگري، گردشگري روستايي است). 205: 1382

 و اجتماعي و مشكالت فقر، مهاجرت از روستاها هاي نجاتراه از يكي روستايي، مناطق
 و كشاورزي اقتصاد بودن غالب دليل به روستايي، نواحي اكثر در .رودمي شمار به اقتصادي

 اين مكمل نوانع به گردشگري نظير ايتوسعه هايفعاليت ديگر به آن، توجه پذيريآسيب

مهدوي (باشد  روستاييان زندگي شرايط بهبود در تضميني مختلف، هاي تواند از جنبهمي بخش
 شده، مرسوم دنيا كه در نيست زيادي مدت روستايي گردشگري واژة ).40: 1387و همكاران، 

 افزايش درآمد و زايياشتغال فعاليتي، و ايجاد تنوع رشد اقتصادي باعث اينكه به توجه با اما

و  محلي هاي توسعهدر سياست لمللي ا بين عهسوي جام از شود،مي روستايي ساكنان براي
در واقع ).  70: 1390مطيعي لنگرودي و نصرتي،(است  شده تأكيد بسيار امر اين بر اي منطقه

تواند به افزايش سطح  رونق گردشگري در مناطق روستايي رهيافت جديدي است كه مي
  .زندگي ساكنان كمك نمايد و موجب تسريع بخش توسعه روستايي شود

. هاي چشمگيري دارد ي اخير با روستاهاي سنتي تفاوتها فعاليت اقتصادي روستاها در دهه
).  110 :1371 اهلرس،( ويژگي عمده روستاهاي سنتي ايران فعاليت اقتصادي مبتني بر مزرعه است

ي متعدد اقتصادي تمركز دارند و گردشگري يكي از ها ي اخير بر فعاليتها اما روستاهاي دهه
هاي گردشگري در اقتصاد امروزه به دليل اثرات چشمگيري كه فعاليت. است ها ليتاين فعا

نيافتگي و  عدم درك اثرات گردشگري عاملي براي توسعه. گذاردمناطق گردشگري برجاي مي
هاي مختلف بيشتر تحت آثار توسعه گردشگري در نوشته. رودشمار ميپيامدهاي اين صنعت به

سازمان ميراث فرهنگي، (محيطي هستند  اجتماعي و زيست - هنگيعنوان آثار اقتصادي، فر
؛ 54 :1388؛ خاني و همكاران، 130 :1995؛ كاوسي، 25: 1388 گردشگري، صنايع دستي و

محيطي گردشگري روستايي  با اين حال در پژوهش حاضر بر اثرات زيست). 55: 1381عليزاده، 
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كيد شده و در پي أشالينگچال در شهرستان بابل تموسي، لهه، اي شيخ در روستاهاي كوهپايه
ي بر تأثيرال است كه حضور گردشگران در مناطق روستايي مذكور چه ؤپاسخ به اين س
 محيطي مناطق روستايي داشته است؟متغيرهاي زيست

  

  مباني نظري

از  1964المللي ترانسپورت در سال سازمان ملل براساس پيشنهاد كنفرانس بين ي كهتعريف
منظور تفرج، بازديد از نقاط  گردشگر كسي است كه به چنين است كه دارد ردشگر بيان ميگ

ديدني، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و يا زيارت به كشوري غير از كشوري كه در آن اقامت 
ساعت كمتر و از شش ماه بيشتر  24كند مشروط بر اينكه حداقل مدت اقامت او از  دارد سفر مي

 ايمنظوره چند فعاليتي گردشگري). 85 -  110 :1994؛ گان و كالر، 14: 1371ايي، ديب(نباشد 

 از بيش گردشگر مسافرت و گيرد مي انجام گردشگر عادي محيط از خارج مكاني در كه است

سازمان جهاني (است  ديگر يها فعاليت يا و تجارت تفريح، هدف و كشدنمي طول سال يك
 براي فرار كه اندشده بدل هاييانسان تردد كانون به روستاها امروزهدر اين بين،  ).1997توريسم، 

