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  اهاي مناطق بیابانی ایران، مطالعه موردي روستاي فهرج،پایدار روست  توریسم، راهکاري جهت توسعه

  استان یزد

  

  2اسماعیل قادري   1یگانه آقازمانی

  

  کارشناس ارشد  جغرافیا و برنامه ریزي توریسم دانشگاه آزاد علوم تحقیقات -1

                                                    استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات -2

             

  چکیده: 

این پژوهش باهدف شناسایی امروزه توریسم به عنوان ابزاري جهت توسعه روستایی در نظر گرفته می شود. 

قابلیتهاي توسعه گردشگري در روستاي فهرج  استان یزد  و بهره برداري از این قابلیتها جهت  فراهم سازي زمینه هاي 

ب توسعه پایدار انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف از  مشاهده، مطالعه میدانی، مصاحبه توسعه در چهارچو

تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها به روش . استفاده شده است بسته نیمه ساختار یافته با مسولین و ساکنین روستا  و پرسشنامه

اما به دلیل عدم بهره برداري از این  .ردشگري را داردکمی نشان میدهد روستاي فهرج پتانسیلهاي الزم جهت توسعه گ

با بکارگیري مدل باتلر مشخص شد که این روستا قابلیتها زمینه توسعه پایدار روستایی در این منطقه فراهم نشده است. 

ت اقتصادیی در مرحله اکتشافی قرار گرفته است و ازاغلب منابع گردشگري روستا استفاده نشده است. در این مطالعه اثرا

؛علی فرهنگی و زیست محیطی گردشگري برروستا و همچنین میزان رضایت جامعه میزبان بررسی شده است-اجتماعی

افزایش آگاهی آنها از  فرهنگی نظیر افزایش غرور روستاییان، –رغم اینکه گردشگري در روستا اثرات  مثبت اجتماعی 

را در پی داشته است، جامعه میزبان نتوانسته از مزایاي  از آنهابازسازي مکانهاي تاریخی و حفاظت  آثار تاریخی،

اقتصادي آن بهره مند گردد. با این حال گردشگري از بعد زیست محیطی با مراقبت بیشتر روستاییان از تمیز ماندن روستا 

ه است. همچنین گردشگري آثار منفی به همراه نداشت ،به علت عدم وجود گردشگر کافی در روستاهمراه بوده است.  

  جامعه میزبان رضایتمندي خود را از توسعه گردشگري در روستا بیان کرده است.

  توریسم روستایی، توسعه پایدار توریسم، توسعه پایدار توریسم روستایی، روستاي فهرج کلیدي: ه هايواژ

  

  

  

                                                             
 :مسئول مکاتبات Yegi_fr@yahoo.com 
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 مقدمه:

تبلور حاکمیت ها و ایران به علت واقع شدن بر روي کمربند خشک دنیاي قدیم، به عنوان کانون 

) و قرار گیري در چهار راه تمدن هاي آسیایی و اروپایی داراي منابع 1980امپراطوري هاي مختلف (اهلرز، 

). بخش وسیعی از ایران را O’ Gorman et al.,2007(گردشگري متنوع طبیعی و فرهنگی می باشد

گرفته است. این بیابانها ظرفیتهاي توریستی بیابانهایی نظیر دشت کویر، دشت لوت و بیابان هاي پراکنده فرا 

متنوعی را فراهم آورده اند. کلوتها، تلماسه ها، نبکاها، ماسه هاي روان و شوره زارها از جمله جاذبه هاي 

طبیعی محسوب می شوند که در کنار جاذبه هاي فرهنگی نظیر کاروانسراها، قنات ها، آب انبارها، 

م گرم و خشک و صنایع دستی می توانند در جذب توریست و در پی آن روستاهایی با معماري ویژه اقلی

توسعه این مناطق نقش موثري ایفا کنند. با این حال مطالعات انجام شده نشان می دهند تا کنون برنامه ریزي 

مناسبی به منظور بهره برداري از قابلیتهاي مناطق بیابانی کشور صورت نگرفته است. همچنین، نبود زیر 

تهاي مناسب، عدم تخصیص بودجه و سرمایه گذاري و عدم توجه خاص به مناطق بیابانی به عنوان ساخ

سرمایه هاي اکوتوریستی در سطح کالن از جمله موانع توسعه توریسم پایدار  در این مناطق می 

انی پربازدید بدلیل عدم وجود نیروي انس  ). عالوه بر مشکالت ذکر شده ، در مناطق1387باشد(غالمی،

 در سطح پایینی قرار گرفته استظرفیت برد کارآمد  مناسب جهت مدیریت و ارائه خدمات گردشگري

 ).1390(حسن پور، 

اخیر روستاهاي ایران، بویژه در مناطق بیابانی، شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها بوده   در دهه هاي

سبک زندگی از کشاورزي به صنعتی ، است. مهاجرتهاي بی رویه به شهرها ناشی از عواملی نظیر تغییر 

در پی آن کمبود موقعیتهاي کاري میباشد. در مناطق بیابانی این مشکالت به    خشکسالی، افزایش جمعیت و

علت  اقلیم نا مناسب بیشتر است زیرا  اقلیم بیابانی محدودیتهائی نظیر کمبود آب و به دنبال آن کاهش 

پی دارد. انزواي جغرافیایی و دور بودن از مرکز شهري و  عدم  فعالیتهاي کشاورزي وترك  روستا را در

در مقابل،  این اقلیم  توسعه زیر ساختها در کنار مشکالت اقلیمی زندگی را بر ساکنین سخت تر می نماید.

براي روستاها فراهم کرده است که توجه به آنها به عنوان  جاذبه هاي توریستی میتواند به   بیابانی فرصتهایی

وسعه روستاها کمک کند. برخی از این روستاها نظیر روستاي گرمه در حاشیه بیابان مرکزي ایران، به کمک ت

افراد بومی و خالقیت آنان به منظور  بکارگیري  گردشگري به عنوان ابزاري براي توسعه در روستا اشتغال 

،  نمونه اي از  روستاهایی است که  به ). در حالیکه، منطقه مهریز در استان یزد1389، ایرانیایجاد کرده اند(
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علت عدم بهره گیري از قابلیتهاي گردشگري همچنان با  مشکالتی که اقلیم بیابانی به آن تحمیل میکند 

  .)1388(صالحی،  مواجه می باشد

 677 در قسمت مرکزي فالت ایران و به فاصله کیلومترمربع 130458استان یزد با مساحت حدود  

طول   /to 52050 /16 580 تا ض شمالی عرto 290 35/   350/7ایتخت، شهر تهران، در از پکیلومتري 

                    شرقی واقع شده است که دربرگیرنده نامناسب ترین عوامل طبیعی غالب بر فالت مرکزي ایران است

خراسان جنوبی، سمنان و  ). این استان به وسیله استان هاي اصفهان، فارس،1387(سالنامه آماري استان یزد، 

کرمان محدود شده است. بواسطه احاطه شدن بوسیله بیانهایی نظیر لوت و دشت کویراستان یزد به عنوان 

). بر اساس آمارهاي اداره 1369(قبادیان،  خشک ترین استان ایران با سخت ترین شرایط کویري می باشد

                     میلیون هکتار هاي این استان به حدود دو، سطح بیابان 1388کل منابع طبیعی استان یزد در سال 

باشد. وجود نقاط مرتفع، استان را از  ) می4055m). بلندترین نقطه استان شیرکوه(1384می رسد(امیدوار،

نظر ژئو مورفولوژیکی تنوع بخشیده و علی رغم بیابانی بودن، مناطق ییالقی را پدید آورده است. نوسان 

در زمستان و تابستان و حتی در  )200c to +460c-(حرارت درجه حرارت ماکزیمم و مینیمم شدید درجه 

ادامه می یابد، لخت بودن ناهمواریها که منجر به   آبان شب و روز، تابستانهاي طوالنی و گرم که تا  اواسط

برسد، گویاي آن ساعت  بر کیلومتر  90تواند به سرعت روز از سال که می 60تا  40وزش طوفان هاي شنی 

  تا  20.70c فرماست. میانگین ساالنه دما بین بیابانی حکم است که استان یزد شرایط آب  و هوایی شدیداً

11.90c  ،1387متغیر است(سالنامه آماري استان یزد.(  

بواسطه  اقلیم خشک، این استان داراي جاذبه هاي اکوتوریستی از قبیل بیابان، کلوتها، تلماسه ها، 

اي آهکی، کویرهاي شور، سیرك هاي  یخچالی، قناتها می باشد که در فاصله کمی از یکدیگر میتوان غاره

قدیمی ترین سازند هاي زمین شناسی (پره کامبرین) تا جدیدترین آنها (هولوسن) در  آنها را  مشاهده کرد.

