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  خالصه
  تدريجي عوامل  در دنيا و ايران از ديرباز آغاز و با توسعه )بصورت خارجي  بصورت بومي و چه  چه( گردشگري 
اين راستا بنا به اهميت سياسي،  در .است  اقتصادي بيشتر جوامع انساني شده  رشد و همچنين سبب رونق ربنائي آن،زي

كشورها به ويژه كشورهاي غربي گسترش و پيشرفت   اجتماعي و زيست محيطي موضوع گردشگري در اغلب اقتصادي،
هاي زيست محيطي علت اصلي جذب هاي طبيعي و جذابيتدر بسياري از مناطق ايران، زيبايي .است  فوق العاده يافته

با اينكه گسترش صنعت گردشگري در يك منطقه به بهبود وضعيت . گردشگر و توسعه صنعت گردشگري است
هدف اين مطالعه بررسي اثرات زيستي گردشگري در . شود، تبعات زيست محيطي نيز به همراه دارداقتصادي منجر مي

نفر از كارشناسان اداره  15هاي اسان منابع طبيعي شهرستان شيراز بوده، بنابراين، به بررسي ديدگاهروستاها از نظر كارشن
اين گروه به اثرات منفي اين صنعت بر پوشش . كل منابع طبيعي استان فارس از طريق مصاحبه عميق پرداخته شده است
در پايان بر اساس نتايج، پيشنهاد شده است . اندهنباتي، حيات وحش، فضاي سبز، آب و زمين مناطق روستايي اشاره كرد

كه در توسعه صنعت گردشگري به اكوتوريسم يا جذب گردشگر با تأكيد بر حفظ محيط زيست پرداخته و بر ترويج 
هايي هاي آموزشي يا همايشبه عنوان مثال دوره. فرهنگ گردشگري و حفظ محيط زيست بين عموم مردم تمركز شود

 .هاي آب و عدم رهاسازي زباله در محيط برگزار گرددگياهان و درختان از آسيب، كاهش آلودگيبا موضوع حفظ 

  .اكوتوريسم، صنعت گردشگري، اثرات زيستي، حفاظت محيط زيست: واژه هاي كليدي
  
  

Abstract 
In many areas, natural beauty and attractions are main cause of attracting tourists and 
tourism development. Although development of tourism in an area has economic 
benefits but it has negative environmental impacts. This research had examined the 
attitudes of environmental experts who work in environment department of Fars 
province through interview. These people pointed some of the negative impacts of 
tourism in plants, wild life, green spaces, water and lands of rural areas. Finally 
recording to results suggested that improve ecotourism in development programs. 
Key Words: Ecotourism, tourism, environmental impacts, environmental protection. 
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  مقدمه
 جلوه با تفريحي مناطق به را انسان نياز ، صنعتي زندگي از ناشي پيامدهاي و جمعيت افزايش 

 . است داده افزايش روحي آرامش و ماشيني زندگي از ناشي خستگي رفع جهت طبيعت هاي

 بلندي و پستي در كرد،مي تأمين آن از را خود يازهاين و زيست مي جنگل در كه اوليه بشر

 فقط پوش تن بدون شديد طوفان و باران در و رفت مي شكار دنبال به ها صخره و ها كوه

 دور طبيعت از روز به روز زمان گذشت با اما . زيست مي غارها و درختان برگ و شاخ در
 ولي شد منجر او زندگي در آسايش به گرچه اقدامات اين در كه زد اقداماتي به دست و شد

فرهنگ و نحوه نگرش   ).1378 ملكان،( گرديد زيست محيط تخريب موجب آنها از برخي
ها در جذب توريسم نيز  انساني گوناگون و سهم قاره  به گردشگري در ملل و جوامع مختلف

 آمدن نپايي جمعيت، كاهش مشكالت از اند توانسته معدودي روستايي مناطق .متفاوت است

 روستايي ـ خصوصيات دادن دست از و عمومي، خدمات كاهش درآمدها، و سطح اشتغال
 راهبردها كه است گرفته قرار پذيرش مورد وسيعي طور به نكته اين .بگريزند فرهنگي

 اقتصادي و اجتماعي احياي به كمك براي جديدي روستايي توسعة بر گردشگري اثرات

بدون شك  (Holland, Burian & Dixey, 2003).است  نياز مورد روستايي جوامع
 .گذارند پيامدهاي زيست محيطي بجا مي  هاي گردشگري در مناطق اكوتوريستيفعاليت

