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 ي هادر توسعه روستا شناسايي و تحليل قابليت ها و تنگناهاي  گردشگري روستايي و نقش آن

 )استان خراسان جنوبي(فورگ  هدف گردشگري 

 

 سمانه  چوبداري

 

 دانشگاه آزاد تهران واحد يادگارامام خميني )ره( دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
choobdari@yahoo.com 

 
 

 :چکيده 

اقتصادي جوامع  –گردشگري روستايي منبع با ارزش اشتغال و ايجاد درآمد است و ميتواند وسيله محلي براي توسعه اجتماعي 

روستايي باشد و به عنوان يك كاليزور، آخرين راه نجات راه چاره براي درمان مشكالت  روستاييان فقر آنان باشد. دركشور مانيز 

مورد توجه قرارگرفت كه مجريان حكومتي و برنامه قرارگرفته است و روستاهاي هدف گردشگري به گردشگري روستايي در دهه اخير 

اي از شناخت استعداد و توان منطقه وگسترش خردمندانه براي مناطقي كه اي، توسعه برپايه جلوهعنوان پارامتري براي توسعه منطقه

ند. رشد توليد منطقه اي ، افزايش درآمد، حفظ ميراث فرهنگي و افزايش بايد از استانداردهاي ويژه توسعه گردشگري بهره مند باش

شناسايي و  حاضرپژوهشمشاركت جوامع محلي درامر گردشگري از مهمترين اهداف تعيين روستاهاي هدف گردشگري مي باشد. 

)استان خراسان واقع در فورگ تحليل قابليت ها و تنگناهاي  گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستاي هدف گردشگري

مي پردازد و به بررسي   تحليلي، به بررسي قابليتها و تنگناهاي گردشگري روستاهاي فورگ توصيفي روش شناسي از جنوبي( با استفاده

روستايي پرداخته مي شود كه طي آن به منظور گردآوري اطالعات از  گردشگري درشناسايي پتانسيلهاي مؤثر هاي شاخص و ابعاد

اطالعات است كه روستاهاي فورگ جامعه مورد مطالعه  .روشهاي اسنادي و كتابخانه اي و روشهاي ميداني بهره گرفته شده است

ه ناحيه دهد كمي يافته هاي پژوهش نشان. تحليل شدهبا استفاده از آزمون اسپيرمن  گردآوري شده براساس آمار توصيفي و استنباطي

يتهاي الزم براي توسعه گردشگري روستايي در ابعاد مختلف توسعه اعم از زيست محيطي و  اجتماعي و روستايي مورد مطالعه از قابل

 شاياني كمك روستايي توسعۀ ارتقاي و بهبود به توان با بهره گيري از اين قابليتها  مي فرهنگي و اقتصادي و زيربناها برخوردار است و 

 برداشت. مؤثري وگامهاي
 

  توسعه روستايي، روستاي فورگ، روستايي، توسعه،، گردشگريگردشگريكليدي:  واژگان
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 مقدمه:  .1
ه ك گردشگري روستايي از بخشهاي مهم فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود اين فعاليت مهم اقتصادي از ديدگاههاي متفاوت مورد توجه قرار گرفته

تغيير و تحوالت اجتماعي و اقتصادي و افزايش جمعيت جوامع و رشد فزاينده شهرها از يك  توان نام برد.روستايي ميازآن به عنوان سياستي براي توسعه 

تفاده از ايام سطرف و پيشرفتهاي اخير در شبكه حمل و نقل و فناوري و ديگر عناصر زندگي بشر از سوي ديگر، بطور روز افزوني نياز به سفر و گردشگري و ا

 ايجاب مي كند.فراغت را 

بين المللي به   تعداد گردشگران 6119م، گردشگري در ابعاد جهاني رشد زيادي داشته است به گونه اي كه در سال  0691برهمين اساس در اواخر دهه 

 د.شويك جهان محسوب  ميليون نفر رسيد و پيش بيني مي شود كه طي دهه دوم قرن حاضر ميالدي صنعت شماره  011بيش از 

ا رشد چشمگير ر ببسياري از برنامه ريزان و سياستگذاران  توسعه ازاين صنعت به عنوان ركن اصلي توسعه پايدار نام مي برند. اين صنعت جديد درسالهاي اخي

رد از اجراي مهم اين خود نقش مهمي درتوليد درآمد كشورها و ايجاد شغل هاي متنوع و جديد داشته است و سهم مهمي را دراقتصاد كشورها برعهده دا

صنعت، گردشگري روستايي است كه امروزه يكي از مردمي ترين اشكال گردشگري محسوب مي شود. افزايش جمعيت و كاهش فعاليت هاي مربوط به 

 كشاورزي در روستاها بدليل پبشرفت فناوري و مكانيزه شدن كشاورزي، سبب بيكاري تعداد زيادي از روستاييان شده است. 

رنامه بضوع به همراه چگونگي تامين نيازها و احتياجات نواحي روستايي سبب بروز نگراني هايي شده كه درسالهاي اخير افزايش يافته و سبب ارايه اين مو

 هاي مختلف توسعه روستايي شده اند. 

مد آمنبع باارزش اشتغال و ايجاد در بومي كند و ضمن حفظ ارزشهاي محلي وگردشگري روستايي كمك شايان توجهي، به توسعه پايدار محيط زيست مي

 اي از حفظ و توسعه پايدار محيط زيست دارد.نقش تعيين كنندهاست و در جامعه روستايي 

 و دركشور مانيز گردشگري روستايي در دهه اخير مورد توجه قرارگرفت كه مجريان حكومتي و برنامه ريزان درسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي

و  ان بوده شناسايياقدام به شناسايي روستاهاي هدف گردشگري كردند كه از نظر طبيعي، تاريخي و كشاورزي... مورد توجه و عالقه گردشگرگردشگري 

روستاي هدف گردشگري به عنوان پارامتري براي توسعه منطقه اي، توسعه برپايه جلوه اي از شناخت استعداد و توان منطقه و گسترش معرفي گرديدند. 

ي و فرهنگردمندانه براي مناطقي كه بايد از استانداردهاي ويژه توسعه گردشگري بهره مند باشند. رشد توليد منطقه اي ، افزايش درآمد، حفظ ميراث خ

 افزايش مشاركت جوامع محلي درامر گردشگري از مهمترين اهداف تعيين روستاهاي هدف گردشگري مي باشد.

گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستاهاي هدف  ها و تنگناهايوع پژوهش حاضر به شناسايي و تحليل قابليتاز اينرو با توجه به اهميت موض 

 . فورگ مي پردازيم گردشگري

 پيشينه تحقيق 

بوسيله سازمان 0533توسط سازمان برنامه و بودجه بوسيله مشاورين پارس كنسوليت و مطالعات آمايش درسال  0530مطالعات گردشگري در ايران در سال 

اساسي  طوطبرنامه و بودجه انجام شده. در مطالعات گردشگري باديدگاهي متفاوت به توانهاي مهم و بالفعل توريستي، شناسايي و طبقه بندي شده اند. خ

 سال آينده ترسيم شده بودو دراين مطالعات كشور به چند منطقه گردشگري تفكيك شده است. 61توسعه جهانگردي براي 

ري در گدر مطالعه آمايش سرزمين نيزكه متكي برآمايش فضايي ايران بوده است فقط به نتايج و دستاوردهاي گذشته بسنده شده و مانند مطالعات گردش

ي در رفته و وديعايران قابليت ها و توانمنديهاي فرهنگي ، تاريخي و مذهبي از نظر دورمانده و جاذبه هاي طبيعي به لحاظ آمايش فضايي مورد توجه قرارنگ

درتوسعه مطالعات و تحقيقات اجتماعي صورت گرفته  0530تا  0556كتاب روستاشناسي ايران به تعداد زيادي تحقيقات كه توسط دانشگاهيان از سال 