آثار تاریخی نظیر خانه هایی ).  1384(امیدوار،  کیلومتر در این استان دیده می شود 100فاصله اي کمتر از 

با معماري بومی، کاروانسراها، آب انبارها و سایر منابع فرهنگی که قبال ذکر شد بیانگر پتانسیل هاي 

  گردشگري استان می باشند. 

 Sharpley)گردشگري یکی از پردرآمدترین صنایع در اقتصاد امروز دنیا به حساب می آید. 

& Telfer, 2002) .رها این صنعت  پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، بسیاري از کشو               

اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. صنعت جهانگردي در 
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سراسر دنیا، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، که شکل هاي دیگر اقتصادي مانند تولید یا 

   ).Gee & Sola, 1997ت، بسیار مورد توجه می باشد(استخراج منابع طبیعی به صرفه نیس

تواند در ایجاد  گردشگري روستایی جزیی از صنعت گردشگري به حساب میاید که می

درآمد مکمل و مشاغل جدید، ایجاد فرصتهاي کارآفرینی، جذب سرمایه و توزیع درآمد نقش 

ه با این حال، توجه ب (Su, 2011; Hutassin, 2008 Mason and Cheyne, 2000) کندمهمی ایفا 

با دارا بودن گنجینه هاي  این نکته ضروري است که روستاها از جمله مقاصد گردشگري هستند که

آسیب پذیر بودن به راحتی  نقش مهمی ایفا می کنند و به علت میراث طبیعی و تاریخی یک ملت

پایدار توریسم به عنوان  عهمفهوم توس ).Lane,1994( ابندی در اثر فعالیتهاي گردشگري تغییر می

با چالشهاي توریسم روستایی و همچنین ایجاد تعادل بین نیازهاي اجتماعی،  ابزاري براي رویا رویی

دست  اقتصادي جوامع روستایی با تقاضا هاي توریستها و صنعت توریسم است در حالیکه از منابع طبیعی،

نگهداري این منابع را جهت استفاده آیندگان  و امکان (Sharpley, 2007)ساز و فرهنگی محافظت کرده

بر روي سه عنصر سازنده سیستم گردشگري یعنی مقوله هاي محیط زیست، این مفهوم  .فراهم آورد

  ).Swarbrook,1999اجتماع و اقتصادتاکید دارد(

روستاي تاریخی فهرج یکی از  روستاهاي شهرستان یزد است که در مرکز ایران و در یک منطقه 

و نیمه خشک واقع شده است. این روستا به سبب وجود مسجد جامع فهرج که اولین مسجد ساخته خشک 

، مورد بازدید قرار می گیرد. می باشد میالدي) 651-637( شده در ایران پس از غلبه اعراب بر ایران 

بافق،  -ان، یزدنزدیکی این روستا به شهر یزد، قراگیري روستا در مسیر یکی از محورهاي اصلی ارتباطی است

و دسترسی مناسب با جاده آسفالته  منجر شده است تا گردشگرانی که در شهر یزد اقامت دارند از این روستا 

  دیدن کنند. 

نکته حائز اهمیت آن است که روندهاي گردشگري تا چه حد در توسعه روستایی موثر بوده است. 

توسعه روستا در راستاي رویکرد توسعه پایدار لذا مطالعه قابلیتهاي توسعه گردشگري در روستا جهت  

  پاسخ دهد: سواالت زیر  ضروري به نظر می رسد. این تحقیق تالش دارد به

آیا استفاده از منابع گردشگري موجود  )2 آیا روستاي فهرج قابلیتهاي توسعه گردشگري را دارد؟ )1

  می کند؟ در روستا زمینه الزم جهت توسعه پایدار توریسم را در فهرج فراهم 
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  مبانی نظري و پیشینه تحقیق:

به دنبال استقبال مدیران، برنامه ریزان، مجامع بین المللی و ملی از اصول مطرح شده توسعه پایدار و 

و مدیریت نشده به وجود آمد، رویکرد توسعه پایدار  توریسم انبوه در پی نگرانیهایی که از اثرات منفی

این رویکرد توریسم را به عنوان مثلثی  میداند  که بین جامعه میزبان،  ).Vander, 2005توریسم  مطرح شد(

زیستگاه آنها،توریستها و صنعت توریسم ارتباط برقرار  میکند و هدف آن ایجاد سازش بین این سه وجه 

مثلث و برقراري تعادل طوالنی مدت بین آنهاست. توریسم پایدار به دنبال کاهش تخریب محیط زیست و 

افزایش رضایت بازدید کنندگان و افزایش رشد اقتصادي طوالنی مدت منطقه است که از این راه فرهنگ، 

) 2003). شارپلی (Lane, 1994میتوان رشد گردشگري را متعادل ساخت و از محیط زیست محافظت کرد(

سم باید به به این معنی که توسعه پایدار توری بومی کردن است. د توسعه پایدار گردشگري هماناظهار میکن

نیازهاي جوامع بومی پاسخ دهد. که این مهم از راه بهبود زنجیره هاي عرضه  محصوالت محلی، تشویق 

کارهاي دستی و صنایع دیگر، جلو گیري از نشت درآمدهاي حاصل از توریسم به خارج از مقصد و اطمینان 

رت میگیرد به این دلیل که هدف از اینکه توسعه در محدوده ظرفیتهاي زیست محیطی و اجتمایی منطقه صو

  ).Sharpley, 2003اصلی توسعه پایدار برآورده کردن نیازهاي اساسی و خود اتکایی افراد محلی است(

فرهنگی توسعه گردشگري را در -اصول پایداري تمام جوانب زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی

ا پایداري آن را در طوالنی مدت تضمین برگرفته، و یک تعادل مناسب باید بین این سه بعد صورت گیردت

کند:پایداري اقتصادي به معنی تضمین اجراي  اقدامات اقتصادي طوالنی مدت و قابل دوام، توزیع عادالنه 

مزایاي اقتصادي در میان ذي نفعان که این مزایا شامل اشتغال ثابت، فرصتهاي درآمدزایی و خدمات 

به معنی استفاده بهینه  کاهش فقر  میباشد.پایداري زیست محیطیاجتماعی به جوامع میزبان و مشارکت در 

فرهنگی شامل  -از منابع زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی است.پایداري اجتماعی

فرهنگی جامعه میزبان، حفاظت از میراث فرهنگی دست ساخته و فرهنگ  –احترام به اصالت اجتماعی 

  .)WTO, 2004مسائل درون فرهنگی میباشد( حاکم بر جوامع، درك بهتر

 & Bell( شاخص هاي توسعه پایدار توریسم به منظور عملیاتی کردن مفهوم توسعه پایدار

Morse,2003(  ،افتخاري و همکاران) مطرح شده اند.  )1389و اندازه گیري آثار و پیامدهاي گردشگري

امع  محلی و کوچک  که سازمان جهانی شاخصهاي مربوط به ارزیابی توسعه پایدار توریسم در جو

پیشنهاد کرده است موارد زیر را در بر می گیرد: اثر بر زیرساختها، تجاوز به  2004گردشگري در سال 

هنجارهاي محلی، نقش توریسم در فرهنگ و اجتماع، مزایاي توریسم براي جامعه (از نظر اشتغال و درآمد)، 
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. در ارتباط با مناطق بیابانی (WTO, 2004) یت توریستهامشارکت درمدیریت و توسعه توریسم، رضا

  شاخص هایی  مربوط به  ذخیره آب و  فرسایش خاك را به سایر شاخص ها می توان اضافه کرد. 

