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 ۶۰-۳۹، صفحات ۱۳۸۷، تابستان ۲، شماره ۱۱فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
 ان سنجي از روستاييبا نظر  روستايية بر توسعاثرات گردشگري

 *∗ کن و سولقانةدر

 **∗∗ینسرين قهرمان،  مجتبي قديري معصوم،مسعود مهدوي
 ۱۲/۱۰/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۱/۸/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 دهچكي

 محيطي گردشـگري در روسـتاهاي     ستهدف اين مقاله شناخت اثرات اقتصادي، اجتماعي و زي        
 گردشـگري  دهـد کـه      نتـايج نـشان مـي     . هستندي گردشگري   ها  قابليتکه داراي    است    کن ةدر

  موجـب   انـدك، يـي و درآمـدزايي      زا  اشـتغال جـز   هب  و  داشته  اقتصادي اثرات محدودي   ةندر زمي 
 اجتماعي اثرات مثبت بيـشتري نظيـر        ةندر زمي .  شده است  نسوداگري زمي   و ها  قيمتباال رفتن   

  و کـاهش مهـاجرت  ،ت فردي و عمومي، افزايش تعامل با نواحي همجوار       افزايش سواد، بهداش  
هـاي گيـاهي و        گونـه   نـابودی  ورود گردشـگران بـه     زمحيطـي نيـ   ست زي ةندر زمي . داشته است 

ريـزي    بـا برنامـه   بنـابراين،   .  و تخريب محيط زيست منجر شده است        جانوري، افزايش آلودگي  
 ، وضعيت اقتصادي و به تبع آن      توان  ميگردشگران،   بهينه از ورود     ة استفاد اصولي و تالش براي   

 . کالبدي روستاهاي منطقه را بهبود بخشيد و محيطيست زي،وضعيت اجتماعي

                                                 

باشد كه در دانشگاه تهـران         عنوان مي   همين  نسرين قهرماني با    خانم  كارشناسي ارشد  ةاين مقاله برگرفته از رسال     *
 .مهدوي تهيه شده استبه راهنمايي آقاي دكتر مسعود 

ترتيب، عضو هيئت علمی گروه جغرافيا، واحد علوم و تحقيقات دانـشگاه آزاد اسـالمی؛ دانـشيار دانـشکدة           به **
 . ريزی روستايی، دانشگاه تهرانجغرافيا، دانشگاه تهران؛ و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه
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 )/دره ( کـن  /روسـتاييان /  روسـتايي  ةتوسع / گردشگري روستايي  /گردشگري: اه  هواژكليد

 ).شهرستان(تهران )/ دهستان(سولقان 

* * * 
 مقدمه

ارت و تجـارت    يز،  منظور تفرج   مختلف به  يها  زهي با انگ  يگر گردش يل برا يتقاضا و تما  
 بـه   ي گردشگر ،در دوران ما  . استش  يحال افزا   در ي باورنكردن یدر تمام جهان با سرعت    

 ،ن صنعت ي ا .ه است دل ش يبدت يم اقتصاد يت عظ يك فعال ي ي و ت مهم اجتماع  يك واقع ي
 فرهنـگ و حفـظ و       ةاشاع و   ستزا  يي، اشتغال  از امكانات درآمدزا   يعالوه بر برخوردار  

 . داشت دنبال خواهدهز بيرا ن   آنياياح
ران موجـب شـده     يـ هـا در ا      جاذبه يغنا. باشد  مي فراوان   يها   با جاذبه  يران كشور يا

  بـاً ي است كـه تقر تنوعمقدر  ران آني ایها جاذبه. ك مرز بنامندي در  يرا جهان  است كه آن  
زاده و  يرينص( آورد  يوجود م  كشور را به   يندي سفر ب   برا ي كاف ةيز انگ يا  قهي هر سل  يبرا

 .)۲۱۴ :۱۳۸۲ي، توتونچ
ع آن  ي سر ةي است كه توسع    جذاب گردشگر  هاي  بخش از   يكي يي روستا يگردشگر

 ي سـنت  هـاي   فعاليـت  كه در كنار     ؛ جستجو كرد  دين سو  ب ۱۹۵۰دهة   از   ويژه  به توان  ميرا  
 . افته استي رونق ،يهمچون گردش در خارج از شهر و كوهنورد

يي، ايـ  جغراف يهـا   هسـرماي ز بـه    يـ ش از هرچ  ي در هر روستا ب    ي گردشگر يها  ليپتانس
 از  ي بـا برخـوردار    ،رانيـ ا.  دارد يبـستگ ي  فرهنگ  و يخيآثار تار   و ي،عيت مناظر طب  يفيك

 فراهم  ي گردشگر ي را برا  يزيانگ  دل هاي  يي، محيط  روستا ي مختلف در نواح   يها  جاذبه
 . كرده است
 هـاي   راه از   يكـ ي و    اسـت  ي اساسـ  ي عنـصر  ييق روسـتا   در مناط  ي گردشگر ةتوسع

 . رودشمار می بهي و اقتصاديمهاجرت و مشكالت اجتماع، نجات روستاها از فقر

،  آنیيرپـذ يب و آسـ  يل غالب بودن اقتصاد كشاورز    ي به دل  ،يي روستا يدر اكثر نواح  

د توان  مي ن بخش ي مكمل ا  عنوان  به ير گردشگر ي نظ يا   توسعه هاي   فعاليت گريتوجه به د  
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 ۴۱  …اثرات گردشگري بر توسعة روستايي  
 

 گردشـگری .  باشـد  روسـتاييان ي  ط زنـدگ  ي در بهبود شـرا    يني تضم ، مختلف يها  از جنبه 

 يبخـش ي، تنـوع  منـابع انـسان  ةي و توسـع  مردم محلـ   توانمندسازيد در   توان  مي ييروستا

 ي استانداردها يارتقاي،  كاريحل معضل ب  ي،   شغل هاي  فرصتخلق  ،   و رشد آن   ياقتصاد

ـ       يمـاع  خـدمات اجت   تـأمين ق  ي از طر  يزندگ  و  ي شـهر  ين نـواح  ي و پركـردن شـكاف ب

نقـش  شـهرها   يي بـه كـالن     و كـاهش مهـاجرت روسـتا       ، مختلف يها  نهي در زم  ييروستا

 .  داشته باشديا عمده

 يطـ يمحيـست  و ز  ،ياجتمـاع ي،   اقتـصاد  -ي اثـرات اجتمـاع     بـه بررسـی    ن مقالـه  يا

  مثبـت و   و نيز انـواع اثـرات      واقع در شهرستان تهران       كن ةي در  در روستاها  يگردشگر

 . پردازدمین روستاها ي در اي گردشگريمنف

 آب و  وي و كوهستانيا ط درهي شرايي خاص وايت جغرافي با توجه به موقعة کن،در

ـ  يها ارتگاهيوجود ز،  در فصل گرم سال  ويژه  به  آن بخش  فرح يهوا خـصوص   ه متعـدد ب

  و نيـز   ي،وهنـورد  ك يهـا    جاذبـه  ،ان دره يـ  كـن از م    ةخاندگذر رو ،  زاده داوود بارگاه امام 

 گردشگران يرايسال پذهر  اول ةيم در نويژه به ست كه يا دره ن،به شهر تهراآن ي كينزد

 . مناسب بوده استق ين تحقي انجام اي برارو، از اين واست ياديز

 روش تحقيق

 اطالعـات بـه دو      يآور   و روش جمـع    يلي تحل -يفين مقاله از نوع توص    يق ا يروش تحق 

،  خـانوار  ة سه سطح پرسشنام   ،يدانيدر روش م  .  بوده است  يدانيم و   يا  صورت كتابخانه 

با توجه به   .  است شده يآور   و اطالعات مورد نظر جمع     ها  دادهه و   يروستا و گردشگر ته   

 ي آمـار ةيج حاصـل بـه جامعـ     استفاده شـده و نتـا      يريگ   از نمونه  ،قي بودن تحق  يشيمايپ

 . م داده شده استيتعم

  نفـر   ۲۷۶۷ت  يـ  دهـستان سـولقان بـا جمع       يوسـتا  ر ۱۳ق شامل   ي تحق ي آمار ةجامع

 ۱۰۰ تـا    ۲۰،  )روسـتا ۴( خـانوار    ۲۰ر  ي ز يتي جمع ةباشد كه در سه طبق      مي)  خانوار ۷۰۸(