ملي آنها مي داند  اشاره كرده است. وي در اين كتاب راه حل بااليردن ظرفيت جمعيتي و روستا راازطريق افزايش منابع معيشت تازه و بازشناخت

 ( 659،0536)وديعي،

ات بيان قدر زمينه بررسي گردشگري روستاهاي هدف گردشگري در رسيدن به توسعه پايدار نواحي روستايي پرداخته نشده است. تعدادي از نتايج اين تحقي

 مي گردد:

 حليل چارچوبهاي تغذيه اي( را مورد بررسي و مطالعه قرارداده اند.( با عنوان نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي)نقدوت0500افتخاري نيا و قادري)

( درمطالعه اي با عنوان گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه پايدار اقتصادي مطالعه موردي روستاي اورامان تخت را بيان كرده 0500يگانه و رستمي )

 است.
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 روستايي در توسعه پايدار روستايي به بررسي مفهوم گردشگري روستايي مي پردازد.( درپژوهشي با عنوان نقش گردشگري 0560بهرامي و همكاران)

( به مطالعه اولويت 0566( در پژوهشي با عنوان توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار پرداخته و درويشي و همكاران )0560اورمزدي )

 مطالعه موردي روستاي گايكان شهرستان اليگودرز پرداخته است. بندي راهبردهاي توسعه گردشگري از منظر آمايش سرزمين،

اما در خصوص بررسي نقش روستاهاي هدف در توسعه روستاها بررسي نشده است و تنها طرح هاي مطالعاتي و مكان يابي روستاهاي هدف گردشگري 

م شده است. ولي در خصوص نقش انتخاب روستاهاي هدف صنايع دستي وگردشگري استان انجا موجود مي باشد كه توسط سازمان ميراث فرهنگي،

 گردشگري در توسعه روستاها مورد يررسي قرار نگرفته است.

 مطالب اصلي: .2

 تعاريف و مفاهيم 2-2

اي بودن يا پيش از اين باز مي گردد بدليل چند وجهي و ميان رشته  0000گردشگري مفهومي فراگير و گسترده است كه تاريخچه آن به سال  گردشگري:

كه  ليل استاز ديدگاههاي مختلف اعم از اقتصادي، اجتماعي، جامعه شناختي، جغرافيايي و مديريتي مي توانند مورد بررسي قرار گيرند. شايد به همين د

رديده و فاصله تاكيد گتاكنون تعاريف متعددي از گردشگري با توجه به ديدگاهها رشته هاي مختلف صورت گرفته است. در تعاريف اوليه بيشتر بر بعد 

( در تعريف گردشگري 0655گردشگران بر مبناي فاصله اي كه از محل سكونت داشتندطبقه بندي مي شدند به گونه اي كه كميسيون ملي گردشگري آمريكا)

 (.60 ،ص0696را در نظر گرفته كه در برگيرنده تمامي سفرها به جز سفر براي كار مي شد.)كرنتز، داخلي فاصله پنجاه مايل

( گردشگري را مجموعه اي از فعاليتهاي افرادي كه به مكانهايي خارج از محل زندگي و كار خود به قصد wto.1997با اين حال سازمان جهاني گردشگري)

بارتند اين گردشگران ع تفريح و استراحت و انجام امور ديگر مسافرت مي كنند بيش از يك سال متوالي و پياپي درآن مكان نمي مانند اطالق مي كند. اهداف

ته را به سه دس از) گذران اوقات فراغت، تفريح ، سرگرمي، فراغت خاطر، ديدار با دوستان و آشنايان، فعاليتهاي شغلي و...( همچنين اين سازمان، گردشگري

وان گفت هرگونه فعاليت و فعل و به طور كلي مي ت        (W.T.O.1997) تقسيم كرده است.گردشگري داخلي،گردشگري خارجي، گردشگري خروجي 

 (.06، ص 0665انفعاالتي را كه در جريان سفر يك سياحتگر اتفاقي افتد گردشگري تلقي كرد )لومسون ولس، 

 (.13، ص 0661در بين متخصصان صنعت گردشگري اتقاق نظري وجود ندارد. ) وات،  تعريفي يكسان از گردشگري روستايي، : روستايي گردشگري

، مي دهد        گردشگري روستايي فعاليتي چند وجهي كه در محيط خارج از شهر صورت مي گيرد و به گردشگران ماهيت زندگي روستايي را نشان 

مي كند: گردشگري روستايي شامل هر چيزي است كه گردشگران را از مناطق پرجمعيت  همچنين درجاي ديگري گردشگري روستايي را اينگونه تعريف 

 ي سوق مي دهد.شهر

( فعاليتهاي كه بصورت مزرعه هاي و غير مزرعه اي در جوامع و نواحي روستايي انجام مي شود و فعاليت هاي تفرجي گسترده مانند 00، ص0669)آپرمان،  

 پاركهاي موضوعي و حيات وحش را شامل نمي شود، گردشگري روستايي تعريف مي كند. 

اجتماعي را به همراه دارد. توسعه عالوه بر  -كه در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصاديتوسعه جرياني چند بعدي است  توسعه:

م است. بهبود در ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساختمانهاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين ايستارها و وجه نظرهاي عمومي مرد

        (00،ص0551عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در برمي گيرد. )ازكيا،  توسعه در بسياري موارد حتي

توسعه روستايي به نوين سازي جامعه روستايي مي پردازد وآن را از يك انزواي سنتي به جامعه اي تغيير خواهد داد كه با اقتصاد ملي  توسعه روستايي:

افزايش اشتغال تامين حداقل قابل قبول غذا، مسكن ، آموزش و بهداشت را در برمي گيرد. بانك جهاني بهبود و بهره وري، و هدف آن عجين شده باشد.  

دي است كه براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروههاي خاصي از مردم )روستاييان فقير( طراحي برتوسعه روستايي را اينگونه تعريف مي كند: راه

 (03، ص0606شده است. )هريس، 

 :ان مسالهبي. 3

در نيمه دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا ظاهر شد. قبل آن هم مناطق روستايي مورد  اجتماعي،گردشگري روستايي به عنوان يك فعاليت تفريحي، 

م بدليل در قرن نوزدهم و بيست استفاده فعاليت هاي تفريحي قرار گرفته بودند اما شركت در اين فعاليتهاي تفريحي محدود به اقشار برتر جامعه بوده است .

و سهولت جابجايي راهيابي به مناطق روستايي شاهد رشد برجسته گردشگري بين المللي شاهد رشد جمعيت بوده و افزايش تقاضا براي توسعه حمل و نقل 

 گردشگري روستايي تا اندازه اي منجر به توسعه گردشگري شد.
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روستايي با مسايل و چالشهاي توسعه روستايي است، چراكه راهبردها و اهداف گذشته در زمينه  هنوز توسعهدرشرايطي كه قرن بيستم به پايان رسيده 

 توسعه روستايي موفقيت آميز نبوده و نتوانسته است تا عمده مسايل و چالشهاي متعددي مواجه است.