با در نظر گرفتن شاخص هاي ارائه شده و تطبیق آنها در یک منطقه کوهستانی در چین، شن و 

ریسم کشاورزي در منطقه مورد مطالعه به پایداري نرسیده است. ) به این نتیجه رسیدند که تو2009همکاران(

شان می دهد دولت چین از گردشگري روستایی به عنوان ابزاري جهت توزیع درآمد نSu (2011) مطالعه 

در مناطق فقر زده روستایی، ایجاد درآمد مکمل و احیا هنرها و صنایع دستی بومی و بازگرداندند روستاییان 

) با مطالعه دره کن و سولقان در استان تهران 1388د  استفاده کرده است. مهدوي و همکاران(به روستاي خو

به این نتیجه رسیدند که گردشگري منجر به تخریب محیط زیست افزایش قیمتهاو سوداگري زمین و اشتغال 

بهداشت  زایی محدود درمنطقه شده است. درمقابل آثار مثبت اجتماعی مانند کاهش مهاجرت و افزایش

) در یکی از روستاهاي نواحی ساحلی  1388عمومی را به همراه داشته است. مطالعه خانی و همکاران (

شمال ایران نشان میدهد روستاییان از گردشگري رضایت نداشته و گردشگري نه تنها نتوانسته از نظر 

  اقتصادي موفق عمل کند بلکه محیط زیست نیز تخریب شده است.

      شده جهت فراهم سازي توسعه پایدار از طریق گردشگري در  مناطق بیابانی نشان  مطالعات انجام

مانند نامیبیا در جنوب افریقا، بیابان نژو در اسراییل  زمینه مشارکت افراد بومی منطقه را از طریق  می دهند

 انی گردشگري). بعالوه مطالعات سازمان جهWTO,2007(اندهاي اکوتوریستی فراهم آورده ایجاد کمپ

واقع در جنوب شرق آسیا  گردشگري اجتماع محور منجر  ،آسامو ) نشان می دهد در روستاي کویري2007(

به بهبود کیفیت و کمیت صنایع دستی روستا شده است که خود مشاغل غیر مستقیم ایجاد کرده است. در 

توانسته  "گردش با شتر"مه که یک سازمان مردمی  است  از طریق برنا کراك نیچر مراکش نیز سازمان

سی پتانسیل هاي ) بابرر1386اشتغال مستقیم و غیرمستقیم براي افراد بومی  ایجاد کند. در ایران نیز صالحی (

تهدیدهاي  و مهریز در استان یزد با کمک مدل سوات نقاط قوت، ضعف، فرصتها گردشگري در منطقه

  یان کرده است.توسعه پایدار گردشگري را در این منطقه روستایی ب

  

  منطقه مورد مطالعه 

کیلومتري جنوب شرقی  شهر یزد(مرکز استان یزد)  21در شهرستان یزد و تاریخی فهرج روستاي 

سال می رسد(فرهنگ آبادیهاي  5000قدمت این روستا به بافق واقع شده است.  -در مسیر جاده یزد

نفر جمعیت دارد 6294این روستا   1385بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال ). 1388شهرستان یزد 
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خانوار در آن زندگی می کنند. به علت نزدیکی این روستا به شهر یزد آمارهاي مرتبط با عناصر اقلیمی  697و

 1386این شهر به روستاي فهرج قابل تعمیم میباشد. بر اساس اطالعات ایستگاه سینوپتیک شهر یزد  سال 

و  متوسط درجه حرارت  0c -10و 430cشهر یزد  به ترتیب حدود  حد اکثر و حد اقل مطلق درجه حرارت

در همین سال   میلی متر 48بوده است.متوسط میزان بارندگی در این شهر حدود   190cشهر یزد حدود

رانندگی و ازقبیل  شغل آزاد %)65(اغلب مردم روستا. )1386گزارش شده است(سالنامه آماري استان یزد، 

کم  .% از مردم روستا کشاورزانی هستند که در گلخانه ها مشغول به کارند27. دارند راخدماتی سایر مشاغل 

در روستا اتفاق افتاد منجر به مهاجرت روستاییان به مناطق  1375و  1365آبی و خشکسالی که بین سالهاي 

منجر به شهري و کاهش جمعیت روستا شد. تاسیس گلخانه ها و آبیاري به روش قطره اي در سالهاي بعد 

افزایش  1386تا  1375بازگشت روستاییانی که روستا را ترك کرده بودند شد و جمعیت روستا بین سالهاي 

  ).1388یافت(اداره آمار ایران 

مسجد جامع فهرج که قدیمی ترین مسجد ساخته شد در ایران است مهمترین عامل جذب   

خر زمستان و اوایل بهار است که ماه هاي گردشگر در روستا محسوب می شود. فصل توریستی روستا اوا

روندهاي گردشگري در روستا مدیریت نشده و  تا به حال (ایام نوروز) را در بر می گیرد. اسفند و فروردین

بدون برنامه ریزي می باشد. استراتژیها ي پیشنهاد شده در برنامه استراتژیک منطقه نمونه گردشگري فهرج 

ی صنایع دستی و گردشگري استان یزد انجام شده است جامه عمل نپوشیده که توسط سازمان میراث فرهنگ

و رها شده اند. به عنوان نمونه تدابیري از قبیل تاسیس گارگاه هاي صنایع دستی و بازارهایی جهت فروش 

محصوالت کشاورزي جهت تشویق افراد محلی به منظور  مشارکت در توسعه گردشگري روستا اندیشیده 

تا کنون اجرایی نشده اند. برنامه هاي توسعه اي دیگري از قبیل برنامه پارك روستایی و کمپ شده است که 

توریستی نیز تدوین شده اند که در مراحل اولیه بودجه گیري هستند. بازسازي منطقه تاریخی روستا که در 

ي ربط انجام شده آن قلعه مسجد آب انبار و خانه هاي قدیمی قرار گرفته اند توسط سازمانهاي دولتی ذ

کیلومتري روستا واقع شده اند به علت وجود اشیا عتیقه مورد دستبر قرار  2است. قبرهاي قدیمی که در 

گرفته اند. باوجوداینکه چشم انداز روستا بیابانی است مناطق بیابانی اطراف روستا به ندرت مورد بازدید 

و خانه هاي تاریخی روستا از جمله جاذبه هاي  گرشگران قرار می گیرند. قناتهاي روستا که خشکیده اند

  تاریخی روستا هستند که بدون استفاده رهاشده و بازدید نمی شوند. 
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  روش تحقیق: 

از روش مطالعه کمی در این تحقیق استفاده شده است.  مصاحبه هاي نیمه ساختاریافته با نخبگان 

 -1رسشنامه هاي بسته که بر اساس طیف لیکرت (که سه نفر از اعضاي دهیاري روستا بودند انجام شد.  پ

 18نفر ازروستاییان که باالي  83کامال موافق) تهیه شده بودند  بطور تصادفی در میان  -5کامال مخالف تا 

کتابخانه اي و اسنادي، مشاهده، مطالعه میدانی می سال سن داشتند توزیع شدند. روش گرد آوري اطالعات 

از یق شامل مردم و مسولین روستا است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران باشد.. جامعه آماري تحق

  .به دست آمدخانوار  85 خانوار 697میان 

پرسشنامه نخبگان بطور متفاوتی تهیه شد که  شامل پرسشهاي بسته جهت سنجش رضایت جامعه 

ریزي و مدیریت گردشگري روستا میزبان از گردشگري و اثرات آن و پرسشهاي باز به منظور بررسی برنامه 

  می شد.

یا تی تست به  بوده و از آزمون میانگین جامعه آماري Spssابزار تجزیه تحلیل داده ها نرم افزار  

مقایسه شده  3بر اساس این آزمون داده هاي بدست آمده با عدد جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. 