غير  هاي گردشگري ممكن است به طور مستقيم، محيطي فعاليت  اثرات مثبت يا منفي زيست
 بر حسب ماهيت،  اثرات مهم و قابل مالحظه بودن اين .يا تواما در محيط ظاهر شوند  مستقيم
پيشرفت و  .شوند عدم امكان حذف يا كاهش اثر سنجيده مي مدت، شدت، دامنه، ميزان،

توسعه صنعت گردشگري در جهت نيل به توسعه پايدار ارتباط تنگاتنگي با چگونگي نگرش 
از ديدگاه  .ريزان و گردشگران به مسائل محيط زيست هر جامعه دارد برنامه گزاران، سياست

  هايزيست محيطي هر گونه تغيير كمي و كيفي حساب نشده در فعاليت  گردشگري
هاي غير قابل  و آلودگي  گردشگري سبب پيدايش تغيير تعادل زيست محيطي شده و تخريب

 گردشگري بعضا موجب متأثر ساختن ذخاير،  هاي از آنجائيكه فعاليت .گردد مي  جبران آن
هاي  فعاليت  گردند لذا بررسي يطهاي انساني و طبيعي ميدهند مح  تشكيل  منابع و عوامل
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  تا براساس آن ميزان كمي و كيفي  گردشگري از نظر زيست محيطي امري ضروري است
هاي گردشگري  فعاليت  در اين رابطه هدف از بررسي .تاثيرات مورد سنجش قرار گيرند

ري بر محيط زيست منطقه هاي گردشگ زيست محيطي تامين اطالعات مكفي از تاثير فعاليت
خاك و  تاثير بر كاربري اراضي،كيفيت آب،( و مسير گردشگري در چهار زمينه فيزيكي

 گياهي،  پوشش تاثير بر كشاورزي منطقه،( و بيولوژيكي ...)صدا و هوا، كميت انرژي،
 ،)هاي ملي حافظت شده و پاك  مناطق خاكي و دريائي، هاي آبي،گاه زيست فراواني جانوران،

وضعيت اشتغال  صنعتي و خدماتي منطقه، توليدي،  تاثير بر كميت و كيفيت منابع( اقتصادي
با  .باشند مي ...) مهاجرت سنن و عادات اجتماعي، تاثير بر آداب،( و اجتماعي ...)و بيكاري

هاي گردشگري بديهي است برخي از پارامتهاي فوق االشاره الزم و  توجه به تنوع فعاليت
 .بررسي پارامترهاي ديگري است  باشند و يا نياز به روري ميبرخي غير ض

هاي وابسته به آن  رشد چشمگير صنعت جهانگردي در جهان و گسترش روز افزون فعاليت
برداري بيش از حد از محيط  هاي عميقي در زمينهء بهره نگراني بويژه در بخش اكوتوريسم،

 (WTO) جهاني جهانگردي  برآورد سازمانبر اساس .است طبيعي پديد آورده  زيست و منابع

مسافران   درصد كلّ 7دههء ديگر شمار طبيعت گردان كه اكنون   شود يك بيني مي پيش
اين نگرش كه الزمهء تداوم توسعه و  .درصد برسد 20از  به بيش دهند، جهان را تشكيل مي

از آنجا  .پذير استواقعيتي انكار نا است،  ايجاد يك جامعهء سالم در گرو حفظ محيطزيست
ريزان ايجاد خواهد كرد؛به  براي برنامه  زمينهء نوعي چالش زيست محيطي برخوردار است،  كه

آنكه  طبيعي بازديد كنند بي  هاي آنان ناگزيرند راهي بيابند تا جهانگردان از جاذبه  اي كه گونه
). 1380رضواني، ( قوانين و مقرّرات جهاني نيز حاكي از آن است .شوند  موجب تخريب آن

 در محيط طبيعي، با روستايي گردشگران مستقيم ارتباط به توجه با زيست محيطي، لحاظ از

 محيط تخريب تواند به مي گردشگري موارد، از بسياري در فرآيند، اين مديريت عدم صورت

 هاي حساسيت برانگيخته شدن موجب روستايي گردشگري بنابراين، .شود منجر زيست

 از آن، ارتقاي و محيط زيست حفظ گردشگري، پايداري براي و است شده زيست محيطي

 نامه پايان پروژه در 1378 سال در نيز ملكان .آيدمي به حساب ها ضرورت اولين جمله
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 جنگلي پارك شناسي جنگل پارامترهاي بر توريسم فشار بررسي به ، خود ارشد كارشناسي