اله باعث شده است كه در سالهاي اخير، توسعه روستايي مورد توجه بهبود زندگي روستاييان تامين كند. اين مس حوزه معيشت پايدار و ونتوانسته در

    (0506ريزان، نظريه پردازان و مجريان حكومتي قرارگيرد و توسعه فضايي گردشگري در اهم موارد معطوف به اقدام قرارگيرد.) هاشمي ، حسين پور، برنامه

ريزان درسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گرفت كه مجريان حكومتي و برنامهدركشور مانيز گردشگري روستايي در دهه اخير مورد توجه قرار

 گرديدند. رفياقدام به شناسايي روستاهاي هدف گردشگري كردند كه از نظر طبيعي، تاريخي و كشاورزي... مورد توجه و عالقه گردشگران بوده شناسايي و مع

پارامتري براي توسعه منطقه اي، توسعه برپايه جلوه اي از شناخت استعداد و توان منطقه وگسترش خردمندانه روستاهاي هدف گردشگري بايد به عنوان 

منطقه اي،  رشد توليد شناسايي شدند كه مهمترين اهداف تعيين اين روستاها  مند باشندبراي مناطقي كه بايد از استانداردهاي ويژه توسعه گردشگري بهره

 بود.افزايش درآمد، حفظ ميراث فرهنگي و افزايش مشاركت جوامع محلي درامر گردشگري 

ري صنايع دستي وگردشگ ها و به منظور توسعه روستايي سازمان ميراث فرهنگي،با توجه به رشد فزاينده جمعيت شهري در سالهاي اخير و مهاجرت از روستا 

برداشت و روستاهايي كه با ويژگي هاي متفاوت كه پتانسيل جذب گردشگر را داشتند 0503يي روستاهاي هدف گردشگري درسال اولين گام را در شناسا

هاي محيطي و اكولوژيك و آداب و رسوم و پيشينه تاريخي، چند روستا به شناسايي نمود و در استان خراسان جنوبي با توجه به وسعت منطقه و ويژگي

 شناسايي شدند. گردشگري عنوان روستاي هدف

اكولوژيك و جاذبه هاي مختلف گردشگري پتانسيل  -دراين ميان روستاي هدف گردشگري فورگ استان خراسان جنوبي به دليل ويژگي هاي محيطي

ي تا فراهم نمود. هدف كلمناسبي براي توسعه گردشگري در خود جاي داده است كه مي توان با توسعه گردشگري زمينه و محيط را براي توسعه پايدار روس

ب براي سپژوهش شناسايي قابليت ها و تنگناهاي گردشگري روستايي درتوسعه روستاهاي هدف استان بوده كه به مطالعه و بررسي و ارائه پيشنهادات منا

 توسعه پايدار منطقه پرداخته مي شود.

واي آب و هآداب و رسوم و وجود  ،باتوجه به موقعيت جغرافيايي و برخورداري از جاذبه هاي طبيعي، تاريخي، فرهنگي، صنايع دستي، مذهبي روستاي فورگ 

 ملي بشمار مي آيد.  متنوع وجود محصوالت كشاورزي متنوع يكي از كانونهاي مستعد در زمينه گردشگري و تقويت اقتصاد منطقه اي بين المللي و

 دادهعلي رغم وجود قابليت هاي گردشگري به نظر مي رسد و نبود يك برنامه مدون بهره وري توانمندسازي بهره وري توانمندي هاي منطقه را كاهش اما 

به  ته است وفقرار گرمورد مطالعه و پژوهش  آنها و تنگناهاي و انگونه كه مي شود كمك شاياني به توسعه روستا نكرده است لذا شناسايي و تحليل قابليت

گناهاي تنو بررسي توسعه معرفي جاذبه هاي گردشگري  ،شناسايي و معرفي قابليت هاي گردشگري روستاييبا هدف روستا بررسي نقش آن در توسعه 

روستايي مورد مطالعه از به نظر مي رسد كه ناحيه  -0كه به بررسي دو فرضيه : .مي پردازدتوصيفي و تحليلي با روش در روستاي مورد مطالعه گردشگري 

به نظر مي رسد كه -6 قابليتهاي الزم براي توسعه گردشگري روستايي برخوردار است كه تاكنون از آنها به منظور توسعه روستايي استفاده نشده است.

ت رفع آنها مي توان به توسعه روستايي تنگناهايي براي بهره گيري از قابليتهاي گردشگري توسعه روستايي در ناحيه مورد مطالعه وجود دارد كه در صور

 ، مي پردازد.كمك نمود

 روش شناسي تحقيق:. 4
گرفته  ان بهرهگرد آوري اطالعات از روشهاي اسنادي يا كتابخانه اي و روشهاي ميداني با ابزاري چون پرسشنامه و مصاحبه با مردم مسئولين مرتبط گردشگر

 بهره گرفته شده است.spssو براي تحليل پرسشنامه از نرم افزار شده است 

 مسئولين استان و منطقه، اعضاي شوراي اسالمي و مسئولين محلي و مردم ساكن روستاي مورد مطالعه است. ،گردشگراني شامل جامعه آماري 

ميراث فرهنگي و اطالعات و داده هاي فضايي و توصيفي محدوده مورد مطالعه با مراجعه مستقيم به مراكز آمار و استفاده از سالنامه آماري كشور و سازمان 

،اطالعات يگردشگري و صنايع دستي استان )كميته راهبردي گردشگري روستايي و پژوهشكده گردشگري ( بخشداري كشور ،بنياد مسكن انقالب اسالم

ي عجامعي براي انجام تحقيق تهيه شده است تكنيك پرسشنامه و مصاحبه و مطالعات ميداني واطالعات مربوط به متغيرهاي تحقيق )اقتصادي ،اجتما

ه مربوط به پرسشنامفرهنگي ،محيطي و كالبدي (مزبور تكميل گرديده لذا با توجه به فرضيه ها ي متغيير و نيز روشهاي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات 

ي آن طسوالهاي بسته و باز و همچنين طيفهايي در قالب طيف ليكرت در مقياس سنجي اسمي و رتبه اي و در برخي جنبه ها فاصله اي تهيه مي گردد و 

ن اصل و با توجه به طرح جامع انتخاب نمونه ها از مناطق با توجه و تاكيد بر اصل همگني و هماهنگي فضايي اقدام مي شود از اين رو با عنايت به اي
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گري شگردشگري  كشور و طرح جامع آمايش سرزمين منطقه با استفاده از تعدادي از شاخصها ي كليدي به شناسايي و تحليل قابليتها و تنگناهاي گرد

 روستايي و نقش آن در توسعه روستايي براي انجام اين تحقيق استفاده شده است .

 فورگ روستايمعرفي . 5

اسناد و مدارك مستند و معتبري وجود دارد كه نشان مي دهد در قرون متمادي قوم ساگارتي در اين منطقه)قهستان( زندگي كرده اند تا از نظر تاريخي 

شر سد: ) آنها در رديف اقوام  ست و درباره آنها مي نوي شاره كرده ا ستند و از آنجا كه هرودت مورخ بزرگ در قرن پنجم پيش از ميالد به اين قوم ا قي ه

  (روندمي سكنه ساتراپ چهاردهم هخامنشيان به شمار
زه اي اكه تحول چنداني از دوره مغول تا دوره صفففويه در اين سففرزمين صففورت نگرفت تا اينكه با قدرت گرفتن حكام صفففويه  قهسففتان رونق و آباداني ت

 هنگي آن در آثار فرهنگي بجاي مانده از آن دوران كامال مشهود است.گرفت تا آنجائي كه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، نظامي و فر

 اين بخش كالً در منطقه كوهستاني مومن آباد كه رشته كوهستانهاي آن از شمال غرب به سمت جنوب شرقي كشيده شده و همچنين منطقه كوهستاني

 تاسبسيار سرد همراه با برف سنگين  آب وهوايبخش داراي  اين  كوهستانيآواز و گزيك كه در قسمتهاي شمالي و شمال شرقي اين قرار دارد. مناطق 

صوالً داراي آبهاي زير زم شدكه ا شيرين مي با سارهاي  شمه  ستاني غرب با آب و ا.يني و چ شرايط كلي آب و هوائي، به طور كلي دو منطقه كوه ز لحاظ 

 ب و هواي نيمه صحرائي بخوبي از هم تميز داده مي شوند. آهواي سرد و جلگه شرق با 

روزه سيستان معروف است، مي وزد و غالباً در ماههاي تير و مرداد شروع به  061از سمت شمال شرق به جنوب غرب كه به باد  اين بخشبادهاي غالب 

 وزيدن مي كند و اغلب با طوفان و گرد و خاك شديد همراه است.