بدون نظر  -3مخالف -2کامال مخالف  -1دامنه اي از اعداد  زیرا گزینه هاي موجود در پرسشنامه ها است

فرضیه مورد نظر رد  3. درصورت کمتر بودن میانگین از عدد کامال موافق را در بر می گرفت -5موافق  -4

شده و در صورت بیشتر بودن میانگین فرضیه مورد نظر تائید میشود. عالوه بر آن از مدل تالک نیز به منظور 

 3لین روستا به علت تعداد اندك (ؤاطالعات کمک گرفته شده است. پرسشنامه مس لیلتجزیه و تح

  امکان تجزیه و تحلیل آماري نداشته و از این رو به توضیح نظرات آنان اکتفا شده است. پرسشنامه)

  فرضیات تحقیق عبارتند از:

یل قدمت تاریخی و چشم به نظر میرسد روستاي فهرج پتانسیلهاي الزم جهت توسعه گردشگري را به دل -1

  انداز بیابانی دارا میباشد.

  وستا زمینه توسعه پایدار روستایی را فراهم می کندربهره برداري از منابع گردشگري به نظر میرسد  -2

  .را فراهم کند اقتصاديمی تواند زمینه پایداري ي فهرج  در روستاتوسعه گردشگري  -2-1

  .فرهنگی  را فراهم کند - می تواند زمینه پایداري اجتماعیي فهرج  توسعه گردشگري در روستا -2-2

  .کندنمی را فراهم   زیست محیطیمی تواند زمینه پایداري ي فهرج  در روستاتوسعه گردشگري  -2-3

  روستاییان از توسعه گردشگري در روستا ي فهرج رضایت دارند.-2-4
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  یافته ها:

ررسی ویژگیهاي جمعیت شناختی پاسخگویان نشان اول، ب د:نیافته هاي تحقیق به شرح زیر می باش

از پاسخگویان مرد بوده و   %80سال، بودند. بیش از  50تا  18) بین سنین %86.7می دهد اغلب پاسخگویان (

 20سواد دیپلم یا زیر دیپلم داشتند. اغلب آنان شغل آزاد داشتند. مدت اقامت  اکثر شرکت کنندگان بیش از 

   .سال عنوان شد

اسنادي ،مصاحبه با مردم و مسولین روستا  -یافته هاي حاصل از مطالعات میدانی، کتابخانه ايدوم، 

  نشان می دهد روستاي فهرج پتانسیلهاي الزم جهت توسعه گردشگري را دارد:

روستاي فهرج روستایی تاریخی است که داراي آثار تاریخی و منابع طبیعی می باشد. مسجد جامع 

 مسجد ساخته شد در ایران است مهمترین عامل جذب گردشگر در روستا محسوبفهرج که قدیمی ترین 

زیرساختهایی که در کمتر روستایی در مناطق بیابانی وجود دارند نظیر آب،  می شود. در کنار این منابع وجود

 برق، مخابرات، جاده مناسب، بانک، مهاجر پذیر بودن روستا به علت روي آوردن به کشاورزي غیر سنتی،

جمعیت نسبتا باسواد، افزایش مراکز خدماتی، احداث اقامتگاه  و اقدامات مرمتی که در آثار تاریخی روستا 

انجام گرفته است نشان می دهند روستاي فهرج سکونتگاهی فعال بوده و آثار تاریخی آن به دست  فراموشی 

زدید میکنند. بطور کلی تعداد سپرده نشده است. توریستها اغلب در ماه اسفند و فروردین از روستا با

گردشگران این روستا اندك بوده و بطور پراکنده در قالب تور یا و بطور انفرادي  وارد روستا می شوند. تمام 

خدمات توسط تور لیدر ها ارائه می شود و یا توسط افراد از بیرون روستا تهیه می شود. روستا به سبب دارا 

زمستانهاي سرد و تابستان هاي گرم در طول فصل گرم و سرد سال کمتر بودن اقلیم خشک و تبع آن داشتن 

مورد بازدید واقع شده و حتی ممکن است چند هفته مورد بازدید واقع نشود. فصل توریستی روستا اواخر 

زمستان و اوایل بهار است که ماه هاي اسفند و فروردین (ایام نوروز) را در بر می گیرد. در این ماه ها تعداد 

قرارگیري روستا در نزدیکی شهر  به ماه هاي دیگر افزایش می یابد.گردشگران وارد شده به روستا نسبت 

شده است تا  توریستهایی که با هدف بازدید از شهر یزد در این شهر اقامت  ثبافق باع –یزد و جاده یزد 

افق می باشند با اقامتی چند ساعته ب –دارند یا به منظور بازدید از مقصد دیگري مجبور به عبور از جاده یزد 

  در روستا  از روستا دیدن می کنند. به این ترتیب روستا یک زیر مقصد گردشگري محسوب می شود.

روستا مهمترین عوامل جذب گردشگر به روستا فضاي مسجد جامع فهرج وجاذبه  به نظر مسولین

عماري و سایر آثار تاریخی مانند مزار شهدا، م و هاي طبیعی (کویر)هستند که اهمیت زیاد یا خیلی زیاد دارند

وردارند. به عقیده آنان روستا نسبت به دو عامل ذکر شده، از اهمیت کمتري برخ آداب و سنن و مراسم سنتی
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مشکالتی نظیر کم آبی، مالکیت زمین، بادهاي شنی، دسترسی و  حمل و نقل وجود ندارد. همچنین   روستا با

براي جاذبه هاي گردشگري روستا در طول سال انجام نمیشود.تنها اقدامی که جهت  تبلیغات و اطالع رسانی

سال پیش در  است چاپ بروشوراست. این بروشورهاتبلیغ جاذبه هاي گردشگري در روستا انجام گرفته 

هاي بین مسافران نوروزي توزیع شده است. روستاییان نیز در مدیریت، تهیه و اجراي فعالیتها و برنامه 

گردشگري مشارکت داده نمی شوند. تنها یکی از مسولین روستا از برنامه هاي تدوین شده جهت  رتبط بام

توسعه گردشگري که در وضع موجود به آنها اشاره شد، مطلع بود. از دید گاه مسولین ورود گردشگران به 

بهبود جاده، مرمت آثار  روستا نسبت به سالهاي پیش روند افزایشی داشته است و  اقدامات توسعه اي نظیر

  تاریخی از عواملی هستند  که در جذب گردشگر به روستا اهمیت داشته است.

ازپاسخگویان معتقدند  %90دهد بیش از  یافته هاي بدست آمده از پرسشنامه مردم نشان می

اغلب  و با توسعه گردشگري در روستا موافق و خیلی موافق هستند. گردشگري به نفع مردم فهرج میباشد

بسیار مایل هستند که هر زمان(تعطیالت و تمام فصلهاي سال) گردشگران  پاسخگویان اظهار داشتند که

بیشتري در روستا ببینند. عالوه بر آن، اغلب افراد موافقت خود را با اقدامات زیر نشان دادند: بهره برداري از 

پذیرایی و خدماتی، آگاه سازي و آموزش  بیابان جهت انجام فعالیتهاي توریستی، ساخت اقامتگاه و مراکز

مراجعه  1افراد بومی، مشارکت در برنامه ریزي و مدیریت گردشگري. براي مالحظه سایر اقدامات به جدول 

 کنید.