 دامنة به لذا با توجه. كنندمي سفر روستاها به ماشيني، زندگي و شهري پرهياهوي زندگي از

 روز به روز و استتوسعه گذاشته  به رو روستايي گردشگري روستايي، محيط نيازهاي و تقاضا

 گردشگري توانمي اي،منطقه ريزيفرآيند برنامه در. شودمي افزوده آن خاص جاذبة و اهميت بر

 سطح افزايش نتيحه، در و زندگي كيفيت بهبود محلي و اشتغال افزايش براي ابزاري را روستايي

 ).27 -28: 1387طالب و همكاران، (آورد  به حساب اياجتماعي منطقه امكانات و اقتصادي رفاه

رضواني و صفائي، (يافت  گسترش بعد به 1950 دهة از مشخص طوربه روستايي گردشگري
از  تواندفراساختاري، مي كاركرد يك عنوان و از يك نگاه اين شكل از گردشگري به) 112: 1384
 تداوم يابد و گسترش جامعه و فرهنگي هاي اقتصاديساير بخش به وابستگي و مشاركت طريق

 در مهمي ملي نقش توسعة با آن خوردنبالطبع گره و روستا تعالي و در رشد خود نوبه به و

طور اعم و گردشگري  هبگردشگري  ).96: 1389الديني،  شمس(كند  ايفا توسعه كشور فرايند
از ) 16: 1997هنتر، (  اند متقابل به يكديگر وابسته طور و محيط زيست بهطور اخص  هروستايي ب

را فراهم  حضور گردشگران زمينةهاي توريستي با داشتن جاذبهيك طرف محيط زيست 
تواند آثار مثبت و منفي بر محيط زيست داشته  گردشگري مي ةطرف ديگر توسع سازد و از مي
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طور اعم و گردشگري روستايي  همباحث گردشگري ب ،رو از اين. )76 :1383مهدوي، (باشد 
  .گيردطور خاص با رويكرد توسعه پايدار در ارتباط قرار مي هب

ي ها ي اخير كشور در سكونتگاهها ي روند تحوالت دههها يدار يكي از پيامدگردشگري پا
روستايي است و عبارت است از گردشگري كه نيازهاي نسل حاضر را پاسخ دهد، بدون اينكه 

گردشگري . هاي مربوط به نسل آينده براي پاسخگويي به نيازهاي خود مايه بگذارداز ظرفيت
زيست، اقتصاد و فرهنگ و جامعه ميزبان شود كه بر محيط  و اجرا ميريزي پايدار به نحوي برنامه

گردشگري پايدار را گردشگري تعريف كرده است كه  1993باتلر در سال . اثر منفي نگذارد
بتواند در يك محيط در زمان نامحدود ادامه يابد و از نظر انساني و فيزيكي به محيط زيست 

برخي از اصول ). 389 : 2009؛ پيگ و كونل، 111: 1385 زاهدي،(اجتماعي لطمه وارد نياورد 
نفعان، ايجاد اشتغال براي افراد محلي، ارتباطات  گردشگري پايدار شاملِ مشاركت، حضور ذي
، همكاري، ظرفيت تحمل، نظارت و ارزشيابي، ها بازرگاني، پايداري منابع، هماهنگي در هدف

؛ سازمان ميراث فرهنگي، 113: 1385ي، زاهد(باشد پاسخگويي، آموزش و حفظ هويت مي
  ).9: 1388گردشگري،  صنايع دستي و

  

  تحقيق روش

. تحليلي است ـ تحقيق حاضر به لحاظ محتوا از نوع كاربردي و از لحاظ ماهيت از نوع توصيفي
عنوان جامعة مورد تحقيق،  هموسي، لهه، شالينگچال بدر نوشتار حاضر با انتخابِ روستاي شيخ

محيطي گردشگري روستايي بر روستاهاي هدف مورد كنكاش قرار گرفته شده ستاثرات زي
نفر از ساكنان بومي با سابقة سكونت بيش از پانزده سال و  75با استفاده از فرمول كوكران . است