سيالبي بوده و منابع آبي در بخ صلي و  صر به رودخانه هاي ف شد. آبهاي جاري در اين بخش منح شامل آبهاي جاري و آبهاي زير زميني مي با ش درميان 

ن از اهميت ويژه اي آشففامل رودخانه هاي فخرود ، رودخانه سففرو و رودخانه گزيك مي باشففد كه رودخانه فخرود بعلت مطالعات احداث سففد بر روي 

 برخوردار است.

 آبهاي زير زميني منطقه بصورت قنوات و چشمه سارها و اخيراً بشكل چاههاي عميق و نيمه عميق مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

ي چهار ابخش در ميان بعلت آب و هواي معتدل و سرد و باالبودن ميزان ريزش ساالنه ، از پوشش گياهي با كيفيت باالتر و بهتري نسبت به ساير بخشه

  است.بيرجند برخوردار است. گياهان منطقه اغلب از نوع تلخك ، كما ، قيچ ، گز ، تاق ، اسكنبيل ، بوته شور و درمنه سيمات سابق()تقگانه

 ويراني به بار بياورد بدست نيامد. بعلت واقع شدن فورگ بر روي يك بستر محكم و يكپارچه سنگي تا بحال آماري از زلزله اي كه توانسته باشد

يك بستر  از آنجا كه فورگ بر فراز و دامنه كوهي از رشته كوههاي مومن آباد واقع شده جنس زمين از نوع سخت بوده و روستا و مخصوصا قلعه بر روي 

شهود  ستا همچنان م سطحي در اين رو ضالب آبهاي  شكل دفع فا شده اند و زمين از نفوذ پذيري كمي برخوردار بوده و م ساخته  صخره اي  سنگي و

اي ه است.اليه پوششي خاك در اين روستا مخصوصا در قسمتهاي دامنه كوه )قلعه فورگ و روستا( از ضخامت كمي برخوردار مي باشد . البته در قسمت

ش ضخامت بي شتر و اليه خاك از  ضاع بهتر بوده و به نوعي ديگر اليه هاي آبرفتي آنها بي سديه پيش برويم  او شت ا سمت د ست هر چه به  ري تپايين د

 برخوردار است و نفوذ پذيرتر وداراي پوشش گياهي است. 

 لذا مناطق جنبي روستا به لحاظ ساخت و ساز فضاهاي مورد نياز گردشگري از هزينه كمتري برخوردارند .

 شبکه ارتباطي و حمل و نقل منطقه 3-0
 ان مرتبط است.با مركز استان و استان سيستان و بلوچستان و كشور افغانساز طريق راه اسفالته  

 فورگروند دگرگوني سازمان فضايي و ساختار كالبدي 5-2
ستا در روي كوه قرار دارد و قلعه دوم كه درحال ح ست كه اكنون در باالي اين رو شده بود كه قلعه اول همان ا شكيل  سه قلعه ت ضر فقط فورگ خود از  ا

شده است و فقط آثار بر جهاي آن درچند نقطه از روستا ديده مي شود و قلعه سوم خود  آثاري از آن در داخل بافت روستا قرار دارد و ديوارهاي آن خراب

هر بندي مي روستا بوده است كه سه ورودي داشته است كه اين ورودي ها در روز همان كوچه ها بوده اند و شب هنگام اين دروازه ها ف كوچه هاف را با ش

شت آن خاك مي ريختند وديگر نفوذ ستند و بر پ شتند همانطور كه  ب ستا قرار دا شد همچنين خانه هايي كه در دورتادور رو ستا غير ممكن مي  به رو

سه درو ستا غير ممكن گردد وبه جز اين  ستند تا هرگونه ورود به رو شتري برخوردار ه ضخامت ديوار بي سنگي و از  صالح  ست از م ه كه ازاكنون نيز پيدا
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ستا بودند هيچ منفذ ديگري براي  ست ورودي رو شت و از داخل كوچه هاي موجود دربافت بوده ا ست و ورودي خانه ها ازپ شته ا ستا وجود ندا ورود به رو

 تند.هساين سه دروازه كه اكنون با نام كوچه سنگ مثال، كوچه ميرزاها و كوچه صوفيا )سرده( شناخته مي شوند از قديميترين قسمتهاي بافت روستا 
سراوانان مي باشد كه باال و در نزديكي قلعه قرار دارد و ترتيب محله ها به لحاظ قدمت محله مي باشد كه قد 3فورگ داراي  يمي ترين آن ، محله حوض 

ست كه جهكاب جاي  شرح ا سميه محله جهكاب بدين  شد وجه ت سجد بالل و محله پايين دو مي با سرده ، محله م سراوانان ،محله  پس از محله حوض 

 چكه آب. كه چون اين قسمت آي از برخي قسمتهاي كوه چكه مي كرده است به آن محله جهكاب گويندچكه آب بوده است و جهكاب يعني 

 جمعيت روستايي فورگ5-4
 .)مركز امار ايران(نفر بوده است 60015برابر با  0503، جمعيت بخش فورگ شهرستان داراب در سال مركز آمار ايرانبنابر سرشماري 

 فورگ هاي گردشگريظرفيت ها و پتانسيل سيبرر5-3
ستي  صنايع د ستاندر زمينه  صنعت مي توان به موارد ذيل نيز  شهر شاره نمود. بطور كلي در بخش  درميان مي توان به قاليبافي و بافت گليم و قاليچه ا

 … اشاره كرد: جوشكاري ، آهنگري ، تعميرگاه ماشين ودوچرخه ، ساخت بخاري ، كوره آبريزي ، كوره گچ پزي ، كوره آهك پزي ، موزائيك سازي و

ه كني و بسته بندي آن، مرباسازي، سرك خشك جود بالقوه منطقه مورد مطالعه مي توان به استقرار و ايجاد صنايعي از قبيل زرشكبا توجه به امكانات مو

شتغال صنعت نئوپان كه مورد نياز منطقه بوده و زمينه ا سفيد و منيزيت، بافت پارچه و  صنايع بهره برداري گل  سنگ كوبي،  سنگ بري و  ا براي رسازي، 

 شتري فراهم مي سازد، اقدام نمود.افراد بي

 بافت هاي تاريخي5-5
تاريخي و بكر هسففتند كه به دليل كيفيت خاصففي كه دارند تجربه اي كامالً  يازديگر عناصففر معماري كه مي تواند جذابيت خاصففي داشففته باشففد بافتها

 رجذب گردشگر باشند. متفاوت با ديدن اين بافتها به انسان دست مي دهد بنابراين مي توانند نقش اساسي د

ستند و به دليل كيفيت كالبدي خاص آنها وب صي برخوردار ه شهرت خا شگر از شور كه درجذب گرد  ااز جمله اين بافتهاي تاريخي و زيباي موجود درك

ستان سوله درا ستاي ما صاص داده اند رو شگر زيادي را به خود اخت ستاي  وجود اينكه دراقليمهاي متفاوت جاي گرفته اند ميزان گرد ه بياناگيالن و رو

 دراستان اصفهان مي باشند.

شند شته با شگر نقش مهمي دا ستند و مي توانند درجذب گرد سياري ه ستاي  .بافتهاي موجود درمنطقه مورد مطالعه كه داراي ارزش معماري ب بافت رو

ستاها به دليل واق ستند كه اين رو ستاي دادران ه ستاي بنياب ، رو شهر درميان ، رو شدن در دامنه كوهها ودرفورگ ،  درهّ ها ، از بافتي پله اي با  دل ع 

ي پر از كوچه هاي تنگ و نسففبتاً پيچيده برخوردارهسففتند و دورنمايي كه ازاين روسففتا ها و شففهر درميان به ديده مي آيد به دليل واقع شففدن در دره ا

 اند از زيبايي سحرانگيز و مفتون كننده اي برخوردار هستند. درختان متنوع و باغهاي بزرگ زرشك كه اين بافتهاي تاريخي را دربرگرفته

 نقاطي با بافت اقليم يبافتهاي تاريخي موجود در منطقه به دليل وجود آب و هواي كوهسفففتاني و سفففردي كه در بخش درميان حاكم اسفففت از سفففيما

ساير منا ستند و اين تفاوت نوع معماري و متمايز بودن آن از  ستاني برخوردار ه شكوه ست و  صي داده ا فتگي و حيرت هر يطق اطراف به آن ويژگي خا

 گردشگري را به خود وا مي دارد.