روستاي فهرج "تا موافقت خود را با فرضیه اول دهد ساکنین روس آزمون فرضیه نشان می

میانگین به 2نشان داده اند. طبق جدول شماره  "می باشدپتانسیلهاي الزم جهت توسعه گردشگري را دارا 

  بوده و فرضیه مورد نظر اثبات می شود.  3دست آمده از پرسشنامه مردم بیشتر از عدد 

بهره  "آزمون فرضیه دوم توسط آزمون میانگین جامعه آماري موافقت پاسخگویان را با  چهارم،

تایید می کند. همانطور که  "ایدار روستایی را فراهم می کندوستا زمینه توسعه پربرداري از منابع گردشگري 

) ، در مفهوم توسعه پایدار 1388و گی ( )1999در مبانی نظري تحقیق اشاره شد به عقیده اسواربروك (

تاکید می شود. بنابراین به منظور آزمون  اقتصاد، اجتماع و محیط زیست توریسم بر روي سه مقوله

ر فهرج از رضیه کمک گرفته شدتا اثرات گردشگري بر توسعه پایدار روستایی دفرضیهدوماز چهار زیر ف

و میزان رضایت ساکنین از توسعه گردشگري به عنوان یکی از شاخهاي توسعه  ابعاد مختلف بررسی شده

  پایدار توریسم روستایی مشخص گردد. 
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تا زمینه پایداري توسعه گردشگري در روس"یه اول مخالفت پاسخگویان را با آزمون زیر فرض

نشان می دهد. زیرا اغلب پاسخگویان نظر چندان موافقی (مخالف، خیلی مخالف "اقتصادي را فراهم میکند

و نظري ندارم) با متغیر هاي مربوط به ارزیابی بعد اقتصادي ابراز نکردند. جهت ارزیابی اثرات توریسم در 

یکاري، افزایش در آمد، افزایش اشتغال جوانان منطقه مورد مطالعه شاخص هاي زیر بررسی شدند: کاهش ب

از کشاورزي به گردشگري، مهاجرت از شهر به روستا به منظور اشتغال در گردشگري، و زنان، تغییر شغل 

ایجاد درآمد از بابت احیا صنایع دستی و غذاهاي  محلی و کسب سود از قبال گردشگري، مشارکت 

صمیم گیري فعالیتهاي گردشگري. بررسی ها گویاي آن است که روستاییان در برنامه ریزي، مدیریت و ت

به لحاظ اقتصادي در روستا نداشته زیرا کسب و کاري از قبال این فعالیتها رونق نگرفته  یريگردشگري تاث

  ).3است و بنابراین در متنوع سازي اقتصاد روستا یا افزایش قیمتها  تاثیري نداشته است(جدول شماره 

توسعه گردشگري در روستامی "ه دوم نیز مخالفت پاسخگویان را با این زیرفرضیه آزمون زیرفرضی

تایید می کند. یافته هاي به دست آمده نشان می دهند  "را فراهم کند فرهنگی -د زمینه پایداري اجتماعیتوان

اغلب  گردشگري از بعد اجتماعی و فرهنگی، جز درمورد یک مولفه، آثار منفی در پی نداشته است زیرا 

مردم روستا نظر چندان موافقی(مخالف، خیلی مخالف و نظري ندارم) با موارد زیر نشان ندادند؛ کاهش 

امنیت روستا، افزایش شلوغی و سر وصداو اختالف بر سر زمین و دخالت زنان در تصمیم گیریها، آسیب 

صنایع دستی. اما بیش از نیمی  رساندن به  آداب و رسوم و اخالقیات، تغییر لهجه و زبان مردم و زنده کردن

از ساکنین روستا بیان کردند که این گونه فعالیتها منجر به تمایل اهالی روستا به پیروي از  الگوي لباس 

پوشیدن گردشگران شده و بنابرین گرشگري تغییر نحوه لباس پوشیدن ساکنین روستا را در پی داشته است. 

اشتند گردشگري آثار مثبت اجتماعی در پی داشته است زیرا با دیدن در مقابل، اغلب ساکنین روستا اعتقاد د

به روستا افزایش پیدا کرده و  ن روستا می آیند غرور آنان نسبتگردشگرانی که از نقاط مختلف به دید

کنجکاوي آنان نسبت به آثار تاریخی بیشتر شده به این ترتیب آگاهی آنان از این آثار تاریخی افزایش یافته 

  ). 4جدول شماره است(

             توسعه گردشگري در روستا زمینه پایداري زیست محیطی را فراهم"در مورد زیر فرضیه سوم

می باشد مخالفت  پاسخگویان با  3بیشتر ازعدد  2.5542با توجه به اینکه میانگین به دست آمده  "نمی کند

ردشگري آسیبهاي زیست محیطی به همراه  زیر فرضیه تایید می شود. داده هاي تحقیق نشان می دهند گ

نداشته است زیرا منجر به تخریب محیط زیست، افزایش زباله و کمبود آب در روستا نشده است. از آثار 

مثبت زیست محیطی می توان به افزایش حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. زیرا به عقیده ساکنین روستا 
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تا به تمیز ماندن این بخش از روستا کمک کرده است. اهمیت دادن تعبیه سطلهاي زباله در بافت تاریخی روس

روستاییان به تمیز ماندن روستا و خودداري از رها کردن زباله در محیط روستا گویاي این مطلب است. 

  ). 5(جدول شماره 

روستاییان از توسعه گردشگري در روستا "با آزمون زیر فرضیه چهارم موافقت ساکنین روستا با 

تایید میشود. زیرا اغلب آنان با توسعه گردشگري و اقدامات ذکر شده جهت توسعه آن  و  "یت دارندرضا

). 6مشاهده توریستهاي دیگر در روستا موافق بوده و معتقدند گردشگري به نفع آنان می باشد(جدول شماره 

ودگی محیط زیست، کمبود از طرف دیگر اغلب پاسخگویان  نگرانی کمی از مواردي از قبیل بروز ناامنی، آل

آب، روي آوردن جوانان به فرهنگ شهري، تخریب آثار تاریخی روستا و ساخت ساختمانهایی با معماري 

غیر  بومی نشان دادند.حدود نیمی از پاسخگویان بیان کردند که از ورود افراد غیر بومی به روستا جهت اداره 

نشان می دهد ساکنین روستا با  6ر این، جدول  شماره فعالیتهاي گردشگري احساس نگرانی کردند. عالوه ب

  اقدامات توسعه گردشگري در روستا موافق هستند.

  

  بحث و نتیجه گیري:

روستاي فهرج پتانسیلهاي الزم جهت توسعه گردشگري را دارد؛ زیرا داراي منابع تاریخی و طبیعی 

ن فهرج  داراي روحیه مهمان پذیري هستند است که به عنوان عوامل جذبی می توانند عمل نمایند. روستاییا

زیرا تمایل خود را به مشاهده تعداد بیشتر گردشگران و انجام اقدامات توسعه گردشگري نظیر بهبود 

دسترسی به آثار تاریخی و طبیعی با نصب تابلوهاي راهنما و اقداماتی از این قبیل می باشند. همچین مایل به  

و با سواد هستند.  مهاجر پذیر بودن و  نرخ رشد مثبت روستا که منجر به  مشارکت در توسعه بوده،  جوان

ایجاد امکانات خدماتی جدید  در روستا شده است به عنوان یکی دیگر از منابع گردشگري در روستا مطرح 

و تسهیالتی از قبیل آب، برق، مخابرات، راه  هستند که عامل پیشبرنده گردشگري می باشند. زیر ساخت ها

سترسی مناسب از شهر یزد، بانک، اقامتگاه، اغذیه فروشی و برنامه هایی که به منظور توسعه گردشگري در د

 روستا تدوین شده اند بیانگر قابلیتهاي روستا جهت توسعه گردشگري می باشند.

) هر مقصد 2002هر کدام از عوامل ذکر شده جزیی  از سیستم گردشگري هستند که به گفته گان (

عوامل ذکر شده ممکن  ي جهت رسیدن به توسعه پایدار باید در برنامه ریزي به آنها توجه کند.گردشگر

روستاهاو بویژه روستاهاي مناطق بیابانی این امکانات وجود نداشته باشد. کمبود آب، راه  است در برخی

جر به کمبود کار و دسترسی نامناسب، دوري از مراکز شهري و انزواي جغرافیایی، کمبود امکانات رفاهی من
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کاهش جمعیت در اینگونه روستا ها شده و به این ترتیب توسعه گردشگري در این روستاها با مشکالتی 

  همراه است. 

روستا با کمبود امکانات گردشگري نظیر اقامتگاه، مراکز خدماتی و پذیرایی روبروبوده است.  ابراز 

یرایی، خدماتی و بهره برداري از بیابان  نشان از ناکافی بودن تمایل مردم روستا به احداث اقامتگاه و مراکز پذ

این مراکز در روستا دارد. همچنین، در مواردي عدم وجود این امکانات و تسهیالت جهت پذیرایی از 

                در مورد اندك هیچ گونه برنامه تفریخی در ارتباط با بیابان در روستا انجام  توریستها می باشد. جز

در این رابطه میتوان از برنامه شتر سوري در بیابان نام برد که در سالهاي اخیر در دوران نوروز  نمی شود.