نفر از مسئوالن شامل به ورزان، كاركنان بخشداري، مسئوالن جنگل باني و شوراهاي روستا  12
هاي تحقيق به داده. اندعنوان افراد نمونة تحقيق انتخاب شده ري تصادفي ساده بهگيبه شيوة نمونه

اي و ميداني گردآوري شده است كه در روش ميداني از پرسشنامه، مصاحبه و هاي كتابخانهشيوه
االت پرسشنامه با استفاده از طيف ليكرت و در پنج گويه، از ؤس. گرفته شده استمشاهده بهره 

جهت تحليل ارتباط ميان رونق  نهايت؛ در در. الف تا كامالً موافق تدوين شده استكامالً مخ
عنوان متغير وابسته، در  محيطي بهعنوان متغير مستقل و وضع زيست گردشگري روستايي به

  .آماري پيرسون استفاده شده است از آزمون Excelو  Spssافزارهاي چارچوب نرم
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 6اين شهرستان . محدوده تحقيق بخش بند پي شرقي شهرستان بابل در استان مازندران است
كنار و  پي غربي، گتاب، الله آباد، بابل پي شرقي، بند بخش به اسامي بخش مركزي، بخش بند

اي، هگروستاهاي اين بخش از نظر توپوگرافي مركب از سه شكل جل .دهستان است 13همچنين 
موسي، لهه، شالينگچال روستاهاي شيخ. اند لي و كوهستاني تركيب يافتهجنگ ـ وهستانيك

كيلومتري شهرستان بابل  70روستايي هستند كه در جنوب بخش بندپي شرقي در فاصله تقريباً 
توجهي به آنها به  روند و بي شمار مي اين سه روستا اگر چه روستاهاي كوچك به. قرار دارد

، اما )413 -  406: 1376براي اطالع بيشتر رجوع كنيد به سعيدي، ( انجامد فروپاشي روستاها مي
ي گردشگري طبيعي و انساني در دهة اخير توانستند گردشگران را جذب كنند ها با داشتن جاذبه

  ). 1جدول (نحوي جميعت اين روستاها در سالهاي اخير بيش از سه برابر شده است  به
  

  1335 -  1390هاي روستاهاي نمونه طي سالتغييرات تعداد خانوار : 1جدول

  شالينگچال  لهه  موسيشيخ  سال

1335  15  18  12  

1345  17  18  21  

1355  14  21  13  

1365  15  29  14  

1375  27  36  33  

1385  102  96  65  

1390  193  165  111  

  1392سالنامه آماري و خانه بهداشت، : منبع   

  

  هاي تحقيقيافته

محيطي صنعت گردشگري در جهان امروز بخصوص در كشورهاي درحال توسعه اثرات زيست 
دهندة اين  هاي اوليه نشانبررسي. مطلوب و نامطلوب بر پيرامون خود برجاي گذاشته است

گيري پديده گردشگري در عرصة روستاهاي شيخ موسي، لهه، شالينگچال در كل است كه شكل
انداز اندازي متفاوت از چشمطور كل چشم هروستاها را تغيير داده و بزيست سنتي  فضاي محيط
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ثر أعبارت ديگر ساختار فضايي روستاهاي مورد مطالعه مت به. وجود آورده است سابق روستايي به
ي ها از تغيير ساختار اقتصادي دگرگون شده است و اگر ساختار فضايي، آرايش و سازمان پديده

توان  ، مي)51: 1387افراخته، (ي طبيعي و انساني دانسته شود ها ت فرايندسطح زمين در اثر فعالي
ي اخير با ساختار فضايي ها نتيجه گرفت كه ساختار فضايي روستاهاي مورد مطالعه در سال

  .ي بنيادين داردها سنتي تفاوت
، باني در تحقيق حاضر، مسئوالن پاسخگو شامل دو كارمند بخش داري، سه مامور اداره جنگل