ن سـه  يـ  و از ا؛ك هـستند يـ قابل تفك)  روستا ۱( خانوار   ۱۰۰ ي و باال  ،) روستا ۸(خانوار  
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 انـد   فتـه  قـرار گر   يا مـورد بررسـ    يـ  و كـشار عل    ،گـاه يك،   سنگان وسط  يسه روستا ،  طبقه

 . )۱جدول(
 

 ۱۳۸۵ ، دهستان سولقانروستاهاي تعداد جمعيت و خانوار -۱ جدول

 ۱۳۸۵ خانوار ۱۳۸۵ جمعيت آبادي

 ۷۰۸ ۲۷۷۶ دهستان سولقان
 ۵۱ ۱۸۷ زاده داوودامام -۱
 ۶۵ ۲۲۳ رندان -۲
 گاننباغ دره س -۳
 سنگان نو -۴
 سنگان باال -۵
 سنگان پايين -۶
 سنگان وسط -۷

 
۷۴۹ 

 
۱۹۵ 

 ۵۶ ۱۹۶ طالون -۸
 ۴۱ ۱۸۳ کشار سفلي -۹
 ۱۲۷ ۵۴۱ کشار عليا -۱۰
 ۸۱ ۳۳۳ کيگاه -۱۱
 ۱۵ ۵۶ واريش -۱۲
 ۷۷ ۲۸۱ ورديج -۱۳

 ۱۳۸۵ ،مرکز آمار ايران :مأخذ

ــرا ــي تعيب ــه ني ــارپ ن حجــم نمون ــدا از روش ش ــز ابت ــد - ي ــتفاده ش ــوكران اس   ك

 يريـ گ نمونه بـا اسـتفاده از روش نمونـه        ن حجم   يي و پس از تع    ؛)۱۲۹: ۱۳۸۳ي،  محمد(

 . شدل ي نمونه تكمينظر در روستاها  مورديها پرسشنامهي، تصادف

                   كوكران-فرمول شارپ
pqtNd

pqNtn 22

2

+
= 

N = خانوار۷۰۸(حجم جامعه ( 

n =از ين  موردةحجم نمون 

p =۹۵( احتمال وجود صفت(% 

q =احتمال عدم وجود صفت 
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 ۴۳  …اثرات گردشگري بر توسعة روستايي  
 

t =۹۶/۱ d = ۰۵/۰ (يريگ  نمونهيخطا( 

 كـه بـا توجـه بـه         باشـد   مي خانوار   ۲۴۹از  ين  مورد ة حجم نمون  ،ن فرمول ياساس ا  بر

 . ابدي يل مي مورد تقل۱۸۴ به ، آنةشديحفرمول تصح

 ۱۸۴=]۷۰۸/۲۴۹+(۱[/۲۴۹=  

 و بـا     شد؛ يبند   طبقه SPSSافزار  نرمق  ي از طر  دست آمده بهقابل ذكر است اطالعات     

ــت ــارامتراس ــون ناپ ــايفاده از آزم ــکوئري ک ــدو( اس ــانيمه  ،)۲۵۹ :۱۳۸۳ي،  و طاهرخ

 .  مورد نظر صورت گرفته استيها لي و تحل شده مشخصها شاخص يدار یمعن

 تعريف مفاهيم 

 گردشگري و گردشگري روستايي
ن  در زبـا   »تـور «.  گرفتـه شـده اسـت      »تـور « ةشي است كه از ر    ي فرانسو اي  سم واژه يتور

ر كـردن و گـردش كـردن        يس،   كردن يط،  مودنيعمل پ ي،   حركت دوران  عنيفرانسه به م  
سم يــ توريف ســازمان جهــانيــاســاس تعر  بــر.)۱۹ : ۱۳۸۴ي،  و نــوروزييبقــا(اســت 

)WTO(،» و  يط عمـوم  ي است كه به خارج از مح      ي اشخاص هاي  فعاليتشامل  » سميتور 
ن اقامـت كمتـر از     يـ نكه ا يا مشروط بر كنند،    مي خود مسافرت و در آنجا اقامت        يمعمول

ره در ارتباط   يتجارت و غ  ،   همانند تفرج  ي و با اهداف   نباشدسال   كيشتر از   يك روز و ب   ي
 . )۲۶-۲۵ :۱۳۸۲ي، درير و حيزاده دل ينحس( باشد

 و  هـا   فعاليـت   اسـت و شـامل     ي از انواع مختلف گردشگر     يكي يي روستا يگردشگر
شـود و نيـز       مـي ون آنهـا    رامـ ي و پ  يي روسـتا  هاي  محيط در   ي مختلف گردشگر  يها  گونه

 يانـسان  و   يعـ ي طب  اعـم از   ست روستا يط ز ي مح ي برا ي و آثار متفاوت   ها  ارزش ةدربردارند
 . )Soteriades, 2002: 617(است 

 ييهـا   مكان مسافرت دور از خانه به       نوعي توان  مي را   يي روستا ي گردشگر ،نيهمچن
 .(England Research, 2005:1) ف كردي تعري و كنار ساحلي اصليها خارج از شهرك

 در  ي تجـار  - يحـ ي منـاطق تفر    نـوعی فعاليـت در     يي را  روستا گردشگریيز   ن يبرخ
 ؛(Campbell, 1999: 120) كند مي گردشگران عرضه ي را براي كه خدماتدانند  ميروستا

)]/([/' Nnnn += 1
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فـراهم   يي آنها ي برا ي كه درآمد اضاف    است يستي تور  فعاليت ي نوع ،كي كالس و در معني  
 . (Szabo, 2005: 180) است و صنعت ي كشاورزشان در حوزة ي كه شغل اصلكندمی

ط ي در محـ   يت گردشـگر  يـ  را فعال  يي روستا ي گردشگر توان  مي ،يك مفهوم كل  يدر  
 ةي در حـوز    گردشـگر   فعاليت« آن را    ،ترعي وس ي كاربرد ةيك حوز ا در   ي ؛روستا دانست 

غالبـًا در   ) نيزمـ اقتـصاد وابـسته بـه       ( در آن    ي انسان هاي  فعاليت كه    تلقي كرد  يشهريرغ
 .(Oppermann, 1996: 88) » استيبخش كشاورز

 و  ياجتمـاع ي،   اقتـصاد  ي همـراه بـا سـاختارها      يمياقل  و يعيط طب يشرا،  نين ب يدر ا 
ـ      يط روستا اشكال گونـاگون و متنـوع       ي مح يفرهنگ  آورنـد   يوجـود مـ   ه از روسـتاها را ب

 ، كونت ســيالگــو، نــوع مــسكني، معمــار، پيــتي، كــيزيكــدام بــه لحــاظ ف كــه هــر
ز خـود خـالق     ين تمـا  يـ ا. نـد زيگر متما يكدي از   ،ها  و نسبت  ،آداب و رسوم  ،  شتينوع مع 
 كنـد  مـي منـد   هن مناطق عالقـ يد از اي را به بازديي است كه گردشگران روستا    ييها  جاذبه

 . )۱۰۵: ۱۳۷۷ي، رضوان(

  نواحي روستاييةجانب همهة توسعگردشگري راهبردي براي

ج ي گونـاگون و بـس     هـاي   فعاليـت  از   يعيف وسـ  يـ  ط ييستا رو ةيسرا معتقد است توسع   م

ان برداشـتن   يـ  خـود و از م     ي پـا  يستادن رو يـ  كه مـردم را بـه ا       شود  مي را شامل    يانسان

 مـردم  كـه    شود   مزبور باعث مي   هاي   ناتواني ؛سازد قادر مي  موجود   ي ساختار هاي  ناتواني

 . )۱۴۷: ۱۳۸۳ي، بهرام (كنند يط نامساعد زندگيشرادر 

 يكردهـا ير رو يـ  نظ ي مختلفـ  يكردهـا و راهبردهـا    ي رو ،يي روسـتا  ةوسـع ت ةيندر زم 

يي  روسـتا  ةراهبـرد توسـع   .  و جامع مطرح اسـت     ،يي فضا -يكالبدي،  اجتماعي،  اقتصاد

 هـستند كـه     ييدار از جمله راهبردها   ي پا ةيي و راهبرد توسع    روستا ةيكپارچا  يجانبه  همه