 هرس ارتفاع افزايش در توريسم حضور كه، نمود گيري نتيجه و پرداخت سنگان سي

 و خاك فرسايش زباله، افزايش نهال، و علفي پوشش رفتن بين از تنه، سوزاندن درختان،
  .دارد زيادي تأثير وحوش كاهش

 آگاهي به گردشگري كه ، در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند)1387(مهدوي و همكاران 

 به روستاييان كه است شده موجب و نجاميدها زيست محيط ارزش به نسبت روستاييان بيشتر

 خودداري حدودي تا معابر در زباله سازي رها از و دهند بيشتري اهميت زيست محيط حفظ

 انددانسته كم ا ر زيست محيط وضعيت بهبود بر گردشگري تأثير افراد از زيادي تعداد. كنند

 خانگي هايفاضالب و هالهزبا بهداشتي دفع به محدود و كم صورت به گردشگري معتقدند و

 هايميكنند و زباله رعايت را بهداشتي اصول كمتر همچنين گردشگران. است شده منجر

 هايگونه نابودي و تخريب موجب گردشگري در نهايت، .ميكنند رها محيط در را توليدي

ره ي و غي تجار و مسكوني هايكاربري به اراضي كاربري تغيير منطقه، در جانوري و گياهي
تحت عنوان  .انديافته اختصاص هاكاربري اين به كشاورزي و باغي اراضي برخي و است شده

 اند كرده اكوتوريسم در كشور كاستاريكا پروژه عظيمي را با مشاركت خارجيان پياده

سازي، ايجاد مراكز خريد، ايجاد  سازي، هتل ها، ساختمانهاي محلي به خارجيفروش زمين(
اي كه هيچ توجهي به اكولوژي ندارد و در  ژه ر سواحل با هيا كالبرا پروهزمين گلف در كنا

گذار  كند و تنها يك طرح سودآور براي چند سرمايه توسعه كاستاريكا هم نقشي ايفا نمي
يك محقق تايلندي به رقابت  .)Mader, 2009( كاستاريكايي و شركاي خارجي آنها است

در دهكده پوكت، مردم  .كند ستفاده از آب اشاره ميها در ابين مردم يك دهكده و توريست
كنند، اما اين مقدار آب براي اقامت يك روز  بومي روزانه نيم ليتر مكعب آب مصرف مي

ده هتل  ...).براي استحمام، شنا، زمين گلف و( كند توريست در هتل به هيچ وجه كفايت نمي
نند، يعني مقدار آبي كه ك بزرگ در پوكت روزانه صد هزار متر مكعب آب مصرف مي

هاي كوه ).Deang, 1990( مساوي آب مصرفي تمام جمعيت محلي در پوكت است
هر توريستي حداقل هفت شب را در  .آناپورنا در نپال ساليانه شصت هزار بازديد كننده دارند
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شب، هيزم براي آشپزي، حمام و -جمعا چهار صد و بيست هزار نفر .گذراند اين نواحي مي
طبق آمار دولت نپال، هر توريست دو برابر مقدار چوبي كه يك فرد .مورد نياز استگرما 

در يك محله كوچك در يكي از  ).Mader, 2009( كند بومي الزم دارد را مصرف مي
گرداندند تا مناظر  جزاير هاوايي تعداد محدودي از قايقرانان محلي توريستها را دور ساحل مي

ابتدا كه بعد اين فعاليت، محدود .شارهاي طبيعي را نظاره كنندطبيعي، غارهاي دريايي و آب
شد و تعارضي نيز با كيفيت زندگي در  بود، منبع درآمد مناسبي براي اهالي بومي محسوب مي

گذاران خارجي از ظرفيتهاي بالقوه منطقه آگاه  به تدريج سرمايه .كرد جامعه محلي ايجاد نمي
در حال حاضر بيست و هفت خط قايق رو در مسير .شدند و عمليات خود را آغاز كردند

اصلي محله داير شده كه هزار و چهار صد توريست را در هفت روز هفته به اين سو و آن 
ها جاي مردم بومي اي شده كه توريست اكنون وضع به گونه ).Stark, 2005( برند سو مي

طالعات دقيق مورد نياز توريستها شوند و ا راهنماي تورها از خارج وارد مي .اند را اشغال كرده
هاي گازي و موتوري در آمد و شدند و صدمات زيست محيط زيادي انبوهي از قايق .را ندارد