  شود. انجام می

که به مدل باتلر نیز معروف است،  یا تالکبا تطبیق یافته هاي تحقیق با چرخه زندگی گردشگري 

ی گردشگري قرار دارد. در این مرحله از معلوم می شود که روستاي فهرج در مرحله اکتشافی از چرخه زندگ

 ,Butler)مقصد استفاده نشده و توریستها به صورت پراکنده و نا منظم از مقصد بازدید می کنندقابلیتهاي 

در روستاي فهرج نیز از برخی قابلیتهاي موجود در روستا بهره برداري نشده و منابعی که بازدید  .(1999

ده توسط توریستها یی که امکاناتی در روستا براي آنها فراهم نشده مورد بازدید کننده دارند نیز به طور پراکن

قرار می گیرد. جز موارد اندك، توریستها  اقامت شبانه  در روستا نداشته و روستاییان در تهیه غذا ، راهنمایی 

زینه اي پرداخت نمی و آمد و رفت  آنها نقشی ندارند؛ گردشگران به منظور بازدید از اماکن تاریخی روستا ه

کنند و اغلب خدمات از قبیل راهنما، غذا، ترانسفر  از طرف تورگردانها و دفتر مسافرتی موجود در شهر یزد 

یا شهرهاي دیگر ارائه می شود.تنها اقامتگاه روستا، که هنوز به طور رسمی مورد بهره برداري واقع نشده 

ائه خدمات در تمام تورهایی که  به مقصد کویر انجام است،  به دست فردي غیر بومی اداره میشود و ار

میشود به عهده این فرد می باشد. تنها در صورت اقامت گردشگر در این اقامتگاه است که از طرف افراد 

بومی غذا تهیه می شود. محصوالت کشاورزي روستا نیز به گردشگران عرضه  نمیشود در نتیجه زمینه ایجاد 

افراد محلی مشارکتی  مستقیم در این زمینه گردشگري فراهم نیامده است. به این ترتیباشتغال مستقیم و غیر 

در زمینه فعالیتهاي توریستی نداشته و اینگونه فعالیتها در بخش اقتصادي روستا  نداشته است. بنابراین در 

وران اسالمی در حالیکه روستا داراي جاذبه هاي منحصر به فردي مانند مسجد جامع فهرج که اولین مسجد د

ایران است، به دلیل عدم مدیریت و بر نامه ریزي تا به حال نتوانسته از بابت ورود توریستها زمینه اشتغال و 

درآمدزایی افراد بومی را فراهم کند. تمام موارد ذکر شده اشاره به این نکته دارند که روستا در آغازین مرحله 

برد. به این ترتیب هنوز فعالیتهاي گردشگري به مرحله اي از توسعه توریسم، مرحله اکتشافی، به سر می
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توسعه نرسیده است که بتواند از نظر اقتصادي بهره اي براي افراد بومی داشته باشد یا اینکه پیامدهاي منفی 

اقتصادي مانند افزایش قیمتها مانند افزایش قیمت زمین و هزینه هاي زندگی  که ناشی از ایجاد رقابت در 

است، را در پی داشته باشد.  معضل افزیش قیمتها در مقاصد گردشگري زمانی بروز پیدا می کند  که  مقصد

مقاصد به حد اشباع یا فوق اشباع رسیده و تقاضا براي زمین، مسکن، مواد غذایی افزایش یابد. اما در 

ي قیمتها تاثیر گذار روستاي فهرج هنوز تقاضا به حد ي نرسیده است که افزایش تقاضا براي کاالها  رو

  باشد.  

فرهنگی از قبیل افزایش غرور روستاییان و آگاهی  –با این حال گردشگري  اثرات مثبت اجتماعی 

آنان از  آثار تاریخی و تمیز نگه داشتن محیط روستا را به همراه داشته است. در عین حال منجر به گرایش 

وشیدن و آرایش سر و صورت به شیوه شهري شده است. جامعه میزبان(جوانان) به پیروي از الگوي لباس پ

این نشان می دهد فعالیتهاي گردشگري حتی در مقیاس محدود نیز میتواند آثار مثبت و منفی  از خود به 

اشاره کرده است روستا محیط آسیب پذیري است که  در برابر  Lane (1994)جاي بگذارد. همانطور که

هرج نیز به عنوان یک زیرمقصد گردشگري از این قبیل آسیبها در امان گردشگري تغییر میابد. روستاي ف

  نیست. 

گردشگري  از جنبه زیست محیطی تاثیر چندانی نداشته است زیرا روند ورود گردشگر به روستا به 

گونه اي است که خود به خود پایداري زیست محیطی را به همراه دارد؛ از قابلیت کویر بهره برداري نشده و 

که این تعداد تقاضا منجر به  شود ر توریستی وارد آن می شود؛ بازدیدها در مقیاس محدود انجام میکمت

تخریب محیط زیست، افزایش زباله و کمبود آب در روستا نشده است. با این حال نصب سطلهاي زباله به 

مرحله اي از توسعه گردشگري به  کرده است. به این ترتیب از سویی تمیز ماندن بافت تاریخی روستا کمک

دیگر، برنامه اي جهت کنترل  بر محیط زیست آشکار شودو از سویینرسیده است که آثار و پیامدهاي آن 

روندهاي گردشگري در روستا انجام نشده است تا بتوان نتیجه گرفت گردشگري بطور فعاالنه اي در  

  پایداري محیط زیست اثرگذار بوده است.

گري نه تنها بر روي  کالبد فیزیکی و طبیعی روستا پیامدهاي منفی نداشته  از این روفعالیتهاي گردش

بلکه آثار مثبتی هم در پی داشته است. با اینکه جامعه میزبان رضایت خود را  از توسعه گردشگري نشان 

ي که فرهنگی، که در اثر توسعه گردشگر –داده است اما ابراز نگرانی اندکی که آنها از آثار منفی اجتماعی 

شناخت کافی از فعالیتهاي گردشگري و معایب  تا شود، نشان می دهد ساکنین فهرجممکن است متوجه روس

  و مزایاي  آن ندارند. از این رو ابراز تمایل آنها به توسعه به معنی شناخت کامل از گردشگري نمی باشد.
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روستاي فهرج از قابلیتهاي  بنابراین بررسی هاي انجام شده در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که

 –باالي توسعه گردشگري برخوردار است. علی رغم اینکه گردشگري در روستا اثرات  مثبت اجتماعی 

فرهنگی در پی داشته است تاثیري در اقتصاد روستا نداشته و جامعه میزبان نتوانسته از مزایاي اقتصادي آن 

عمل نکرده است. با این حال گردشگري از بعد زیست  بهره مند گردد. از این رو از بعد  اقتصادي موفق

  محیطی منجر به اقدامات مثبت شده است. 

بر اساس یافته هاي تحقیق می توان نتیجه گرفت گردشگري تعادلی بین بخشهاي اقتصادي، فرهنگی 

ه اجتماعی و زیست محیطی ایجاد نکرده است و از این رو زمینه توسعه پایدار روستایی فراهم نشد –

است.از سویی  دیگر، به علت نبود آمار و اطالعات دقیقی از گردشگران وارد شده به روستا به طور دقیق در 

مورد توسعه پایدار روستایی نمی توان اظهار نظر کرد زیرا همانطور که در مبانی نظري تحقیق بیان شد به 

م را تشکیل می دهند که جلب توریستها یکی از سه رکن اصلی توسعه پایدار توریس Lane(1994)نظر 

رضایت آنان از تجربه سفر به روستا در ایجاد توسعه پایدار روستایی نقش دارد. از این رو خدمات ارائه شده 

  باید به گونه اي باشد که منجر به رضایتمندي گردشگران شود. 