 . )۹۲: ۱۳۸۳ي، رضوان(ارند  ديي روستاةي توسعزير  جامع نسبت به برنامهيكرديرو

ن آمدن سـطح    ييپا،  تياند از مشكالت كاهش جمع      ستهتوان  معدودي   ييمناطق روستا 

 ييات روسـتا  ي و از دسـت دادن خـصوص       ،يكاهش خـدمات عمـوم    ،  درآمدها  و اشتغال

 يرش قرار گرفته است كه راهبردها     ي مورد پذ  يعي وس طور  بهن نكته   يا. زندي بگر يفرهنگ
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 ۴۵  …اثرات گردشگري بر توسعة روستايي  
 

ت اسـ  ازيـ  مـورد ن   يي جوامع روسـتا   ي و اقتصاد  ي اجتماع يايه اح  كمك ب  ي برا يديجد

(Holland et al., 2003: 23) . 
زاسـت و   گردشگري روستايي همانند هـر فعاليـت ديگـري منبـع درآمـد و اشـتغال               

در  گـانون    ة طبق گفتـ   .آورد  وجود مي   هاي اقتصادي و خدماتي را به       اي از فعاليت    زنجيره

سـاز رشـد اقتـصادي،        توانـد زمينـه     احي روستايي مـي    توريسم در نو   ة توسع ،۱۹۹۴سال  

 هـاي خـارجي       اقتصاد روستايي، ايجاد اشـتغال و درآمـد، كـاهش مهـاجرت            بخشي  تنوع

  موارد ديگـر در منـاطق روسـتايي شـود           ، و ها  پذيري، بهبود زيرساخت   و امكان جمعيت  

  ).۵۰: ۱۳۸۱ مهدوي،نقل از (

ـ   مي يي روستا يگردشگر  دولـت از نظـر      ةجانبـ   همـه  ةسـع  تو ي بـرا  يد راهبـرد  توان

 يي روسـتا  ي گردشـگر  ،ياز نظـر اقتـصاد    . باشـد ي  طـ يمحيستزو  ي،  اجتماعي،  اقتصاد

گردشـگران  .  دربرداشـته باشـد    يي روسـتا  ي نواح ي را برا  ي مهم يد اثرات اقتصاد  توان  مي

 . كننـد  مـي پـول پرداخـت     ،   و خـدمات   ،ي محلـ  يد كاالهـا  يـ خر،   اقامـت  ي برا ييروستا

 يي و موجـب تحـرك منـاطق روسـتا    يابـد  مـي ان يـ  جري محلهاي ليتفعاها در    پولاين  

 و اثـرات مهـم    شـود   مـي دكننـدگان   ي بازد يازهايشتر ن يچه بهتر و ب    ن هر ه كرد در برآورد 

 شــود ي منتهــيي روســتايهــا گــاه  ســكونتةيــ آن بــه كنــد شــدن رونــد تخلياقتــصاد

 . )۱۱۳ :۱۳۸۳يي، اقس جوان و(

 ييست كه ورود گردشـگران بـه منـاطق روسـتا           نيز اعتقاد بر ا   ي ن يدر ابعاد اجتماع  

 ي قابـل مالحظـه در رشـد و ارتقـا          یاتتـأثير ن افـراد و     ي با ا  يباعث ارتباطات مردم بوم   

 . شود يش سطح مشاركت ميافزاو ، باال رفتن سطح سوادي،  و اجتماعيفرهنگ

 ةو توسـع  د اشـتغال    يـ  تول يك ابـزار بـرا    يـ  عنوان  به ،يي روستا ي گردشگر ،نيهمچن

ــ مــي ، در ســطح منطقــهياقتــصاد ــراييدهايــد امتوان   كــاهش فقــر فــراهم آوردي را ب

(Slee, 1997: 81) . 

ط ي بـا محـ    يي گردشـگران روسـتا    رتباط مستقيم  با توجه به ا    ،يطيمحيستاز لحاظ ز  

توانـد    مي ، گردشگري ي از موارد  اري در بس  ،فرآيندن  ي ا در صورت عدم مديريت    ،يعيطب
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گردشگري روسـتايي موجـب برانگيختـه       بنابراين،  . شود   منجر   ستيط ز يب مح يبه تخر 

ط يحفظ محـ  ي،   گردشگر يداري پا ي و برا  شده است  يطيمحيست ز يها  تيحساسشدن  

 . ديآ يحساب مهها ب ن ضرورتي از جمله اول، آنيست و ارتقايز

مـسكن  يي،  ارزش روسـتا  ي بـا  ها   حفظ بافت  ، روستاها يكيزيت ف ي از نظر وضع   يحت

 مورد  يدر گردشگر ي  نيگزي مختلف سكونت  ها  وهيشو  ،  منطقهم  ي و متناسب با اقل    يسنت

 .  استتأكيد

 ةي توسـع  جـامع بـرا  ي راهبردعنوان به توان  مي را   يگردشگر،  ن مباحث يدبا توجه ب  

دار و  يـ  پا ة به توسـع   يا   تا حد گسترده   يگردشگر،  دين د ينظر قرارداد و با ا      مد ييروستا

ي، اجتمـاع ي،  كـه تمـام ابعـاد اقتـصاد        شـود   مـي ك  يدار نزد ي پا ي گردشگر ، به جهيدر نت 

دهد و تالش دارد تـا        ي روستاها را مورد توجه قرار م      يتيري و مد  يطيمحيستزي،  كالبد

 . كندها فراهم   عرصهي روستاها را در تماميي رشد و شكوفاةينمدت زمدر بلند

 موقعيت منطقه

 اسـت کـه   ان   دهست ۴ شهر و    ۳،   بخش ۳شامل    استان تهران  هاي  شهرستان از   يكيتهران  

 . باشد ميبخش كن ها،  بخشن ي از ايكي

دهستان سولقان از بخش كن در شمال غرب شهرستان تهران با جهت شـمال شـرق           

 طـول   ةيقـ  دق ۱۹ درجه و    ۵۱قه تا   ي دق ۹ درجه و    ۵۱ ياضيت ر يبه جنوب شرق در موقع    

 واقع شـده اسـت      ي عرض شمال  ةيق دق ۲۵ درجه و    ۳۵قه تا   ي دق ۴۹ درجه و    ۳۵ و   يشرق

 . )۱۶: ۱۳۸۰يي، صفا(

 از  ي خـال  ي آباد ۵ سكنه و    ي دارا ي آباد ۸ است كه    ي آباد ۱۳ ي دارا  سولقان دهستان

 . استدهستان اين  سولقان مركز ي روستا، در حال حاضر.باشد  ميسكنه

 هاي گردشگري منطقه ويژگي
 مـردم   ،در گذشـته  .  مطرح بـوده اسـت     يك مكان گردشگر  ي عنوان  به كن از گذشته     ةدر

زاده داوود از راه    ارت مرقـد امـام    ي مناسب منطقه و ز    ي استفاده از آب و هوا     يبراتهران  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
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ز از  يـ  ن يا   و عده  ؛بردند  يسر م ي را در آنجا به    ادي و مدت ز   ندآمد مين محل   يزاد به ا  فرح

 . گذراندند يم نجااي در را ياوقات و ندآمد مي بخش نيا به  سولقان-كن يخاك ةجاد يقطر

  ارتگـاه يع بـه ز   ي راحـت و سـر     ي سولقان و دسترس   ـ  كن ةادپس از آسفالت شدن ج    

ج بر تعـداد زائـران و گردشـگران         يتدر به ، دره يبايعت ز يزاده داوود و استفاده از طب     امام

 .  برخوردار شديشتريان از رونق بروستاييافزوده شد و كسب و كار 
حـث قـرار    ك مـورد ب   يـ تفكزاده داوود بـه     امـام  ة در ي گردشـگر  يها   جاذبه ،در ادامه 

 . رديگ يم
يم اقلـ   و ي،اهيـ پوشـش گ  ،  آب،  هـا   ير نـاهموار  يـ  نظ ييها  جاذبه: هاي طبيعي   جاذبه •

ـ . ن منطقـه شـده اسـت      يموجب جذب گردشگران به ا     -ر آب ي كـن و سـا     ةرودخان
 ،ســارها  چــشمه وآبــشارها، گــايك آب، طــالون، آبرنــدانيــر آب دره نظيهــا راهــه