س شديم هيچگونه آمار دقيقي از ميزان بازديد كننده از اين بافتها موجود ني سفانه همانطور كه در مورد قلعه موجود در منطقه ياد آور  توجه  ت البته بامتأ

مسفففئولين منطقه چنين بدسفففت آمد كه ميزان بازديد كننده از اين بافتهاي تاريخي به دليل عدم وجود راهنماي  به مطالعات ميداني وكسفففب اطالع از

ورگ به ف متخصص و يا نقشه هاي راهنما كه در اختيار گردشگران قرار گيرد با توجه به اينكه ميزان گردشگران وارد شده به منطقه كه جهت ديدن قلعه

در مورد قلعه فورگ آورده شفد بازديد كنندگان كمتري وارد اين بافت ها مي شفوند و تعداد زيادي از اين گردشفگران كه به  منطقه مي آيند همانطور كه

  تقريباًعنوان گردشگران اكوتوريسم شناخته مي شوند از وارد شدن به بافت خودداري مي كنند و  ديدن قلعه فورگ مي آيند ويا به
1

3
گردشگران كه  اين 

مختلف جهت بازديد قلعه مي آيند وارد بافت مي شوند . كه اين گردشگران همان گردشگراني هستند كه بيشتر آنها دانشجويان ، دانش آموزان از مناطق 

 وكارمندان ادارات مختلف دولتيمي باشند كه بصورت اردوي يك روزه واز شهرهاي اطراف به منطقه وارد شده اند.

 فورگاذبه هاي تاريخي ـ معماري ج5-6
اشته است و د با توجه به اينكه اين منطقه از خراسان جنوبي به افغانستان نزديك بوده است و همچنين ميزان تعامالتي كه اين منطقه با كشور افغانستان

شده ا ست كه درتاريخ ثبت  ستانها و حوادثي ا ست و دليل اين امر نيز دا سيعي از منطقه تحت فرماندهي قلعه فورگ بوده ا سمت و  ست درنتيجه اينق
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اين روستا داراي بافتي فشرده و كامال پلكاني و با كوچه  .منطقه از نظر معماري مخصوصاً وجود قلعه هاي نظامي و همچنين خانه هاي اعياني آكنده است

ه اين ويژگي اين بافت اشاره كرد كهاي باريك و طوالني با ورودي هاي كامال شكل گرفته و زيبا بوده واز مشخصات بارز و چشمگير ديگر آن مي توان به 

به آسمان  هر رهگذري كه در اين بافت شروع به حركت كند از پس هر كوچه و خانه اي چشم اندازي كامال گيرا از قلعه را خواهد يافت كه چگونه خود را

 ساير جاذيه هاي تاريخي به شرح ذيل است: كشانده و ارتفاع آن واقعا وصف ناپذير است .

 وض ميرزاي فورگحمام و ح  -0

 حوض ميرزا -6

 حمام ميرزاي فورگ  -5

 خانه سرور امياري -1

 سنگ نگاره هاي فورگ -3

 بافت معماري فورگ -9
 قلعه اره فورگ -5

 فورگجاذبه هاي فرهنگي ـ مذهبي )توريسم مذهبي(5-7
قوي ترين عوامل مؤثر در رويارويي مردم باورهاي مذهبي از جمله عميق ترين احساسات هستند. دربسياري از كشورها، از جمله ايران ، باورهاي مذهبي ، 

شور ايفا كند   در شد ، مي تواند نقش بزرگي در زندگي مردم يك ك شده با شكلي قوي نهادينه  شكل مي دهند. هرجا كه يك مذهب به  اقع وبازندگي را 

 ت.تفاوت اندكي بين دين و سياست وجود دارد. همچنين دين نقش حياتي در تقويت حس هويت ملي داشته اس

شمندان  ست و همچنين وجود دان شته ا سي كه مذهب دين بر مردم اين منطقه گذا سا سان جنوبي و نقش ا با توجه به فرهنگ  غني اين منطقه از خرا

شمندان ديني به مزار ، زيارتگاه و شان ، مقبره اين دان شود …ديني و اعتقادي كه مردم به اين افراد دارند در نتيجه پس از مرگ اي كه افراد  تبديل مي 

 زيادي را از مناطق مختلف به سوي خود مي كشانند.

 مزار پيرفورگ ... -0

 مزار )زيارت( بي بي -6
 فورگ:جاذبه هاي طبيعي )اكوتوريسم(5-8

م وسيستدرمنطقه درميان و در حوزه نفوذ فورگ با توجه به تنوع حيات وحش جانوري و گياهي و زيستگاهها وجود منابع و جلوه هاي طبيعي متعدد ، اك

شگري دراين  سيع و متنوعي از فعاليت هاي گرد سبي را براي طيف و سيع و منا سترده و صلي گ سبز ، رودخانه ف سر هاي خاص چون كوير ، دره هاي 

 مناطق فراهم آورده است.

 گيرينتيجه.6
ازاينرو باتوسعۀ فعاليتهاي گردشگري .رادرمعادالت بين المللي ايفاكرده استجهاني سهم چشمگيري  گردشگري به عنوان يكي ازاركان اصلي اقتصاد

به  هكوشناساندن بخشي ازجاذبه هاي گردشگري به خصوص گردشگري روستايي درروستاها، ميتوان به بهبودو ارتقاي توسعۀ روستايي كمك شاياني كرد

گري و باتوسعه ي گردشگيري و توسعه آن دخيل هستندهاي متعددي در شكلعوامل و بخشرو اي و فرابخشي است و بدينميان رشته معناي عام يك فعاليت

ساختها استفاده يرروستايي به اقتصادملي كشوركمك كرد.بر اين اساس در اين تحقيق از ابعاد زيست محيطي، ابعاد اجتماعي فرهنگي ، ابعاد اقتصادي و ابعاد ز

 مطالعه انتخاب شده  است و بر اساس آزمون اسپيرمن رابطه مولفه ها در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفت .شده است كه مناسب با ساختار ناحيه مورد 

پرداخته  فبه بررسي ابعاد توسعه پرداخته شده است كه در زير به بررسي نتايج بدست آمده از پرسشنامه به تفكيك ابعاد مختل كه براساس جداول پيوست 

 شده است. 

مي باشد و اين بدان معناست كه بين اثرات قابليتها  13/1ستنباط مي شود كه  ميزان احتمال محاسبه شده كوچكتر از رد در سطح ادر بعد زيست محيطي 

داري وجود و تنگناهاي در توسعه گردشگري در مولفه زيست محيطي رابطه معنا داري وجود دارد  و فقط در مولفه مديريت و برنامه ريزي رابطه معنا 

 ندارد.
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مي باشد و اين بدان معناست كه قابليتها و تنگناهاي در توسعه  13/1در بعد اقتصادي با توجه به ميزان احتمال محاسبه شده كوچكتر از رد در سطح 

ن،عدم ايجاد فرصتهاي شغلي گردشگري روستاهاي فورگ و خور رابطه معنا داري وجود دارد . و در گويه عدم ايجادفرصتهاي شغلي براي جامعه ي ميزبا

ه معنا براي جوانان،عدم درآمدجامعه ي ميزبان ،عدم رضايت جامعه ي ميزبان ازدرآمد گردشگري، عدم افزايش درآمد كسبه ي محلّي،عدم كاهش فقررابط

 داري  وجود ندارد .