سعه پایدار توریسم بنابراین پیشنهاداتی به منظور بهره برداري از  قابلیتهاي روستا در راستاي  تو

به  روستاییان ارائه شده است که از مهمترین آنها می توان به تشکیل انجمن توسعه گردشگري در روستا

مردم و مسولین روستاوطرح امکان سنجی، مکان یابی کمپ کویري(ایجاد  منظور افزایش آگاهی و مشارکت

  بیابان اشاره کرد. اقامتگاه و مراکز پذیرائی در کویر) و برنامه هاي تفریحی در

 

  )جمع بندي آماري نظر ساکنین روستاي فهرج در ارتباط با توسعه گردشگري در روستا1جدول شماره (

 

خیلی 

  مخالفم
  موافقم  نظري ندارم  مخالفم

خیلی 

  موافقم

  باشد. گردشگري به نفع مردم فهرج می
 59 17 4 1 2 فراوانی

 %71.1 %20.5 %4.8 %1.2 %2.4 درصد

رشما در مورد توسعه گردشگري در در کل نظ

  روستا چیست؟

  

 64 13 5 0 0 فراوانی

 %78.0 %15.9 %6.1 %0. %0. درصد

آیا دوست دارید گردشگران بیشتري در روستا 
  

 43 34 3 2 0  فراوانی
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خیلی 

  مخالفم
  موافقم  نظري ندارم  مخالفم

خیلی 

  موافقم

  باشد. گردشگري به نفع مردم فهرج می
 59 17 4 1 2 فراوانی

 %71.1 %20.5 %4.8 %1.2 %2.4 درصد

 64 13 5 0 0 فراوانیرشما در مورد توسعه گردشگري در در کل نظ

  ببینید؟

 

  %51.8 %41 %3.6 %2.4 %0  درصد

  

ایجاد اقامتگاه (هتل) و رستوران با توجه به 

  امعماري بومی روست

 66 14 1 2 0 فراوانی

 %79.5 %16.9 %1.2 %2.4 %0. درصد

بهبود جاده وایجاد وسیله نقلیه براي دسترسی 

  به روستا و بلعکس  راحت از شهریزد

 64 17 1 0 1 فراوانی

 %77.1 %20.5 %1.2 %0. %1.2 درصد

آموزش دادن مردم روستا و آگاه کردن آنها 

  فعالیتهاي گردشگري   در زمینه

 61 18 4 0 0 انیفراو

 %73.5 %21.7 %4.8 %0. %0. درصد

استفاده از کویر براي برنامه هایی مانند ماشین 

  سواري در شن، شتر سواري و ...

 59 21 2 1 0 فراوانی

 %71.1 %25.3 %2.4 %1.2 %0. درصد

و   در مدیریت  مشارکت دادن روستاییان

  برنامه ریزي براي توسعه گردشگري

 54 24 4 1 0 فراوانی

 %65.1 %28.9 %4.8 %1.2 %0. درصد

احیا صنایع دستی بومی از طریق  بافت فرش 

  توسط روستاییان و فروش آن به گردشگران

 52 27 3 1 0 فراوانی

 %62.7 %32.5 %3.6 %1.2 %0. درصد

  تانکر آب و غیره -ایجاد منابع آب :چاه 
 56 20 5 0 2 فراوانی

 %67.5 %24.1 %6.0 %0. %2.4 درصد

کمک دولت(مانند دادن وام و تسهیالت ) به 

روستاییان براي سرمایه گذاري در بخش 

  گردشگري

 65 17 1 0 0 فراوانی

 %78.3 %20.5 %1.2 %0. %0. درصد

ایجاد زیر ساخت هایی مانند: مرکز 

درمانی،سرویسهاي بهداشتی،فروشگاه صنایع 

  دستی  و...

 62 19 2 0 0 فراوانی

 %74.7 %22.9 %2.4 %0. %0. درصد

استفاده از افراد بومی آموزش دیده  به عنوان 

  راهنما درآثارتاریخی روستا و کویر

 57 25 1 0 0 فراوانی

 %68.7 %30.1 %1.2 %0. %0. درصد

  مرمت آثارتاریخی روستا 
 60 21 2 0 0 فراوانی

 %72.3 %25.3 %2.4 %0. %0. درصد

 59 21 3 0 0 فراوانیقنات و تغیر احیا آثار تاریخی متروکه مانند 
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 %71.1 %25.3 %3.6 %0. %0. درصد  کاربري آنها جهت بازدید گردشگران 

تبلیغات و اطالع رسانی (چاپ بروشور، 

  کتاب راهنما و...)

 43 36 3 1 0 فراوانی

 %51.8 %43.4 %3.6 %1.2 %0. درصد

فراهم کردن امکان سرمایه گذاري توسط افراد 

  غیر بومی

 36 28 5 8 6 راوانیف

 %43.4 %33.7 %6.0 %9.6 %7.2 درصد

  منبع: مطالعات میدانی نگارنده 

  

  )آزمون فرضیات2جدول شماره (                                          

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error Mean 

 04590. 041818. 4.6041 83 فرضیھ اول

 03840. 34985. 3.3997 83  یھ دومفرض

زیر فرضیھ 
  اول

83  2.3831 .38249 .04198 

زیر فرضیھ 
  دوم

83  2.8721 .24803 .02723 

 05179. 47184. 2.4522  83  زیرفرضیھ سوم

زیر فرضیھ 
  چھارم

83  3.8664 .39634 .04350 

 

 Test Value = 3                                        

 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

 1.6954 1.5128 1.60418 000. 82 34.947  فرضیه اول

 4761. 3233. 39968. 000. 82 10.408  فرضیه  دوم

 5333.- 7.004- 61.677- 000. 82 14.693-  زیر فرضیه اول

 0737.- 1821.- 12.790- 000. 82 4.698-  زیر فرضیه دوم

 3428.- 54588.- 44587.- 000. 82 8.607-  زیر فرضیه سوم

 9529. 7798. 86637. 000. 82 19.914  زیر فرضیه چهارم

  

  

  

  

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    ٥٤                      8 شماره سال دوم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

  

  جمع بندي آماري نظر ساکنین روستاي فهرج در مورد پایداري اقتصادي)3جدول شماره(

  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  خیلی مخالفم 
یلی خ

  موافقم

  گردشگري باعث کاهش  بیکار ي شده  است.
 1 21 2 51 8 فراوانی

 %1.2 %25.3 %2.4 %61.4 %9.6 درصد

  در اثر گردشگري درآمد شما افزایش یافته است.
 2 17 29 31 4 فراوانی

 %2.4 %20.5 %34.9 %37.3 %4.8 درصد

گردشگري منجر به افزایش اشتغال زنان روستا شده  

  است.

 1 14 29 29 10 راوانیف

 %1.2 %16.9 %34.9 %34.9 %12.0 درصد

در اثرگردشگري هزینه زندگی شما افزایش یافته 

  است.

 0 8 30 34 11 فراوانی

 %0. %9.6 %36.1 %41.0 %13.3 درصد

  در اثر گردشگري قیمت زمین افزایش یافته است.

 0 10 8 38 27 فراوانی

 %0. %12.0 %9.6 %45.8 %32.5 درصد

 %1.2 %18.1 %31.3 %41.0 %8.4 درصد

  اشتغال جوانان در اثر گردشگري افزایش یافته است.
 7 11 4 59 2 فراوانی

 %8.4 %13.3 %4.8 %71.1 %2.4 درصد

گردشگري منجر به تغییر شغل از کشاورزي به 

  گردشگري شده است.

 0 2 34 38 9 فراوانی

 0 %2.4 %41 %45.8 %10.8 درصد

ي منجر به مهاجرت افراد از شهر به روستا گردشگر

  شده است.

 33 46 1 2 1 فراوانی

 %39.8 %55.4 %1.2 %2.4 %1.2 درصد

گردشگري منجر به زنده شدن صنایع دستی و غذاهاي 

  بومی و ایجاد اشتغال در این زمینه  شده است.

 6 2 13 27 35 فراوانی

 %7.2 %2.4 %15.7 %32.5 %42.2 درصد

  از گردشگري نصیب شما می شود. سود حاصل
 8 14 4 45 12 فراوانی

 %9.6 16.9 %4.8 %54.2 %14.5 درصد

روستاییان در برنامه ریزي، مدیریت و تصمیم گیري 

 فعالیتهاي گردشگري مشارکت دارند.