ـ  هير كوهستان شامل قل    نظ ييها  يناهموار  يهـا   وارهيـ دي،  تـاج ، چـال  كـانون   ،  دان رن
 ياهيـ  پوشش گ  ،نيهمچنو   پهنه حصاره   و قله سنگون ،  ليزاده عق    مجاور امام  يسنگ

خـصوص   را بـه   عي بد يياندازها  مناظر و چشم  ،   سرسبز يمنطقه شامل باغات و اراض    
 . كنند مير خلق يدر فصول گردشگرپذ

 ةيـز دره گردشـگران بـا انگ     ن  يـ  متعـدد در ا    يهـا   ارتگاهيزوجود  : هاي مذهبي   جاذبه •
 . كشاند مين منطقه ي را به سمت اي مذهبيگردشگر

ن دره است كه حـدود      يارتگاه ا ين ز يترن و معروف  تري  مهمزاده داوود   ارتگاه امام يز
ن آرامگـاه در شـش      يـ ا. كند  مي خود جذب    ي كن را به سو    ةي از گردشگران در   مين
 شهراهالی  اكثر زائران بقعه از     . تزاد واقع اس   فرح يلومتري ك ۱۵ توچال و    يلومتريك

 آن يـارت  بـه ز ي فعلـ  آسـفالت  ةي قبـل از سـاخته شـدن جـاد         تهران هستند كه حت   
كه زوار   لومتر است ي ك ۱۵ نزديک به زاده داوود   زاد تا امام   از فرح . آمدند ي م حضرت
ها  خصوص شب  و در فصل تابستان به     ؛كنند  مي يان ط ي چارپا ةيلوسها ب ياده  يآن را پ  
 ن راه يـ ادة زوار در طـول ا يـ  سـواره و پ يهـا   قافلـه  ،ام متبرك ي جمعه و ا   يهاو روز 

تخـت و مـردم دور و       ي مـردم پا   ةي تود  از وضع اجتماع   يار جالب توجه  ينمودار بس 
 .دنباش ميك ينزد
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ــا در دره ــايه ــاور ام ــوب م مج ــرب و جن ــ زاده داوود و در ســمت غ  آن در يغرب

ن و  يزاده عالءالد  پدر امام  ،نيزاده عمادالد  امام يهـا  بقعه،   رندان و سنگان   يها  يآباد

شتر يـ  وجود دارد كـه البتـه ب       ،زاده داوود  برادران امام  ،ليزاده قاسم و امامزاده عق    امام

 . )۴۳۳ :۱۳۸۱ي، معتمد(ارتگاه مردم دهات مجاور است يز
ي، ا رحرفهيغ و يا حرفه يكوهنورد ي،باز آب ،شنا ري نظ : تفريحي-ورزشي هاي جاذبه •

 پرطرفدار در هاي فعاليت از  ييمايپ   و كوه  يرو  ادهيپ. باشد  ي مي رو  ادهيپو  يي،  مايپ كوه
 و  يا  حرفـه  صـورت   بـه  يافـراد ،  در حـال حاضـر    . ن دره اسـت   يـ  مختلف ا  مناطق

 عنوان  بهز  ي ن يسوار دوچرخه. كنند  مي ين منطقه اقدام به كوهنورد    ي در ا  يا حرفهيرغ
در ي،  سـواركار . خـورد  يچـشم مـ    به ي اصل ةيافته در طول جاد   نيك ورزش سازمان  

در  داوود و  زاده امـام يشتر در روسـتا  يـ  دارد و ب   يحـ ي تفر ةيشتر جنبـ   ب ،حال حاضر 
 . )۱۵۰: ۱۳۸۰، قرباني( شود ميده يارتگاه ديز نگ تايپارك

زبـان و   ،  ر فرهنـگ و آداب و رسـوم       ي نظ ياجتماعهاي    ويژگي : هاي اجتماعي     جاذبه •
 دوشـ   مـي  را شـامل  و بافت آنهاهاكني مسمعمار هاي ويژگيو  ي،   محل يها  شيگو
 . باشد داشته ييها جاذبه گسترده تحقيقات و گردشگر جذب براي دتوان مي كدام هر كه

ت ي محل تبع  يت توپوگراف ي تمام روستاها از وضع    ،يت مكان ياز نظر استقرار و موقع    
 ي لحاظ كوهستان و بعضًا به؛نددارها قرار     ها و درون دره     راهه و در طول آب    كنند  مي

ها شـكل گرفتـه        دامنه ي بر رو  ي پلكان صورت  بهتوسعه و بافت روستا     ،  بودن منطقه 
 هـاي ناويـ  و ا  يرواني شـ  يهـا    با سـقف   ييها  گاه كه خانه  ي ك ي روستا يمعمار. است

 ،در حال حاضـر   . ، از اين جمله است     سبز و باغات دارد    يمسقف و مشرف به فضا    
 در  يالسـاز يروستاها باعث رونـق تفـرج و و        ييعت روستا يط آرام و طب   يشتر مح يب

 . آنها شده است
 يانـدازها  چـشم  و ، پـاك ،  سالمي به هواتوان ميها    ن جاذبه ياز ا :  درماني  هاي  جاذبه •

زده از   افـراد دل   ي و روحـ   يدر منطقه اشاره كرد كه در آرامـش فكـر         ي   بصر يبايز
م و  يرمـستق ي غ طور بهن جاذبه   يا.  دارد ي مهم تأثير شهر   يها  ي و شلوغ  يط شهر يمح
 . شتر موارد در جذب گردشگران مؤثر استي در بآگاهخودنا
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 امكانات و خدمات گردشگري در منطقه
 ي و گردشـگر   ي جهانگرد ييربناي از عوامل ز   يكي: امكانات و خدمات حمل و نقل      •

باشد كه متأسفانه در كـشور مـا          مي ي ارتباط هاي  راه حمل و نقل و      يها  وجود شبكه 
 . )۲۳: ۱۳۷۴ي، ناج( نشده است ي توجه چندانندا، برود يار مطور كه انتظ آن

حـد    در ي ارتبـاط  هـاي   راهنقل و   و    خدمات حمل  ،ي كل طور  به ، مورد نظر  ةدر منطق 
 بـه   ي دسترسـ  هـاي   راهخـصوص   ي به  دسترس هاي  راه. باشد  مياستاندارد و مناسب ن   

وسـتاها  ي بـه ر    دسترسـ  هـاي   راه ،ني و همچنـ   يعـ يها و منـاظر طب       رودخانه يحواش
آسـفالته   نييرندان و سنگان پـا    ،  زاده داوود  به امام  يتنها راه دسترس  .  است نامناسب

 كه به يا راه آسفالته . ز در منطقه محسوس است    يرگاه ن ينگ و تعم  يكمبود پارك . است
يض شـده  ر عـر يـ  چند سال اخ   يهر چند كه ط   (ك است   ي بار ،شود  ميزاده ختم   امام
 تعـداد   ي جوابگـو  ،)بهار و تابستان   (يگردشگر فصول   ي ط و در اواخر هفته   ) است
 . ز وجود دارديزش كوه و سقوط به دره نيست و خطر ريه ني نقلليوسا

 صـنعت   ي اساسـ  ي از ابزارهـا   يكي: امكانات اقامتگاهي، پذيرايي، تفريحي و رفاهي      •

 دهـستان   يروسـتاها .  اسـت  ي و اقـامت   ياحتيات و امكانـات سـ     تأسيـس  يجهانگرد

 گردشگران هستند و اكثر گردشـگران در        ي برا يامكانات اقامت سولقان فاقد هرگونه    

ن يـ صـاحبان ا  .  مـسافرخانه اسـت     دارایً  كه عمـدتا   كنند  ميه اقامت   يشهرك داوود 

 يز متعلق بـه اهـال     ي واحدها ن  يگاه هستند و برخ   ي ك يها اكثرًا اهل روستا    مسافرخانه

 . باشند ميه يشهرك داوود

 و عمـدتًا    باشـد   مـي  ي غذاخور يك روستا دارا  ي ز تنها ي ن ييراي از لحاظ امكانات پذ   

 در شـهرك    يا     بازارچـه  ،نيهمچن. باشند  ميزاده داوود   ا در امام  ين راه   يها در ب    يغذاخور