مي باشد و اين بدان معناست كه  بين قابليتها و تنگناهاي  13/1در بعد اجتماعي و فرهنگي با توجه به ميزان احتمال محاسبه شده كوچكتر از رد در سطح 

كيفيت امكانات رفاهي براي جامعه  كمبود درماني،بودكيفيت امكانات وخدمات بهداشتي در توسعه گردشگري روستاهاي فورگ و خور در گويه هاي ، كم

منابع طبيعي، عدم رضايتمندي گردشگران ازامكانات وتسهيالت عرضه ي ميزبان، نبودسطح آگاهي وحساسيت مسئوالن ومديران محلّي نسبت به اهميت 

 اري برايشده ،عدم رضايتمندي مديران محلّي از توسعه ي گردشگري ،عدم رعايت حقوق كار رابطۀ معني داري وجود ندارد و در سايرگويه  رابطۀ معني د

 توسعه گردشگري وجود دارد .

مي باشد و اين بدان معناست كه بين قابليتها و تنگناهاي در توسعه  13/1ل محاسبه شده كوچكتر از رد در سطح بعد زيرساختها با توجه به ميزان احتما

ها رابطه معنا داري وجود دارد و تنگناهايي براي توسعه گردشگري روستاي فورگ در ابعاد زيرساختها به گردشگري روستاهاي فورگ و خور در همه گويه

ست كه تاكنون از آنها به  به نظر مي .شمار مي رود ستايي برخوردار ا شگري رو سعه گرد ستايي مورد مطالعه از قابليتهاي الزم براي تو سد كه ناحيه رو ر

 منظور توسعه روستايي استفاده نشده است.
 منظور توسعه روستايي استفاده نشده است ،بنا بر اين فرضيه اول مورد تاييد قرار مي گيرد .

صورت رفع آ ستايي در ناحيه مورد مطالعه وجود دارد كه در  صاد رو شگري اقت سد كه تنگناهايي براي بهره گيري از قابليتهاي گرد ها مي نبه نظر مي ر

 توان به توسعه روستايي كمك نمود.

محيطي ، اجتماعي و فرهنگي و اقتصففادي و   و اين بدان معناسففت كه رابطۀ معني داري بين قابليتها و تنگناهاي گردشففگري روسففتايي درا بعاد زيسففت

 .زيرساختها و نقش آن در توسعه اقتصادي روستاهاي فورگ و خور وجود دارد بنا بر اين فرضيه اول مورد تائيد قرار مي گيرد 
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Abstract 

Rural tourismcan beavaluable source ofemploymenta ndincome    generationandlocal socio - economic 

development of rural communities is and Kalyzvr as a last way out, a way to treat their problems of rural poverty. 

Rural tourism was considered vulnerable country in the last decade has been the executive and program And rural 

tourism object as a parameter for regional development, development of knowledge-based effects and developing 

regional talent and be wise for the areas which should benefit from tourism development are specific standards 

Regional growth, increasing income, preserving the cultural heritage and increase the participation of local 

communities in tourism drummer of the most important goals is to determine the target villages. 

current studyidentify and analyze the capabilities and limitations of rural tourism and its role in the development 

of target villages (South Khorasan province) using descriptive analytical methodology to evaluate the capabilities 

and limitations rural tourism Citadel's estuary And the dimensions and variables that identify potential rural 

tourism which paid for documents and library data collection methods and field methods have been used. 

Forg village of study population and the target villages is located in South Khorasan province. Information 

collected by descriptive and inferential statistics using Spearman's test. 

The findings show that rural area of capabilities to develop rural tourism in various aspects including 

environmental, social, cultural and economic development and infrastructure is And can take advantage of these 

features help to improve rural development  Vgamhay effectively removed. 

Keywords: Tourism , Rural tourism, Development, Rural Development,  Forg Village.   
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 .ضمايم 7

 

 .قابليتهاي گردشگري روستاي فورگ 1جدول شماره 

 1334مأخذ : مطالعات ميداني واطالعات استخراج شده از پرسشنامه

 

  

 اسپيرمن

.خيلي  1طيف ليکرت:

 . خيلي كم5.كم4.متوسط3.زياد2زياد

فه گويه
ول

م
-N Sig. (2 نتيجه 

tai led( 

Correlatio

n 

Coefficient 

5 4 3 2 1 

 فلعه فورگ 30 64 68 64 30 /.072 /.030 523 معنا دار

هيا
ي م

ها
ه 

اذب
ج

 

 بافت تاريخي 202 103 33 103 202 /.086 /.042 523 معنا دار

 سنگ نوشته ها 30 116 122 116 30 /.237 /.000 523 معنا دار

 بناهاي باارزش 63 43 70 43 63 /.168 /.005 523 معنا دار

 مسجد و حسينيه و مزارها 30 64 68 64 30 /.051 /.041 523 معنا دار

 دره فورگ 44 37 102 37 44 /.173 /.003 523 معنا دار

 بافت تاريخي معماري -حوض انبار -قلعه خور 55 54 33 54 55 /.156 /.003 523 معنا دار

 خانه برج هاي خور 46 34 73 34 46 /.328 /.000 523 معنا دار

 خانه هاي باارزش 48 50 84 50 48 /.183 /.002 523 معنا دار

 آسياب آبي و بادي 202 103 33 103 202 /.127 /.003 523 معنا دار

 آداب و رسوم مراسم 106 105 127 34 31 /.063 /.018 523 معنا دار

يا
مه

نا 
ي 

ها
ه 

ذب
جا

 

 صنايع دستي 133 110 123 30 67 /.208 /.000 523 معنا دار

 غذاي محلي 64 72 73 44 22 /.063 /.047 523 معنا دار

 محليلباسهاي  38 63 56 38 26 /.208 /.000 523 معنا دار

معنا درا 

 نيست
 موسيقي 128 64 70 11 8 /.053 /.380 523
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 .رتبه بندي قابليتهاي گردشگري  روستاي فورگ 2جدول شماره 

 رتبه بندي قابليتهاي گردشگري)جاذبه هاي مهيا(  روستاي فورگ 3نمودار شماره 

 ابعاد
مأخذ : مطالعات  

ميداني واطالعات 

استخراج شده از 

 1334پرسشنامه

 

 مولفه

 لیکرتطیف 
ها

ن 
وز

ع 
مو

ج
م

 

ها
زن

 و
ن

گی
یان

م
 

ی
سب

ن ن
وز

 

به
رت

 

اد
زی

ی 
خیل

 

اد 
زی

ط 
وس

مت
 

کم کم
ی 

خیل
 

هيا
ي م

ها
ه 

اذب
ج

 

 2 /.285 85/2 801 30 64 68 28 30 فلعه فورگ

 10 /.182 82/1 512 202 103 33 53 60 آسياب آبي و بادي

 4 /.286 86/2 804 30 116 122 33 76 سنگ نوشته ها

 3 /.234 34/2 828 63 43 70 38 61 باارزش بناهاي

 7 /.233 33/2 656 30 64 68 28 30 مسجد و حسينيه و مزارها

 5 /.282 82/2 735 44 37 102 47 51 دره فورگ

 1 /.322 22/3 305 55 54 33 30 43 حوض انبار -قلعه خور

 8 /.210 10/2 532 46 34 73 56 66 خانه برج هاي خور

 3 /.272 72/2 767 48 50 84 44 55 باارزش خانه هاي

 6 /.257 57/2 723 202 103 33 53 60 بافت تاريخي معماري

يا
مه

نا 
ي 

ها
ه 

ذب
جا

 

 آداب و رسوم مراسم
31 34 127 105 106 

767 72/2 272./ 3 

 صنايع دستي
67 30 123 110 133 

801 85/2 285./ 2 

 غذاي محلي
22 44 73 72 64 

338 55/3 355./ 1 

 لباسهاي محلي
22 32 68 55 104 

767 72/2 272./ 4 

 موسيقي
8 11 70 64 128 

731 60/2 260./ 5 
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 1334مأخذ : مطالعات ميداني واطالعات استخراج شده از پرسشنامه