باشند كه سابقه كار و شناخت كافي از منطقه مورد مطالعه دارند و ورز مي چهار شورا و سه به
مرد در سنين و تحصيالت مختلف  55زن،  20دهنده به پرسشنامه شامل همچنين روستاييان پاسخ

كه بخاطر شناخت كافي از منطقه همة افراد نمونه از ساكنان بومي همان آنجا انتخاب  هستند
دهد گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه با دو هدف هاي ميداني نشان ميبرداشت. دشدن

وجود زيارتگاه امامزاده عبداهللا و شيخ موسي عامل جذب . گرددمذهبي و طبيعتگردي انجام مي
، حيات وحش، وجود ها نخورده، آبشار، چشمه گردشگران مذهبي و مناظر طبيعي بكر و دست

  .باشدوردي عامل جذب گردشگران با انگيزه طبيعتگردي ميارتفاعات جهت كوه ن
درصد از گردشگران منطقه بومي و  60مصاحبه با شوراهاي روستاها بيانگر اينست كه حدود 

. چهل درصد غيربومي هستند كه تعداد اين دسته از گردشگران روز به روز درحال افزايش است
محيطي گردشگري بايد عامل بومي و يا  بر طبق نظر مسئوالن محلي در تحليل آثار زيست

كه، بيشتر افراد بومي ثروت زيادي جهت  چرا. ثر دانستؤغيربومي بودن را بايد تا حدودي م
انداز طبيعي را ندارند و همچنين احساس مسئوليت و اطاعت از اندازي و برهم زدن چشم دست

اره منابع جهت اجراي ضوابط قوانين عرفي منطقه و دستور مسئوالن محلي نظير شوراها و اد
  ).1392مصاحبه حضوري، ( وساز بيشتر از افراد غيربومي است ساخت

درصد از ساكنان بومي مخالف حضور  65دهد كه حدود نتايج حاصل از پرسشنامه نشان مي
هاي گردشگران غيربومي هستند كه دليل اصلي را بخاطر عدم رعايت و ناديده گرفتن سنت

اي هم اند و عدهاقتصادي و برهم زدن آرامش روحي و رواني ذكر كردهفرهنگي، معيشت 
عواملي نظير رونق اقتصادي و از انزوا خارج شدن روستا از لحاظ اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 

  ). 1392ي ميداني، ها بررسي(اند را دليلي موجه براي حضور بيش از بيش گردشگران دانسته
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                        هاي روستايي   بررسي آثار محيطي گردشگري بر سكونتگاه

مثبت حضور گردشگران بر روستاهاي نمونه تأثيرگويان در مورد اندازه توزيع نظرات پاسخ 

  1392هاي تحقيق، يافته: منبع

  

  اثرات گردشگري بر روستاها: 2جدول

  اثرات مثبت يا منفي گردشگري  ي ساكنان روستاهاي مورد بررسيها پاسخ

 زيست محيطي 14.8 14.1 25.2 25.7

  بهبود شبكه معابر داخل روستا 7.2 18.4 21.1 44.8

  افزايش جاذبه بصري با بهبود معماري روستايي 14.2 12.5 2.9 25.1

 هاي مسكوني 3 15.3 29 39.9

 بهبود كيفيت بناهاي مذهبي 13.3 5.6 26.2 30.2

 هاوضيعت دفن بهداشتي  زباله 1.3 61.4 6 28

  زيست 33.2 31.3 22 12

 اندازهاي طبيعي 0 15.1 19 45.8

 افزايش ميزان آلودگي آب 8 9.5 9.6 42.6

 افزايش آلودگي هوا 3.9 29.1 12.1 38.5

 هوا محلي 5.6 15.5 35.2 35.9

 افزايش روند فرسايش خاك 1 29.3 26.5 32

  هاي گياهي و جانوري 0 22.5 31 39.3

  ها و تخريب آبشارهاي فصلي 9.8 42.1 5.9 23

  اندازي به حريم منابع طبيعي 0 9.2 11.8 62.3

  زباله و مواد زائد 0 10.2 20.2 36.6

  هاي كشاورزي 5.2 20.2 20 29.2

  انتشار بوهاي ناخوشايند فاضالب ناشي از امكان تفريحي 23.8 11 14.5 36

39 21.4 25 0   

  رويه و غير مجاز 0 12.8 12.2 56.3

 كاهش كيفيت محيط زيست روستا 1.3 2 7.9 48.1
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بررسي آثار محيطي گردشگري بر سكونتگاه