جهـت رفـاه حـال     شـده و ر يـ د زائـران و گردشـگران دا   يـ ه جهت گردش و خر    يداوود

لحـاظ  از  . ن شهرك احداث شـده اسـت      يز در ا  ي بهداشت و درمانگاه ن    ة، خان گردشگران

 در  يبـاز  وحش كوچك و شـهر       باغيک   ،غير از مناظر و باغات      بهز  ي ن يحيامكانات تفر 

 .  و احداث شده استيه طراحيشهرك داوود
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 بررسي اثرات گردشگري بر روستاهاي منطقه 

 کـن و    ةدر( مطالعـه     مـورد  ةيي در منطق   روستا ةي بر توسع   اثرات گردشگر  ي بررس يبرا
ن و در قالـب پرسـشنامه در       يـي  تع هـايي   ، شـاخص   گفته شد   که قبالً  گونه  همان ،)سولقان
ل يه و تحل  يجداول تجز . شدل  يتكم) گاه و سنگان وسط   يك،  ايكشار عل ( نمونه   يروستاها

 يک در سـه جـدول اثـرات اقتـصاد         يتفک به SPSSتوسط  ها    استخراج شده از پرسشنامه   
و  ي و اثــرات کالبــد،)۳جــدول(ي گردشــگرياثــرات اجتمــاع، )۲جــدول(يگردشــگر

.  آمـده اسـت    ها  شاخص داري  معنيزان  يبه همراه م  ) ۴جدول( ي گردشگر يطيمح يستز
 ي مناسـب  داري  معنـي  از سطح    ها  شاخص يتمام،   که در جداول مشخص است     گونه  همان
 . ل برخوردارندي تحليبرا

 يجـا   بـر ي اعم از مثبت و منف   ي در هر منطقه اثرات اقتصاد     يگردشگر: اثرات اقتصادي 
زايي،   اشتغالر  ي نظ هايي  شاخص ، مورد نظر  ةتأثيرات در منطق  ن  ي ا يبررس يبرا. گذارد  يم

 . اند  قرار گرفتهيمورد بررسيمت كاالها قو ، درآمد
ات مثبـت   تـأثير  ي از لحـاظ اقتـصاد     يگردشـگر روستايي،  دگاه ساکنان   يبر اساس د  

 هـاي   فعاليـت  به گسترش    يگردشگر.  آن داشته است   يات منف تأثير در مقايسه با   يکمتر
زاده داوود   امام  به کي نزد يخصوص در روستاها  ود به  محد صورت  به در منطقه    يخدمات

زاده  بـه امـام    يكـ ي و نزد  يجـوار گاه که به لحاظ هـم     ي ک ير روستا ينظ،  منجر شده است  
حـدود  . ه هستند ي شهرك داوود  يها   آن صاحب زائرسراها و مغازه     ي از اهال  يداوود برخ 

 ي و در روسـتاها    باشد  ميگاه  ي ك ي روستا ي اهال متعلق به زاده تنها    امام ة مغاز ۱۶۰تا   ۱۵۰
 بـر   ي گردشـگر  تـأثير ان  روسـتايي  درصـد    ۷/۷حـدود   . خورديچشم نم ين امر به   ا ،گريد

اد آن  يـ  ز تـأثير  موافق   ي اهال  درصد ۴/۱۵ز  يدرآمد ن  از نظر . اند اد دانسته ي را ز  زايي  اشتغال
ي ات منف تأثير خود   ةنوبي به گردشگر .اند  دانسته اندك آن را    تأثير درصد   ۳/۴۲اند و    بوده
 .  شده استها قيمت افزايشمت كاالها و اجناس گذاشته و موجب يبر ق

ن و مـسكن در روسـتاها       يمت زمـ  يش ق ي در منطقه موجب افزا    ي گردشگر ،نيهمچن

 و رفتـه   ساخت و سـاز در منطقـه بـاال       ؛دنبال داشته است  يز به ن را ن  ي زم ي سوداگر ،شده

. )۲جـدول ( ز در روسـتاها سـاخته شـده اسـت         ي ن ي شهر هاي  سكن با سبك م   ييها  خانه
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 ۵۱  …اثرات گردشگري بر توسعة روستايي  
 

 ي از نظـر اقتـصاد     ي گردشگر ،جدول مشخص است  اين   که از ارقام     گونه  بنابراين، همان 

 .  در منطقه داشته استء سویاتتأثير
 ، منطقــهي در روســتاهاي گردشــگري اثــرات اجتمــاعيســر بري بــرا:اثــرات اجتمــاعي

گـسترش فرهنـگ    ،  بهبـود لـوازم منـزل     ،    مراسـم  ،اسر در نوع لب   يير تغ ي نظ هايي  شاخص
 ياد گردشگر ي ز تأثيردهندة     نشان ها  بررسي. نظر قرار گرفته است    مدمهاجرت  و  ي،  شهر
 در   يوة مراسـم   آنهـا بـه شـ      يكير مراسم و نزد   ييتغ،  ان و بهبود آن   روستايي پوشش   نوعبر  

گـسترش  ،  بهبود آنهـا   منزل و    ليوسا بر نوع    ، تأثير  مصرف غذا  ير الگو ييتغ،  شهر تهران 
 و  يت بهداشـت فـرد    يبهبود وضـع  يي،   و فاصله گرفتن از فرهنگ روستا      يفرهنگ شهر 

، جـوار  هـم يروستاها و نواحساير  روستاها با يرونيگسترش روابط ب  ،   در روستا  يعموم
ش يشتر و افزا  ي بهتر و ب   يرسان  جاد شغل و خدمات   يل ا يان به دل  ييكاهش مهاجرت روستا  

از . باشـد   مـي ت در روسـتاها     يـ  و باالرفتن امن   ، خود يان به روستاها  ييتعلق خاطر روستا  
-ين جوانان روستا بـه    شتر در ب  ي ب ي به گسترش ناهنجار   توان  ميز  ي ن ي اجتماع ياثرات منف 

 بـر   تـأثيري  ي گردشـگر  ،نينـ چهم.  منطقـه اشـاره کـرد      يخصوص در فصول گردشگر   
در  کـه   گونـه    همان .)۳جدول(  نداشته است  ي و گسترش مراکز آموزش    يت آموزش يوضع

اد بوده و بـه     ي در منطقه ز   ي گردشگر يات مثبت اجتماع  تأثير ،مشخص است اين جدول   
 .  کمک کرده استيت اجتماعيبهبود وضع
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 مسعود مهدوي، مجتبي قديري معصوم، نسرين قهرماني ۵۲
 

 تأثيرات اقتصادي گردشگري -۲ جدول

ف
ردي

 

 زياد تأثيرات اقتصادي گردشگري
* 

متوسط
* 

 *كم
خيلي 
 *کم

** 
 پيرسون

اسکوئرکای  

۱ 
يـي بـراي    زا  اشـتغال نجر بـه    گردشگري تا چه حد م    
 مردم روستا شده است؟

۷/۷ ۹/۲۶ ۱۵/۳۸۹/۲۶ ۰۰۰/۰ 

۲ 
گردشگري تا چه حد موجـب بهبـود درآمـد اهـالي            

 ۰۰۰/۰ ۲/۱۹ ۳/۴۲ ۱/۲۳ ۴/۱۵ روستا شده است؟

۳ 
 چه حد موجب افزايش قيمت كاالها و گردشگري تا

 ۰۰۰/۰ ۸/۳ ۴/۱۵ ۵۰ ۸/۳۰ اجناس شده است؟

۴ 
د موجب افزايش قيمت زمين و      چه ح  گردشگري تا 

 ۰۰۰/۰ ۰ ۷/۷ ۳/۴۲ ۵۰ مسكن در روستا شده است؟

۵ 
چه حد الگوي كشت روسـتا را تغييـر          گردشگري تا 
 داده است؟

۵/۱۱ ۹/۲۶ ۶/۳۴ ۹/۲۶ ۰۰۰/۰ 

۶ 
چـه حـد موجـب تنـوع محـصوالت           گردشگري تا 

 ۰۰۰/۰ ۴/۱۵ ۵/۳۸ ۳/۴۲ ۸/۳ داخلي روستا شده است؟

۷ 
جر به گـسترش سـوداگري      چه حد من   گردشگري تا 

 ۰۰۰/۰ ۰ ۱/۲۳ ۵/۳۸ ۵/۳۸ زمين در روستا شده است؟

۸ 
چه حد بر افزايش سـاخت و سـاز در           گردشگري تا 

 ۰۰۰/۰ ۰ ۸/۳ ۵/۳۸ ۷/۵۷ روستا تأثير داشته است؟

۹ 
هاي روستا را تغيير     گردشگري تا چه حد تركيب دام     

 ۰۰۰/۰ ۸/۳۰ ۲/۴۶ ۷/۷ ۴/۱۵ داده است؟

۱۰ 
 حد موجب بهبـود كمـي و كيفـي          چه گردشگري تا 

 صنايع دستي شده است
۰ ۷/۷ ۶/۳۴ ۷/۵۷ ۰۰۰/۰ 

 ۱۳۸۶مطالعات ميداني نگارنده، :منبع
 درصد پاسخ روستاييان به سؤاالت مطرح شده*

 %۹۵ها در سطح  ي شاخصدار معنيميزان **
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 ۵۳  …اثرات گردشگري بر توسعة روستايي  
 