 

 قابليتهاي گردشگري)جاذبه هاي مهيا(  روستاي فورگرتبه بندي 1نمودار شماره 

 
 1334مأخذ : مطالعات ميداني واطالعات استخراج شده از پرسشنامه

 

 رتبه بندي قابليتهاي گردشگري)جاذبه هاي نامهيا(  روستاي فورگ 2نمودار شماره

0

2

4

6

8

10

ه 
تب
ر

جاذبه هاي مهيا 

9, فلعه فورگ

10, بافت تاریخی

4, سنگ نوشته ها
3, بناهای باارزش

7, (قدمگاه ) مزار پیر 

2, زیارت بی بی

5, دره فورگ

7, حمام قدیمی
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 1334مأخذ : مطالعات ميداني واطالعات استخراج شده از پرسشنامه

 رتبه بندي قابليتهاي گردشگري)جاذبه هاي نامهيا(  روستاي فورگ 3نمودار شماره 

 

 
 1334مأخذ : مطالعات ميداني واطالعات استخراج شده از پرسشنامه

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

آداب و رسوم 

مراسم

صنایع دستی غذای محلی لباس های 

محلی

موسیقی

جاذبه هاي نامهيا 

ا جاذبه های نامهی

, آداب و رسوم مراسم

5

8, صنایع دستی

9, غذای محلی

10, لباس های محلی

1, موسیقی
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 اثرات قابليتها و تنگناهاي در توسعه گردشگري روستاهاي فورگ در گويه  5جدول شماره 

 اسپيرمن
.خيلي  1طيف ليکرت:

 خيلي كم. 5.كم4.متوسط3.زياد2زياد

 مولفه گويه

 N نتيجه رابطه

Sig. 

(2-

tai 

led( 

Correl

ation 

Coeffi

cient 

5 4 3 2 1 

 معنا دارنيست
 كمبودمنابع آب آشاميدني 64 66 162 102 123 /.055 /.361 523

 

ن
مي

رز
 س

ع 
ناف

م
 

 523 معنا دارنيست
 كاهش سطح اراضي زراعي 68 88 121 132 114 /.53 /.323

 معنا دار

523 
000./ 681./ 122 105 123 86 81 

كاهش سطح باغها،تخريب منابع طبيعي درنتيجه 

ي توسعه ي ساخت وسازهاي مربوط به 

 گردشگري
 523 معنا دار

000./ 333./ 
 فشار زياد برمنايع طبيعي 50 90 010 010 053

 523 معنا دارنيست
 مردم محلّي ومنابعپيوندودلبستگي ميان  72 85 151 104 106 /.003 //.360

 523 معنا دارنيست
 تخريب حيات وحش،تخريب مراتع 33 100 130 86 104 /.042 /.473

 523 معنا دار
 تخريب چشم اندازهاي طبيعي 67 67 158 106 126 /.313 /.000

 523 معنا دار
000./ 262./ 38 123 145 31 60 

افزايش سهم اراضي متعلق به فعاليتهاي 

 كل زمين هاگردشگري به 

 و 
وا

 ه
ت

في
كي

ب  
 ،آ

ن
مي

ز ز
ه ا

ين
به

ه  
اد

تف
اس

ظر
من

 

 523 معنا دار
000./ 228./ 111 125 133 70 78 

افزايش ميزان مصرف آب براي هر توريست در 

 روز )ليتر (  و كمبود آب
 523 معنا دارنيست

633./ 024./ 103 120 158 73 57 
كم شدن ميزان جمعيت داراي قابليت دسترسي 

 سالم و بهداشتي به آب
 معنا دار

523 
000./ 347./ 106 132 143 78 64 

افزايش متوسط تعداد روز در فصل توريستي كه 

در آن استانداردهاي آلودگي بيش از حد مجاز 

 هستند

 523 معنا دار
000./ 281./ 104 123 160 75 55 

كاهش ميزان اعتبارات و هزينه كرد جهت 

 اقدامات حفاظتي ،

ت از 
حفاظ

ي و جاذبه ها
ث طبيع

ميرا
 

 523 معنا دار
000./ 254./ 102 110 185 63 57 

كاهش سطح و شدت استفاده از مناطق حفاظت و 

 محيط طبيعي

 معنا دارنيست
523 

103./ 037./ 64 106 134 148 71 

 

،كيفيت اكوسيستم ها و مناطق طبيعي 

 گردشگري )تنوع زيستي ،وضعيت  زيستگاه
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 اسپيرمن
.خيلي  1ليکرت:طيف 

 . خيلي كم5.كم4.متوسط3.زياد2زياد
 گويه

 
 

 مولفه

 N نتيجه رابطه

Sig. 

(2-

tai 

led( 

Corr

elati

on 

Coef

ficie

nt 

5 4 3 2 1 

معنا  

 دارنيست
523 

337./ 001./ 66 38 124 163 

72 

 

 

تعداد برنامه هاي مديريتي براي كنترل 

بازديد كنندگان و اقدامات ارزيابي و 

 مقرارات زيست محيطيپايشي و 

ي
يز

ه ر
ام

رن
و ب

ت 
ري

دي
م

 

 معنا دار
523 

000./ 351./ 106 143 105 123 67 
عدم وجود طرح جامع براي توسعه منطقه 

 /سايتهاي گردشگري

 معنا دار
523 

001./ 138./ 73 104 154 37 83 

كمبود امکانات اساسي براي بازديد 

كنندگان )دسترسي ،آبريزگاه ،كترينگ 

 (به ازاي تعداد گردشگران،پاركينگ 

 معنا دار
523 

000./ 245./ 142 128 112 80 61 
كمبود افراد ي كه آگاهي و درک روشني از 

 نقش گردشگري روستايي دارند

معنا 

 دارنيست

523 
283./ 064./ 103 113 137 86 78 

عدم ايجادفرصتهاي شغلي براي جامعه ي 

 ميزبان

ت
الي

فع
لو

غا
شت

ا
 

 معنا دار
523 

 عدم ايجادوتوسعه ي كارآفريني 63 34 157 101 102 -/.131 /.028

 معنا دار
523 

 عدم استخدام ساكنان محلّي 77 34 163 33 84 /.123 /.033

معنا 

 دارنيست

523 
874./ 010./ 83 133 135 76 84 

 عدم ايجادفرصتهاي شغلي براي جوانان

 معنا دار
523 001./ 

204./

- 
32 114 113 105 33 

 عدم ايجادفرصتهاي شغلي براي زنان

 معنا دار
523 045./ 120./ 33 103 167 82 72 

اشتغال افراد غير بومي درمشاغل سودآور 

 وكليدي بخش گردشگري

 معنا دار
 از بين رفتنفعاليتهايزراعي دامداري و.. 71 81 187 86 38 /.300 /.000 523

معنا 

 دارنيست

523 436./ 047./ 84 107 130 
13

8 
64 

 عدم درآمدجامعه ي ميزبان،

آن
ع 

وزي
و ت

د 
رآم

د
 

معنا 

 دارنيست

365 366./ 003./ 85 107 130 
13

8 
63 

عدم رضايت جامعه ي ميزبان 

 ازدرآمدگردشگري

معنا 

 دارنيست

365 204./ 076./ 105 134 148 73 57 
 عدم افزايش درآمدكسبه ي محلّي

معنا 

 دارنيست

365 480./ 042./ 37 122 135 32 77 
 عدم كاهش فقر
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 معنا دار
365 004./ 170./ 126 118 148 63 62 

كاهش  درآمد ساالنه خانوار هاي ساكن از 

 گردشگري

ي
داي

رز
فق

 و 
قر

ش ف
اه

ك
 

   