  
  
  
  
  
  
  

توزيع نظرات پاسخ : 1نمودار

  

اثرات مثبت يا منفي گردشگري

زيست محيطيافزايش آگاهي 

بهبود شبكه معابر داخل روستا

افزايش جاذبه بصري با بهبود معماري روستايي

هاي مسكونيبهبود كيفيت ساختمان

بهبود كيفيت بناهاي مذهبي

وضيعت دفن بهداشتي  زبالهبهبود 

زيستافزايش كيفيت محيط

اندازهاي طبيعي تخريب مناظر و چشم

افزايش ميزان آلودگي آب

افزايش آلودگي هوا

هوا محليتغيير ميكرو اقليم يا 

افزايش روند فرسايش خاك

هاي گياهي و جانورياز بين رفتن تنوع گونه

ها و تخريب آبشارهاي فصليپرشدن دره

اندازي به حريم منابع طبيعيدست

زباله و مواد زائدافزايش ميزان 

هاي كشاورزيتغيير كاربري زمين

انتشار بوهاي ناخوشايند فاضالب ناشي از امكان تفريحي

  ايجاد سرو صدا

رويه و غير مجازوساز بي افزايش ميزان ساخت

كاهش كيفيت محيط زيست روستا

  1392هاي تحقيق، يافته: منبع

خيلي زياد

1.3
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طور كلي سوال  هات مثبت و منفي حضور گردشگران روستايي بتأثيراز پاسخگويان در زمينه 
هاي محيط زيست داشته مثبت بر عرصه تأثيرشده است كه  آيا در مجموع گردشگري روستايي 

درصد زياد و  12درصد متوسط،  22درصد كم،  31.3 درصد خيلي كم، 33.2يا خير؟ حدود 
  ).1نمودار (اند درصد خيلي زياد را عنوان نموده 1.3

ارتباط  spssافزار گيري از نرمآوري شده، با بهرههاي جمعدر ادامه پس از تجزيه و تحليل داده
بين متغيرهاي مستقل و متغيير وابسته با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد آزمون قرار 
گرفته است و مشخص شده است كه حضور گردشگران روستايي بر  بعضي از متغيرهاي 

منفي  تأثيرمحيطي روستاهاي نمونه مثبت و بر بعضي از متغيرهاي زيست  تأثيرمحيطي زيست 
  . تگذاشته اس

ها نشان داده است حضور گردشگران بررسي :محيطي گردشگري روستايياثرات مثبت زيست 
روستايي در روستاهاي نمونه موجب تقويت و ارتقاء سطح آگاهي زيست محيطي روستاييان 

ميزان  )sig= 0.33( 0.33داري داري پيرسون با سطح معنيچراكه آزمون معني. شده است
. باشددهد كه بيانگر شدت همبستگي تقريباً باال مياين دو متغير نشان ميرا بين  0.61همبستگي 

در حقيقت تعامل روستاييان با گردشگران و جدي گرفتن مسايل زيست محيطي از سوي 
مسئوالن محلي موجب احساس مسئوليت بيشتر روستاييان نسبت به مسايل زيستي پيرامون آنها 

سازي روستاييان نسبت به اهميت مسائل  وجب آگاهشده است و در واقع حضور گردشگران م
آن بر كيفيت شبكه  تأثيرات مثبت رونق گردشگري تأثيراز جمله . محيطي شده استزيست 

و ضريب همبستگي )sig= 0.32( 0.32داري برابر نحوي كه سطح معني معابر بوده است، به
   .داردشدت همبستگي باال را بين اين دو متغير بيان مي 0.89
دهد دو متغيرِ كيفيت جاذبه بصري با بهبود معماري روستايي و وضع ها نشان مييافته