 ثيرات اجتماعي گردشگريأت -۳ جدول

ف
ردي

 

 زياد  گردشگرياجتماعيتأثيرات 
* 

 متوسط
* 

خيلي  *كم
*کم

** 
 پيرسون

اسکوئرکای  
 ۰۰۰/۰ ۵/۱۱۰ ۲/۴۶ ۲/۴۲ است؟ شده منجر روستا در لباس نوع تغيير به حد  چه تا گردشگري ۱

 ،عزاداري، عروسـي  ( حد به تغيير نوع مراسم      گردشگري تا چه   ۲
 ۰۰۰/۰ ۹/۲۶۸/۳ ۸/۵۳ ۴/۱۵ شده است؟منجر ) …و

مـصرف غـذا در روسـتا       گردشگري تا چه حد به تغيير الگوي         ۳
 ۰۰۰/۰ ۵/۱۱۸/۳ ۵/۶۱ ۱/۲۳ شده است؟منجر 

تلويزيون، راديـو،   (  منزل ليوساحد به بهبود      گردشگري تا چه   ۴
 ۰۰۲/۰ ۰ ۷/۷ ۹/۲۶ ۴/۶۵ شده است؟منجر  )… و،شويييخچال، ماشين لباس

گردشگري تا چه حد بـه گـسترش فرهنـگ شـهري و فاصـله           ۵
 ۰۰۰/۰ ۰ ۷/۷ ۹/۲۶ ۴/۶۵ شده است؟منجر ردم روستا گرفتن از فرهنگ روستايي بين م

گردشگري تا چـه حـد موجـب بهبـود وضـعيت آمـوزش در                ۶
 ۰۰۰/۰ ۶/۳۴۷/۷ ۵۰ ۷/۷ روستاي شما شده است؟

حد موجب بهبود وضعيت بهداشت فردي و         گردشگري تا چه   ۷
 ۵/۱۱۵/۱۱۰۰۰/۰ ۵/۶۱ ۴/۱۵ عمومي در روستاي شما شده است؟

  بهداشـتي محـصوالت    ةعرضـ ه حـد موجـب      گردشگري تا چ   ۸
 ۰۰۰/۰ ۹/۲۶۸/۳ ۵۰ ۲/۱۹ شده است؟) …لبنيات و(

جـوار  گردشگري تا چه حد روابط بيروني روستا با نواحي هـم       ۹
 ۰۰۰/۰ ۴/۱۵۰ ۴/۱۵ ۲/۶۹ را گسترش داده است؟

 ۰۰۰/۰ ۹/۲۶۷/۷ ۲/۴۶ ۲/۱۹ روستا را كاهش داده است؟از گردشگري تا چه حد مهاجرت ۱۰
 ۶/۳۴۵/۱۱۰۰۰/۰ ۳/۴۲ ۵/۱۱ ن منجر شده است؟اگردشگري تا چه حد به بازگشت مهاجر۱۱
 ۰۰۱/۰ ۸/۳ ۷/۷ ۹/۲۶ ۵/۶۱ ميزان امنيت روستا در فصول گردشگري چقدر است؟۱۲
 ۰۰۰/۰ ۵/۱۱۰ ۹/۲۶ ۵/۶۱ ميزان تعامل روستاييان با گردشگران در چه حد است؟۱۳
 ۱/۲۳۵/۱۱۰۰۰/۰ ۲/۴۶ ۲/۱۹ در چه حد است؟ميزان رضايت مردم از گردشگران ۱۴
 ۰۰۰/۰ ۸/۳ ۵۰ ۲/۴۶ ۰  شما خوب است؟رسيدگي به گردشگران در روستاي ،به نظر شما۱۵
 ۵/۳۸۶/۳۴۰۰۰/۰ ۱/۲۳ ۸/۳  شود؟درگيري ايجاد گردشگران و تاكنون پيش آمده كه بين شماآيا ۱۶

نجـام  اعتيـاد، ا (گردشگري تا چه حد بـه گـسترش ناهنجـاري     ۱۷
 ۰۰۰/۰ ۶/۳۴۷/۷ ۶/۳۴ ۱/۲۳ بين جوانان روستا منجر شده است؟) … و،منكرات

گردشگري تا چه حد موجب افـزايش تعلـق خـاطر شـما بـه               ۱۸
 ۰۰۰/۰ ۰ ۸/۳ ۴/۶۵ ۸/۳۰ روستايتان شده است؟

 ۸/۳۰۴/۱۵۰۰۰/۰ ۲/۴۶ ۷/۷  داريد؟تمايل به مهاجرت از روستاي خودشما تا چه ميزان ۱۹

ي يدشگري باعث شده تا شما در كارهاي جمعي روسـتا         آيا گر ۲۰
 ۰۰۰/۰ ۱/۲۳۰ ۸/۵۳ ۱/۲۳ مشاركت كنيد؟

 ۱۳۸۶مطالعات ميداني نگارنده،  :منبع
 درصد پاسخ روستاييان به سؤاالت مطرح شده* 

 %۹۵ها در سطح  داري شاخص ميزان معني** 
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 مسعود مهدوي، مجتبي قديري معصوم، نسرين قهرماني ۵۴
 

ر حفاظت ي نظاييه شاخصز يات نتأثيرن  ي ا ي بررس يبرا: محيطيستاثرات كالبدي و زي   

ـ  يچگـونگ    وي، و جانورياهي گيها ست و گونهيط ز ياز مح  نظـر قـرار    مـد ه  دفـع زبال

 . گرفته است
ان نـسبت   ييشتر روستا ي ب ي آگاه بهي  ت است كه گردشگر   ين واقع ي ا ياي گو ها  بررسي

ط يان بـه حفـظ محـ      روسـتايي  است کـه   و موجب شده     انجاميدهيست  ط ز يبه ارزش مح  

 .ي کننـد   خوددار يود زباله در معابر تا حد     ي و از رها ساز    هندد يشتريباهميت  ست  يز

گردشـگري بـر بهبـود وضـعيت محـيط           تأثير  از افراد  يادي ز ، تعداد ۴ ارقام جدول    طبق

 ي کم و محدود به دفـع بهداشـت        صورت  به ي و معتقدند گردشگر   اند  دانسته کم   زيست را 

 کـه   اند  داشتهان اذعان   تاييروس ،نيهمچن.  منجر شده است   ي خانگ يها و فاضالب ها    زباله

  يرسـان   و گـسترش خـدمات     ي ارتبـاط  هـاي   راه ي در بهبود برخـ    ي تا حدود  يگردشگر

کن ي مـس  الگـو .  داشـته اسـت    تـأثير  روسـتاها    يباسازي و ز  )… و ،مخابرات،  برق،  آب(

ده يـ  در روسـتاها د    ي شـهر  يطبقه بـا معمـار    هاي چند    خانه ير کرده و حت   يي تغ روستايي

 از  ويـک شـده      نزد ي به سبک شهر   ،يير کرده ز تغ يکار رفته در آنها ن     مصالح به  ؛ و شود  مي

 ي به شـهر تهـران  کيد نزدتوان  ميل آنياز داليكي  استفاده شده است که    تر  مقاوممصالح  

  موجب آسـيب  يگردشگر واست   ادي در منطقه ز   ي گردشگر ياثرات منف بنابراين،  . باشد