 معنا دار
 افزايش درآمد نسبت  به هزينه خانوار 85 128 143 105 62 /.148 /.013 365

 70 112 120 135 84 /.030 /.022 365 معنا دار
 كمبودكيفيت خدمات مرتبط باگردشگري

توسعه ي 

امكانات 

 وخدمات

معنا دار 

 نيست

365 853./ 011./ 30 113 152 33 74 
كمبودكيفيت امکانات وخدمات بهداشتي 

 درماني

 كمبودكيفيت امکانات وخدمات تفريحي 65 140 143 100 75 /.238 /.000 365 معنا دار

 كمبودكيفيت امکانات رفاهي براي 73 125 35 126 38 /.047 /.036 365 معنا دار 

 /.183 /.002 365 معنا دار 
نبودسطح آگاهي ساكنان محلّي نسبت به  34 106 122 118 83

افزايش آگاهي  اهميت گردشگري

جامعه ي 

محلّي 

 وگردشگران

 

ــا دار  ــن ــع م

 نيست

365 

341./ 057./ 

نبودسطح آگاهي وحساسيت مسئوالن  74 86 143 124 36

ومديران محلّي نسبت به اهميت منابع 

 طبيعي

 عدماطالعرساني پيرامون گردشگري 32 85 124 116 106 -/.186 /.002 365 معنا دار  

 معنا دار
365 013./ 148./- 70 111 121 113 102 

عدم رضايتمندي گردشگران ازكيفيت 

 محيط گردشگري

رضايت 

 گردشگران
 معنا دار

365 041./ 122./- 135 130 36 38 64 
عدم رضايتمندي گردشگران ازفرهنگ 

 گردشگرپذيري

 معنا دار نيست
365 874./ 010./ 53 85 162 72 31 

عدم  رضايت مندي ردشگران ازامکانات 

 وتسهيالت عرضه شده

 معنا دار
365 062./ 112./ 103 142 140 82 76 

عدم خشنودي ورضايت جامعه ي ميزبان 

رضايت  ازتوسعه ي گردشگري

جامعه ي 

 معنا دار ميزبان
365 033./ 038./ 83 127 100 131 76 

عدم رضايتمنديجامعه ي ميزبان از 

دسترسي به  امکانات وخدمات باتوجه به 

 حضورگردشگران

 معنا دار نيست
365 150./ 086./ 55 74 154 73 167 

عدم رضايتمندي مديران محلّي از     

رضايتمدي  توسعه ي گردشگري

 مديراان محلّي
 معنا دار

365 000./ 248./ 114 115 142 30 62 
عدم رضايتمندي مديران محلّي ازحضور 

 گردشگران

 معنا دار
365 000./ 233./ 100 107 138 87 31 

از بين رفتن آداب ورسوم سنّتي جامعه ي 

 محلّي

فرهنگ 

 وسنن
 معنا دار

 واحياي مراسم سنّتي درجامعه محلّيعدم حفظ  30 30 153 87 103 /.870 /.000 365

 معنا دار
365 000./ 237./ 130 142 154 73 72 

عدم حمايت وحفاظت ازارزشهاو 

 الگوهايفرهنگي ازحضور گردشگران

 معنا دار
365 000./ 423./ 31 103 152 30 87 

ايجاد ازدحام و شلوغي درنتيجه ي توسعه 

 ي بخش گردشگري
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 اثرات قابليتها و تنگناهاي در توسعه گردشگري روستاي فورگ در گويه 6جدول شماره 

 

 

 

 معنا دار
365 000./ 741./ 147 78 123 31 78 

سلب آسايش براي جامعه ي محلّي به 

 دليل حضور گردشگران

 

امنيت و 

رفاه 

 اجتماعي

 

 365 معنا دار 

352./ 004./ 

عدم هزينه الزم براي حفظ ويژگي هاي  13 33 123 62 38

فرهنگي و تاريخي )احياء تعمير و بازسازي 

 و ...(

حمايت و 

حراست از 

الگوهاي 

اجتماعي 

فرهنگي و 

و ميراث 

 فرهنگي

 معنا دار
365 650./ 

027./

- 
36 87 74 63 21 

نبود مراكز و موسسات ايجاد شده براي 

 حفاظت ارزش ها و ميراث فرهنگي

معنا دار 

 نيست

365 655./ 113./ 60 99 
تسهيالت رفاهيووجود تسهيالت رفاهي  016 69 060

 تفريحي

ي
اه

 رف
ت

يال
سه

ت
 

 365 معنا دار
116./ 111./ 

59 00

1 

019 01

5 

061 
 گسترش پايانه هاي مسافرتي

 بهبود حمل و نقل درون منطقه اي 30 116 154 88 75 /.163 /.006 365 معنا دار

 بهبود زيرساختارهاي مربوط به آب 68 71 158 141 84 /.043 /.403 365 معنا دار نيست

 زيرساختارهاي مربوط به برقبهبود  110 103 108 124 78 /.135 /.001 365 معنا دار

 بهبود زيرساختارهاي مربوط به تلفن 74 33 157 112 87 /.034 /.570 365 معنا دار نيست

 بهبود زيرساختارهاي مربوط به فاضالب 63 122 137 118 76 /.182 /.002 365 معنا دار

 مربوط به گاز بهبود زيرساختارهاي 83 114 116 130 80 /.073 /.220 365 معنا دار نيست

 افزايشساختوسازمجتمعهايتجاري 115 125 153 66 64 /.261 /.000 365 معنا دار

 365 معنا دار نيست
127./ 031./- 

52 63 110 17

3 

دسترسي به پوشش راديويي تلويزيوني و  125

 ماهواره اي

 365 معنا دار نيست
330./ 

058./

- 

توزيع گاز و بنزين در دسترسي به جايگاه  152 120 101 76 73

 فاصله   ....

 365 معنا دار
008./ 

157./

- 

دسترسي به پايانه مسافربري با پوشش  137 111 120 78 77

 محلي)ايستگاه(

 365 معنا دار
040./ .50./ 

دسترسي به پايانه مسافربري با پوشش  56 88 155 117 107

 كشوري
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 1334مأخذ : مطالعات ميداني واطالعات استخراج شده از پرسشنامه

 

 اسپيرمن

 ابعاد مؤلفه

 )N Sig. (2-tai led نتيجه رابطه

Correlatio

n 

Coefficient 

 منافع  سرزمين /.423 /.000 523 معنا دار

 زیست محيطی
 استفاده  بهينه از زمين ،آب  كيفيت هوا و منظر /.370 /.000 523 معنا دار

352 معنا دار  حفظ تنوع زيستي و محيطي و اكوسيستمهاي حساس /.176 /.003 

 مديريت و برنامه ريزي /.037 /.538 523 معنا دارنيست

 اشتغال وفعاليت /.35. /.048 523 معنا دار نيست

 درآمد و توزيع آن /.035 /.554 523 معنا دار اقتصادي

 كاهش فقر و فقرزدايي /.205 /.06 523 معنا دار

 توسعه ي امکانات وخدمات /.274 /.000 523 معنا دار

اجتماعی و 

 فرهنگی

 افزايش آگاهي جامعه ي محلّي وگردشگران /.006 /.322 523 معنا دارنيست

 امنيت ورفاه اجتماعي /.655 /.000 523 معنا دار

 رضايت گردشگران /.140 /.013 523 معنا دار

 رضايت جامعه يميزبان -/.188 /.002 523 دارنيستمعنا 

 رضايتمدي رانمحلّي /.241 061/. 523 معنا دارنيست

 فرهنگ وسنن /.636 000/. 523 معنا دار

/.386 523 معنا دارنيست  حمايت و حراست از الگوهاي اجتماعي و فرهنگي و ميراث /.001 

 زیرساختها تسهيالت رفاهي /.191 /.161 365 معنا دار
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