هاي مسكوني در نتيجة حضور گردشگران ارتقاء يافته است؛ چراكه استحكام و ايمني ساختمان
 0.42به ترتيب برابر با  -داري و ضريب همبستگي مشابه معني تجزيه و تحليل آماري سطح

)sig= 0.42 ( مقدار شدت باالي همبستگي نشان . دهندرا در اين دو مورد نشان مي – 0.78و
هاي هاي روستايي چه به لحاظ ايمني و استحكام و چه به لحاظ زيبايياز ارتقاء كيفيت خانه

  .چشمي دارد
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 ـ و يا مذهبي) با توجه به وجود بقاع متبركه(از آنجا كه بخشي از گردشگران با انگيزه مذهبي 
توان گفت عامل اوليه رونق گردشگري در واقع مي. كنندگردي به اين روستاها سفر مي  يعتطب

در پرسش از اينكه حضور گردشگران تا چه حدي بر . استدر اين مناطق وجود مناطق متبركه 
بوده است؛  مؤثر ها ارتقاء كيفيت بناهاي مذهبي اعم از بناهاي متبركه نامبرده و مساجد و حسينه

مقدار ضريب همبستگي . اندمتوسط به باال را اظهار داشته تأثيربه صددرصد پاسخگويان  نزديك
باشد و شدت همبستگي بين دو متغيرِ حضور گردشگران و ارتقاء كيفيت بناهاي مي 0.4حدود 

خارج شدن از انزواي فيزيكي و اجتماعي و تبليغات موجب جذب . باشدمي 0.6مذهبي برابر 
  .طور اعم و گردشگران مذهبي بطور اخص شده است هگران بهرچه بيشتر گردش

رسد با حضور دفن صحيح بهداشتي زباله در روستاهاي مورد بررسي متغيري است كه بنظر مي
بنا به اظهارات ماموران بهداشتي . گردشگران روستايي در روستاهاي نمونه صورت گرفته است

شود و با توجه به طور كامل انجام نمي هه بمركز بهداشت بندپي شرقي هر چند هنوز دفن زبال
طور  هآوري و دفن زباله بوساز غيرقانوني فرآيند فعلي جمع حجم ورود گردشگران و ساخت

سطح . ها قوت پيدا كرده استگيرد اما با حضور گردشگران اين فعاليتناقص انجام مي
گردشگران روستايي در حدود داري بين دو متغير دفن و گردآوري بهداشتي زباله و حضور  معني
  .باشدباشد كه از نظر شدت در حد متوسط ميمي 0.32 باشد و ضريب همبستگيمي 0.41

ريزان گردشگري اين است كه با وظيفه برنامه :محيطي گردشگري روستايي اثرات منفي زيست
امع ات منفي گردشگري بر محيط زيست و بهم ريختگي كه براي جوتأثيربه حداقل رساندن 

محلي ايجاد كرده، به فوايد آن اميدوار باشد و عالقمندان گردشگري، مخصوصاً آنهايي كه براي 
قرخلو و (كنند را برقرار نگه دارند مدت و بلندمدت در آنجا اقامت مي گذران تعطيالت كوتاه

با انداز طبيعي روستاهاي نمونه دهد كه مناظر و چشم نشان مي ها بررسي). 3: 1388ديگران، 
 0.01داري در اين مورد برابر با سطح معني. ورود گردشگران درحال تخريب روزافزون است

گذاري قوي حضور گردشگران تأثيركه بيانگر  است 0.63است و شدت همبستگي اين دو متغير 
مصاحبه با ماموران اداره جنگلباني اين مسئله . باشداندازهاي طبيعي روستاها مي بر مناظر و چشم

هاي وياليي در مناطق بكر و بدون هرگونه كند كه هر ساله شمار زيادي خانهآشكار ميرا 
انداز طبيعي روستاها كاسته شده و نمودي شود كه روزبه روز بر چشمريزي ساخته ميبرنامه
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  .وسازهاي روستايي ظاهر شده است گسيخته از ساختلجام 
ي فراوان و ها طالعه وجود چشمهاز جمله عناصر مهم جذب گردشگر در مناطق مورد م