 .  آن شده استيست منطقه و آلودگيط زيمح

ط ي را در محـ    يديتولهاي     وزباله كنند  ميت  ي را رعا  يان کمتر اصول بهداشت   گردشگر

 ي و جانور  ياهي گ يها   گونه نابودیيب و    موجب تخر  ي گردشگر ،ني همچن .کنند  مي رها

شـده اسـت و   … وي،  و تجـار ي مسكونيها ي به كاربري اراض ير كاربر ييتغ،  در منطقه 

 . )۴جدول( اند يافتهختصاص  اها کاربرين ي به اي و کشاورزي باغي اراضيبرخ
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 ۵۵  …اثرات گردشگري بر توسعة روستايي  
 

 محيطي گردشگريستتأثيرات كالبدي و زي -۴ جدول

ف
ردي

 

 *کم*متوسط *يادز محيطي گردشگريستتأثيرات كالبدي و زي
 خيلي
 *کم

** 
 پيرسون

 اسکوئرکای

۱ 
گردشگري تا چه حد موجب حفظ بيـشتر محـيط          

 زيست از طرف روستاييان شده است؟
۴/۱۵ ۸/۸۰ ۸/۳ ۰ ۰۰۲/۰ 

۲ 
گردشگري تا چه حد به محيط زيست منطقه لطمه         

 زده و موجب آلودگي آن شده است؟
۶۵ .۴ ۹/۲۶ ۷/۷ ۰ ۰۰۰/۰ 

۳ 
ــين رفــتن   ــا چــه حــد موجــب از ب گردشــگران ت

 اند؟ هاي گياهي و جانوري منطقه شده گونه
۳/۴۲ ۵/۳۸ ۲/۱۹ ۰ ۰۰۰/۰ 

۴ 
گردشگري تا چه حد موجب دفع بهداشتي زباله و         

هاي خانگي بـه معـابر       ب اضالجلوگيري از ورود ف   
  است؟ شده

۷/۷ ۴/۶۵ ۱/۲۳ ۸/۳ ۰۰۰/۰ 

۵ 
 گردشگري تا چه حد موجب بهبود وضعيت معابر       

ي ارتباطي روستا با ديگر نقاط شده       ها  راهداخلي و   
 است؟

۵/۱۱ ۴/۶۵ ۲/۱۹ ۸/۳ ۰۰۱/۰ 

۶ 
گردشگري تا چه حد موجـب گـسترش خـدمات          

ا در روسـت  ) … و ،بـرق، مخـابرات   ،  آب(زيربنايي  
 شده است؟

۶/۳۴ ۸/۳۰ ۸/۳۰ ۸/۳ ۰۰۱/۰ 

۷ 
كن روستا را تغيير  مسگردشگري تا چه حد الگوي

 داده است؟
۹/۷۶ ۵/۱۱ ۷/۷ ۸/۳ ۰۰۰/۰ 

۸ 
 روستا با ورود گردشگران     هایخانها نوع مصالح    آي

  شده است؟تر مقاوم
۴/۶۵ ۶/۳۴ ۰ ۰ ۰۰۰/۰ 

۹ 
ها و  به نظر شما مردم روستا چقدر به تميزي كوچه

 دهند؟ ر اهميت ميمعاب
۶/۳۴ ۲/۴۶ ۲/۱۹ ۰ ۰۰۰/۰ 

۱۰ 
گردشگري تا چه ميزان به تغيير كـاربري زمـين و           

هاي  و كاربري  ینوتبديل اراضي كشاورزي به مسك    
 تجاري منجر شده است؟

۵۰ ۶/۳۴ ۴/۱۵ ۰ ۰۰۰/۰ 

۱۱ 
گردشگري تا چه ميزان باعث شـده كـه مـردم بـه             

 زيباسازي روستاي خود بپردازند؟
۹/۲۶ ۲/۴۶ ۱/۲۳ ۸/۳ ۰۰۰/۰ 

۱۲ 
گردشگري تا چه ميزان به گسترش فضاهاي سـبز         

 روستا منجر شده است؟
۰ ۵۰ ۵/۳۸ ۵/۱۱ ۰۰۰/۰ 

 ۱۳۸۶مطالعات ميداني نگارنده،  :منبع
 درصد پاسخ روستاييان به سؤاالت مطرح شده *

 %۹۵ها در سطح  ي شاخصدار معنيميزان  **
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 اهگيري و پيشنهاد نتيجه

ي دانيـ ق مطالعات م  ي مورد مطالعه از طر    ةي ناح يته در سه روستا    صورت گرف  هاي  بررسي

نـشان  ،   انتخـاب شـده بودنـد      ي تصادف صورت  بهان که   روستايين  ي پرسشنامه در ب   رائةو ا 

 برخـوردار اسـت و گردشـگران        يي بـاال  ي گردشگر هاي  قابليته از   ين ناح يدهد كه ا    يم

 مورد نظـر در     ةي در منطق  ردشگرگ. کنند  مي دني اول سال از آن د     ةيم در ن  ويژه  به ياديز

 را موجب شده است کـه       ي اثرات ي کالبد ـ  يطيمحيست و ز  ياجتماعي،  اقتصادهاي    نهيزم

 اگرچـه   ،يابيـ ن ارز يـ بـر اسـاس ا    . انـد   داشـته  ي منفـ  ةي جنبـ   مثبت و برخـ    ةي جنب برخ

ش در آمـد شـده امـا    ي و افزا  زايي  اشتغال سبب   ي تا حدود  ي اقتصاد ةين در زم  يگردشگر

ن و ي زمـ يسـوداگر ، ن و مـسکن يمـت کاالهـا و زمـ   يش قي آن از جمله افزا    ياثرات منف 

 موفـق   ي از نظر اقتـصاد    يگردشگررو،  از اين شتر بوده است و     يش ساخت و ساز ب    يافزا

 اثـرات مثبـت     نـد،  نـشان داد   هـا   بررسـي  کـه    گونـه   همان با اين همه،  . عمل نکرده است  

يش تعلـق خـاطر      از جمله افـزا    يلياد بوده و به دال    ي ز ي اجتماع هاي  نهير زم د يگردشگر

ان بـا گردشـگران و انتقـال      ييش تعامل روستا  ي و افزا  ييآشنا،  ی خود  به روستا  روستاييان

موجـب   ،ي و عمـوم   يت بهداشـت فـرد    يبهبـود وضـع   و  يي،   روستا يها به نواح    شهياند

ي  اجتمـاع ةين در زمي گردشگربنابراين،.  شده است  يي روستا يكاهش مهاجرت در نواح   

موجـب  گردشـگری  ز اگرچـه    يـ  ن ي و کالبـد   يطيمحيستاز لحاظ ز  . وده است تر ب موفق

 يطـ ي مح يل آلودگ يقب  از يادي ز ياثرات منف با  ط شده اما    يان به حفظ مح   روستايي يآگاه

ه همـراه بـود   ي به باغات و مزارع      انداز و دست  ،ي اراض ير کاربر ييتغ،  توسط گردشگران 

 . است

زاده امـام بـه   ارت  يـ  ز يشتر بـرا  يران ب گردشگ،   مشخص شد  ها  بررسيگونه که در     آن

 کـه   يا راه آسـفالته  آنکـه    ويژه   به ،شوند   مي  منطقه يروند و کمتر وارد روستاها      مي داوود

ـ     ،رساند  مي زاده داوود گردشگران را به بارگاه امام       منطقـه  يين نقـاط روسـتا    ي کمتـر از ب

 دو روسـتا کـه      يکيجز   و به  ،ز نامناسب است  ي به روستاها ن   ي دسترس هاي  راهگذرد و    مي

 . ستندي برخوردار ني مناسبي دسترسهاي راه از ساير روستاها، راه مناسب دارند
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بخـش   ف و فرحي لطي دره و آب و هوا   يي روستا يباي ز هاي  محيطرغم  يعل،  بنابراين

يي و   روسـتا  يان به گردشگر  يين و روستا   عدم توجه مسئووال   دليل  ، به گريدهاي    و جاذبه 

 و  ي امکانـات اقامتگـاه    ،بـرق ،  آب،  ر راه يـ  نظ يیهـا  رسـاخت ي ز  امکانـات و   ايجـاد عدم  