 1 5 25 44 8 فراوانی

 %1.2 %6.0 %30.1 %53.0 %9.6 درصد

  منبع: مطالعات میدانی نگارنده 
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  فرهنگی –جمع بندي آماري نظر ساکنین روستاي فهرج در ارتباط با پایداري اجتماعی )4ل شماره(جدو

  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  خیلی مخالفم 
خیلی 

  موافقم

روستاییان به مکانهایی که گردشگران بازدید می 

  کنند دسترسی دارند.

 35 42 1 5 0  فراوانی

 %42.2 %50.6 %1.2 %6.0 %0  درصد

مدن گردشگران امنیت روستا کاهش یافته باآ

  است.

 0 4 6 57 16  فراوانی

 %0 %4.8 %7.2 %68.7 %19.3  درصد

با آمدن گردشگران شلوغی و سر و صدا افزایش 

  یافته است.

 0 7 8 60 8  فراوانی

 %0 %8.4 %9.6 %72.3 %9.6  درصد

گردشگري باعث افزایش اختالف بر سر زمین 

  شده است.

 0 2 5 43 33  فراوانی

 %0 %2.4 %6.0 %51.8 %39.8  درصد

گردشگري منجر به افزایش دخالت زنان در 

  تصمیم گیریها شده است.

 1 15 26 34 7  فراوانی

 %1.2 %18.1 %31.3 %41.0 %8.4  درصد

با آمدن گردشگران غرور شما نسبت به روستاي 

  خود افزایش پیدا کرده است.

 38 33 7 3 2  فراوانی

 %45.8 %39.8 %8.4 %3.6 %2.4  درصد

گردشگري حفاظت از مکانهاي تاریخی روستا 

  را افزایش داده است.

 33 46 1 2 1  فراوانی

 %39.8 %55.4 %1.2 %2.4 %1.2  درصد

گردشگري به آداب و رسوم و سنتهاي روستا 

  آسیب رسانده است.

 1 11 18 48 5 فراوانی

 %1.2 %13.3 %21.7 %57.8 %6.0 درصد

منجر به افزایش آگاهی شما نسبت گردشگري 

به حفاظت از محیط زیست واثر تاریخی شده 

  است.

 20 53 1 7 2 فراوانی

 %24.1 %63.9 %1.2 %8.4 %2.4 درصد

گردشگري در فعالیتهاي افراد بومی اختالل 

  ایجاد میکند. 

 3 6 11 54 9 فراوانی

 %3.6 %7.2 %13.3 %65.1 %10.8 درصد

ر درزبان و لهجه مردم گردشگري  باعث  تغیی

  روستا شده است. 

 0 14 6 55 8 فراوانی

 %0. %16.9 %7.2 %66.3 %9.6 درصد

گردشگري  باعث  تغییر درنحوه لباس پوشیدن 

  مردم روستا شده است.

 2 41 4 27 9 فراوانی

 %2.4 %49.4 %4.8 %32.5 %10.8 درصد

  منبع: مطالعات میدانی نگارنده 
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  بندي آماري نظر ساکنین روستاي فهرج در ارتباط با پایداري زیست محیطی )جمع5جدول شماره(

  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  خیلی مخالفم 
خیلی 

  موافقم

در اثر گردشگري تخریب کویر ومحیط 

  طبیعی افزایش یافته است.

 6 9 22 40 6 فراوانی

 %7.2 %10.8 %26.5 %48.2 %7.2 درصد

له در روستا گردشگري منجر به افزایش زبا

  و مکانهاي عمومی شده است.

  

 1 16 12 47 7 فراوانی

 %1.2 %19.3 %14.5 %56.6 %8.4 درصد

در اثر گردشگري  روستاییان دچار کمبود 

  آب دچار کمبود آب شده اند. 

  0  1  1  22 59  فراوانی

  %0  %1.2  %1.2  %26.5  %71.1  درصد

گردشگري منجر به حفاظت از محیط 

  زیست شده است.

 

 8 52 4 12 2  فراوانی 

 %9.6 %62.7 %10.8 %14.5 %2.4  درصد 

   منبع: مطالعات میدانی نگارنده

  ) ارزیابی میزان رضایت ساکنین روستا از گردشگري6جدول شماره (

  خیلی زیاد  زیاد  نظري ندارم  کم  خیلی کم 

 بومی  از دست دادن فرهنگ و سنتهاي
 2 33 1 34 13 فراوانی

 %2.4 %39.8 %1.2 %41.0 %15.7 درصد

  روي آوردن جوانان به فرهنگ شهري
 1 39 4 32 7 فراوانی

 %1.2 %47.0 %4.8 %38.6 %8.4 درصد

  بروز ناامنی
 0 2 4 55 22 فراوانی

 %0. %2.4 %4.8 %66.3 %26.5 درصد

  کمبود آب
 2 3 4 37 37 فراوانی

 %2.4 %3.6 %4.8 %44.6 %44.6 درصد

  محیط طبیعی (کویر)تخریب آثارباستانی و
 2 31 2 38 10 فراوانی

 %2.4 %37.3 %2.4 %45.8 %12.0 درصد

تغییر بافت معماري سنتی روستا با ساخت 

  ساختمانهاي با معماري غیر بومی

 1 29 1 39 13 فراوانی

 %1.2 %34.9 %1.2 %47.0 %15.7 درصد

  آلودگی محیط روستاو محیط طبیعی
 1 39 3 30 10 فراوانی

 %1.2 %47.0 %3.6 %36.1 %12.0 درصد

ورود افراد غیر بومی به روستا جهت اداره 

  فعالیتهاي توریستی

 5 39 7 25 7 فراوانی

 %6.0 %47.0 %8.4 %30.1 %8.4 درصد

  منبع: مطالعات میدانی نگارنده 
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   و مآخذ: منابع 

ي توسعه پایدار گردشگري فرایند بومی سازي شاخصها. 1389 .پور طاهري، م .، مهدوي، د.افتخاري، ع-1

  .42-1): 4(1مجله پژوهشهاي روستایی، .روستایی در ایران

 فصلنامه مطالعات گردشگري، .جاذبه هاي اکوتوریستی در طبیعت برهنه استان یزد .1384. امیدوار، ك-2

9:117-140. 

  صفحه. 902انداري یزد. معاونت برنامه ریزي است .سالنامه آماري استان یزد . 1387 م. یریان،ع. نص یا،اول-3

موسسه  .محمد تقی رهنمایی .ایران: مبانی کشور شناسی جغرافیایی، جغرافیاي طبیعی .1359 .اهلرز، ا-4

  صفحه. 290.جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

  . گفتگوي گسترش صنعت با آقاي مازیار آل داوود در باره روستاي گرمه. 1389ایرانی . ا. -5

http://garmeh-village.blogsky.com/1389/06/14/post-1/ 

تعیین ظرفیت پذیرش گردشگري در مناطق بیابانی ایران  .1390.الیاسی، حز.  ، احمدي،.حسن پور، م-6

  . 197-177 :14 گردشگري، مدیریتمطالعات  .فرحزاد-بندرریگ و مصر - نمونه موردي شهداد، مرنجاب

بررسی اثرات گردشگري ساحلی با تکیه بر نظر سنجی از  .1388.قنبري نسب، ع. ، قاسمی، ا.خانی، ف-7

): 4(1فصلنامه جغرفیاي انسانی،  .خانوارهاي روستایی(مطالعه موردي: روستاي چمخاله، شهرستان لنگرود)

51-64.  

کارشناسی ارشد  .ار روستایی درمنطقه مهریز،استان یزدپتاسیل سنجی گردشگري پاید. 1388.صالحی، ع-8

  صفحه.190 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. برنامه ریزي گردشگري.

بررسی جاذبه هاي گردشگري مناطق کویري و بیابانی ایران با رویکرد توسعه اکوتوریسم .1388.غالمی، م-9

، دانشکده علوم اجتماعی برنامه ریزي گردشگري  ی ارشدکارشناس.پایدار (مقایسه تطبیقی با کشور امارات )
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