اند كه آلودگي آب در  است با اينحال، مسئوالن بهداشتي روستاهاي نمونه اظهار داشته ها رودخانه
ارتباط بين حضور گردشگران و آلودگي منابع آبي ارتباط مستقيم و . معرض هشدار جدي است

گي بسيار قوي را در اين شدت همبست 0.82دار است به نحوي شدت همبستگي با مقدار  معني
، وجود آشغالها مانند ها و چشمه ها ي خانگي به رودخانهها پيوستن فاضالب. داردمورد بيان مي
هاي جاري موجود از جمله ي آبها هاي جديد در قسمت سرچشمه، ايجاد خانه... پالستيك و 

ط دو متغير مستقل داري ارتبادر تحليل معني. باشدمحيطي مربوط به آب مي مشكالت زيست
شود كه دو آلودگي هوا و تغيير ميكرواقليم يا هوا محلي با حضور گردشگران چنين برداشت مي

متغير مذكور ارتباط معناداري با حضور گردشگران در روستاهاي نمونه دارد، چرا كه ميزان سطح 
كه شدت نسبتاً باشد مي 0.28برابر  باشد كه ضريب همبستگيمي 0.043داري برابر با معني

هاي حاصل از پرسشنامه همچنين در نتيجه تجزيه و تحليل آماري داده. دهدضعيفي را نشان مي
 0.043داري بين دو متغير فرسايش خاك و افزايش حضور گردشگران با ميزان سطح معني

شدت است كه بيانگر  0.61دار وجود دارد و ميزان ضريب همبستگي نيز برابر با  ارتباط معني
  .همبستگي قوي بين اين دو متغير است

هاي گياهي و جانوري از جمله مواردي است كه در بررسي مسائل از بين رفتن تنوع گونه
محيطي ناشي از حضور گردشگران بايد بررسي شود چراكه؛ با افزايش جميعت و تراكم زيست 
سطح . رده استهاي گياهي و جانور تغيير پيدا كوسازها چگونگي تركيب گونه ساخت

دهد كه مقدار شدت اين را نشان مي 0.029داري ضريب همبستگي پيرسون مقدار  معني
هاي گياهي گذاري نسبتاً قوي حضور گردشگران بر تنوع گونهتأثيربيانگر  0.58همبستگي با عدد 

بافت  داري ميان افزايش ميزان زباله و مواد زائد بيرون از محدودهسطح معني. باشدو جانوري مي
بيانگر  0.39و با شدت همبستگي  0.02كالبدي روستاها و حضور گردشگران روستايي با مقدار 

ها در مسير جاده تجمع زباله. باشدمنفي رشد گردشگري بر مناطق روستايي مورد مطالعه مي تأثير
مصاحبه ( هاي اخير شدت گرفته استو در داخل بافت روستا معضلي است كه در سال

  ).1392حضوري، 
داري ارتباط ميان تغيير كاربري زمين و حضور  هاي ميداني، معنيهاي حاصل از تحليل دادهيافته
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داري دهد؛ چراكه سطح معنيگردشگران و شدت همبستگي قوي ميان اين دو متغير را نشان مي
 از آنجا كه شغل غالب در بوميان. باشدمي 0.8و ضريب همبستگي برابر با  0.03برابر با 

گذار تأثيرباشد اين امر بر كيفيت و كميت دامداري منطقه روستاهاي مورد مطالعه دامداري مي
توانند هاي اخير نميبوده است و به نحوي كه بر طبق اظهارات دامداران منطقه، آنها در سال

عواملي مانند ازدحام جميعت، عدم وجود . ها در مراتع رها كنندهمانند گذشته براحتي دام
هستند كه موجب عدم رضايت  ها در مراتع و كم شدن مراتع از جمله موارديت، وجود زبالهامن