کنند و اکثرًا اوقـات       مي دني منطقه د  يگردشگران کمتر از روستاها    ،ينگپارک  و يي،رايپذ

 . نندگذرا يه ميخود را در شهرک داوود

 در  يانجام اقـدامات الزم و فـراهم کـردن امکانـات و خـدمات گردشـگر               بنابراين،  

 يطـ يمحيـست  و ز  ،ياجتماعي،  د موجب اثرات مطلوب اقتصاد    توان مي منطقه   يروستاها

توجـه بـه حجـم       شود و بـا     آن ي روستاها ةساز توسع   زمينه منطقه شده و     يدر روستاها 

 بـه   يح و اصـول   يصـح ريزي    برنامه با   توان  مي ،روسته که منطقه با آن روب     ایيگردشگر

 .  روستاها کمک کردي اجتماع-يشبرد اقتصاديپ

 را ارتقـا   منطقـه در   يت گردشـگر  ي وضع تواند  مي كه   يياهشنهادين پ تري  مهماز جمله   

 : ر اشاره كردي به موارد زتوان ، مي دهد

 اقدامات زيربنايي و اقتصادي
  ؛ در منطقهي گردشگرهاي فعاليت ة توسعةين دولت در زمگذاريهسرمايمشارکت و  -
 ؛ين صنعت در اگذاري هسرماي به يق بخش خصوصيتشو -
ي،  ارتبـاط  هـاي   راهر  يـ  نظ ييربنـا ي امور ز  ةينشتر و بهتر دولت در زم     ي ب يرسان  خدمات -

  ؛يبهداشت  ويات ورزشتأسيسو ، برق، آب
 ؛ييروستا هاي راه تيفيک بردن باال و يبهساز و منطقه يروستاها به يدسترس ليتسه -
 ؛شود  ميزاده داوود ختم که به اماميا من کردن راه آسفالتهيض راه و ايتعر -
 ؛ رفت و آمد به منطقهرسانیحدماتي حمل و نقل و دهسامان -
و ،  خـودرو يرگـاه   تعم،  گـاه سـوخت   يجا ريـ  نظ يراهـ ينتوسعه و احداث خدمات ب     -

  گردشگری؛ي مراکز  راهنمايتابلوها
ي  مناسب و با استاندارد باال در منطقه برا        ي رفاه -ي و خدمات  يجاد مراکز اقامتگاه  يا -

 ؛ گردشگران
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 و  هـا،  رسـتوران  ،هـا    مسافرخانه ي و خدمات  کالبدیيالت  ت تسه يفيبردن سطح ک   باال -
 ؛ي موجود در منطقهمراکز اقامت ريسا

 ؛ييراي و پذيبردن سطح بهداشت در مراکز اقامتگاه باال -
 ؛ي کوهنورديرهاي در مسييها جاد پناهگاهيا -
  ؛ وي کوهنورديرهاي مسيبرخدر  ييراي اقامتگاه و خدمات پذتأمين -
  . در منطقهها قيمت ي از چندگانگيري و جلوگها قيمتکنترل  -

  فرهنگي  واقدامات اجتماعي
ويـژه در     بـه  منطقـه    گردشـگری ي و   حي در مراکز تفر   ي نظم و انظباط عموم    يبرقرار -

  ؛شوند  مي وارد منطقهيشتريل که گردشگران بي تعطروزهای
يـک صـنعت و      عنـوان   بـه  ي گردشـگر  ي در منطقه و معرف    يرواج فرهنگ گردشگر   -

  ؛ي افراد محليات آن براشمردن اثربر
  ؛يي روستايآگاه ساختن گردشگران نسبت به گردشگر -
 يهاروسـتا در   يغ گردشـگر  يـ  تبل ةين خودجوش در زم   ی اقدام ي به مردم محل   قيتشو -

  ؛ وط آنيجاد شرايمنطقه و ا
 منطقه يي روستايها  از جاذبهييها پستال عکس و کارت،  بروشورةيق تهيغ از طريتبل -

 . ندبرسر میبهيه  که در شهرک داوودي گردشگرانانمي  آنهاعيو توز

 محيطي و کالبديزيست اقدامات
  ؛يان و افراد محلييروستا، ست توسط گردشگرانيط زيب محي از تخريريجلوگ -
 در برابر هر نوع برخـورد مخـرب و          موجود ي و انسان  يعي طب گردشگریحفظ منابع    -

  ؛ که باشديمسئوالنه از هر جانبيرغ
  ؛ستيط زي حفظ محةيندهنده در زمي هشدارانصب تابلوه -
  ؛ وطي منطقه نسبت به بهداشت محي و گردشگرين محلشتر مسئواليتوجه ب -
 .ي در منطقه اراضير کاربريي از تغيري جهت جلوگيري و تدابها سياستاتخاذ  -

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ۵۹  …اثرات گردشگري بر توسعة روستايي  
 

 منابع

 ةمجل .»ن منبع درآمد براي روسـتاييا  ،توريسم روستايي «،  )۱۳۸۴( دامي  بقايي، مسيب و نوروزي،     
 . ۱۶ ، شها دهياري

 ةمجموعـه مقـاالت كنگـر      .» روسـتايي  ة توسع ريزي  فرآيند برنامه «،  )۱۳۸۳(بهرامي، عبدالعلي   
 .  روستايي ايرانة توسعةمؤسس :تهران. اندازها ها و چشم  روستايي؛ چالشةتوسع

تأكيد اي با      منطقه ة در توسع  نقش گردشگري روستايي  «،  )۱۳۸۳(جوان، جعفر و سقايي، مهدي      
 . ۲، ش اي  ناحيهة جغرافيا و توسعةمجل .»بر مديريت روستايي

ـ  .»ها و اميدها    توريسم در ايران، چالش   «،  )۱۳۸۲( مزاده دلير، كريم و حيدري، رحي       حسين  ةمجل
 . ۱، ش اي جغرافيا و توسعة ناحيه

 .  دانشگاه پيام نور:تهران .جغرافيا و صنعت توريسم، )۱۳۷۷( اصغررضواني، علي
 : تهـران . روسـتايي در ايـران  ةريـزي توسـع   اي بر برنامه    مقدمه،  )۱۳۸۳( محمدرضا  واني،  رض

 . قومس
 بنيـاد مـسكن     :تهـران . طرح هادي روستاي كيگاه، شهرسـتان تهـران       ،  )۱۳۸۰( مانصفايي، پي 

 .  استانانقالب اسالمي
هـاي   ريزي گذران اوقات فراغت بـا تأكيـد بـر حـساسيت             برنامه،  )۱۳۸۰(قرباني، معصومه   
 نامــه پايــان( . كــنة مــوردي درةمحيطــي ارتفاعــات شــمال تهــران، نمونــزيــست

 . ، دانشگاه شهيد بهشتي)كارشناسي ارشد
هاي زنان عشايري با تأكيد بر نقـش آنـان در اقتـصاد           بررسي توانايي «،  )۱۳۸۳ (محمدي، مهدي 

 . مجموعه مقاالت همايش ملي سـاماندهي جامعـه عـشايري ايـران            .»توليدي عشاير 
 . نقش بيان با همكاري سازمان امور عشاير ايران: هرانت

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران.جغرافياي تاريخي تهران ،)۱۳۸۱ (معتمدي، محسن
ـ         ةنقش توريسم در توسع   ،  )۱۳۸۱( داوودمهدوي،    ة نواحي روستايي پيرامـون شـهرها و ارائ

 دانـشگاه   ).تـرا  دك نامـه پايـان ( .) دهـستان لواسـان كوچـك      :نمونه(مدل استراتژيك   
 . تربيت مدرس

 .  قومس:تهران. كاربرد آمار در جغرافيا، )۱۳۸۳(مهدوي، مسعود و طاهرخاني، مهدي 
مركـز  : تهـران  . صـنعت ايرانگـردي و جهـانگردي       ةراهيابي به توسـع   ،  )۱۳۷۴( رضـا ناجي،  

 . تحقيقات و مطالعات سياحتي
سـمينار بررسـي     .»دي و اشـتغال   جهانگر«،  )۱۳۸۲( لزاده، حميدرضا و توتونچي، جلي      نصيري

 : تهـران  . جهـانگردي در جمهـوري اسـالمي ايـران         ةهاي توسـع    ها و برنامه    سياست
 . سازمان ايرانگردي و جهانگردي
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