  ).1392مصاحبه حضوري، (دامداران شده است 
طوركلي حضور گردشگران  هب”هاي حاصل از پرسش اين سوال كه در نهايت تحليل داده

نشان  “بوده است؟ گذارتأثيرروستايي تا چه اندازه بر كاهش كيفيت محيط زيست روستايي 
زيست دهد بين حضور گردشگران روستايي در روستاهاي مورد مطالعه با كيفيت محيط  مي

داري برابر با معني نحوي كه ميزان سطح دار و مستقيم وجود دارد؛ به روستايي ارتباط معني
  .باشدمي 0.61و ضريب همبستگي برابر با  0.041

  

  محيطي ر گردشگران روستايي و متغيرهاي زيستداري ميان حضوآزمون معني: 3جدول 

 هاگـويــه داريسطح معني ضريب پيرسون

 افزايش آگاهي زيست محيطي  0.33  0.61

  بهبود شبكه معابر داخل روستا 0.32 0.89

 افزايش جاذبه بصري با بهبود معماري روستايي 0.42 0.78

 هاي مسكونيبهبود كيفيت ساختمان 0.42 0.78

 بهبود كيفيت بناهاي مذهبي 0.4 0.6

 1392ي ميداني،ها بررسي: منبع    

  

  گيرينتيجه

محيطي   در اين پژوهش آثار زيست. گذاردگردشگري اثرات مختلف بر محيط روستا باقي مي
موسي، لهه و  حضور گردشگران به مناطق روستايي بخش بندپي شرقي در سه روستاي شيخ

ها نشان داد كه متغيرهايي نظير نتايج حاصل از تحليل داده. شالينگچال مورد بررسي قرار گرفت
محيطي، بهبود شبكه معابر داخل روستا، افزايش جاذبه بصري و بهبود  افزايش آگاهي زيست
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هاي مسكوني، بهبود كيفيت بناهاي مذهبي و بهبود معماري روستايي، بهبود كيفيت ساختمان
  .ردشگري در نقاط روستايي مورد مطالعه بوده استها از نتايج مثبت گوضع دفن بهداشتي زباله

حضور گردشگران در روستاهاي مورد مطالعه تغييرات منفي را در متغيرهاي مناظر و 
اندازهاي طبيعي، افزايش ميزان آلودگي آب، افزايش آلودگي هوا، تغيير ميكرواقليم يا هوا  چشم

هاي گياهي و جانوري، تخريب همحلي، افزايش روند فرسايش خاك، از بين رفتن تنوع گون
منابع طبيعي، افزايش ميزان زباله و مواد زائد بيرون از محدوده بافت كالبدي روستاها و افزايش 

اين يافته با نتايج تحقيق قدمي و . رويه و غيرمجاز به وجود آورده استوساز بي ميزان ساخت
زاده و ؛ عليقلي51: 1388؛ خاني و همكاران، 1388؛ قرخلو و همكاران، 1389همكاران، 
باشد كه بر همسو مي 1384؛ رضواني و صفايي، 1386؛ مهدوي و همكاران، 1386همكاران، 

اي است اهميت اين پيامد منفي به اندازه. كيد دارندأپيامدهاي منفي ناشي از حضور گردشگران ت
ها را خنثي و آنشعاع خود قرار داده  گردشگري را تحت ةتواند ساير آثار مثبت توسعكه مي
تواند پايداري  امروزه، اين امر كامالً بديهي است كه تخريب و آلودگي محيط زيست مي. نمايد

. طبيعي فراهم آورد ةمناطق روستايي را به مخاطره اندازد و زمينه را براي نابودي اين سرماي
بلي در جهت حفظ و هاي قريزيبدون برنامه(توريسم  ةرسد كه اگر چه توسعبنابراين به نظر مي

تواند در كوتاه مدت، منافع اقتصادي بسياري براي جامعي ميزبان به مي) حمايت محيط زيست
هاي سنگيني را به روستا و منابع طبيعي آن تواند خسارتهمراه داشته باشد، اما در بلندمدت مي

  .وارد سازد
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