ناپذيري به سواحل شكننده و غارهاي دريايي وارد آمده  خسارات جبران .اند را باعث شده
راد خارجي به منطقه اگر در گذشته اين كار منبع درآمدي براي مردم بومي بود حاال اف .است

هاي مسافرتي، اغلب خارجي هستند و مردم اصلي منطقه، اند و صاحبان شركت سرازير شده
نتايج تحقيقي كه درباره بيست و سه منطقه . اند كنترل زندگي خود را از دست داده

هايي كه سبب ارتقاي  دهد كه بسياري از پروژه شده به عمل آمده نشان مي حفاظت
به عنوان مثال در پارك ملي .اند اند مزاياي چنداني براي مردم بومي نداشته هاكوتوريسم شد

كائويايي در تايلند كه ساالنه حدود پنج ميليون دالر درآمد توريستي دارد، جوامع دوروبر 
 هايبخش از يكي روستايي گردشگري ).Brandon, 1996( اند همچنان فقير باقي مانده

 جستجو سو بدين 1950 دهة از ويژه به توانمي آنرا سريع توسعه كه است گردشگري جذاب

 رونق كوهنوردي، و شهر از خارج در گردش همچون سنتي هاي فعاليت كنار در كه كرد؛

 جغرافيايي، هايسرمايه به هرچيز از بيش روستا هر در هاي گردشگريپتانسيل. است يافته
-جاذبه از برخورداري با ايران، .اردد بستگي فرهنگي و تاريخي آثار و طبيعي مناظر كيفيت
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است  كرده فراهم گردشگري براي را انگيزي دل هايمحيط روستايي، نواحي در مختلف هاي
  ).1387مهدوي، قديري معصوم و قهرماني، (

 به سفر تشريح در هكتور الركسون توسط 1983 سال در بار اولين براي اكوتوريسم واژه

 .رفت كار به گردش اين آموزش هاي جنبه بر تأكيد با و گردي طبيعت هدف با بكر مناطق
 بوده نخورده دست نسبتا مناطق به مسئوالنه محيطي زيست ديدار و مسافرت يك اكوتوريسم

 و گذشته در چه آن همراه پديده فرهنگي هر و( طبيعت از استفاده و بردن لذت آن هدف و
 و است اندكي منفي تأثيرات ايدار و شده منابع حفاظت تقويت باعث كه است )درحال چه

 مفيد آنان براي اقتصادي و اجتماعي نظر از كه شود مي محلي هاي جمعيت شدن فعال باعث

فراغتي انسان را بيشتر در   هاي اين گونه از جهانگردي فعاليت ).1387اصغرزاده، ( است
هاي  و برداشت هاي هدفمند همراه با ديدار سازد و مبتني بر مسافرت طبيعت امكان پذير مي

. هاي گوناگون آن است طبيعي و لذّت جويي از پديده  هاي فرهنگي و معنوي از جاذبه
هاي ويژه دارد كه از بازديد علمي تا يك بازديد اتفّاقي  اي از گزينه گسترده اكوتوريسم دامنه

را  مسافرت دراز مدت  در يك منطقهء طبيعي بعنوان فعاليت آخر هفته يا بخش جنبي از يك
-داليل قانوني  شخصي است كه به )گردشگر( توريست ).1387رضواني، ( شود شامل مي

ساعت و حداكثر يك  24از  كم بيش شود و در آنجا دست به كشور وارد مي -غيراز مهاجرت
داخلي هر كشوري نيز صادق   روشن است كه اين تعريف درباره توريسم. كند سال اقامت مي

سفر " به سفري آور شويم كه در مبحث گردشگري با توريسم،در اينجا بايد ياد .است
ثانيا اختياري و در ثالث به قصد تحصيل  شود كه اوال موقتي باشد، مي  اطالق " توريستي

اقتصادشناس و عضو موسسه تحقيقات گردشگري  اكر پل برن دكتر.نگيرد  دستمزد صورت
  هنگامي كه گروهي از افراد يك :سدنوي مي  هاي توريستي در توصيف توريسم و فعاليت  وين

آثار   براي ديدن اوقات فراغت و تعطيالت خود،  طور موقت و به منظور گذران كشور به
تفريح و يا ديدن فاميل و دوستان و  زيارت، شركت در مسابقات و مجامع، تاريخي، باستاني،

سفر   يعادي خود را ترك گويند و به نقطه ديگر  يا هر قصد ديگري محل اقامت
 از است عبارت پايدار اكوتوريسم ).1382زاهدي، ( شود هاي توريستي آغاز مي كنند،فعاليت
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 ها بوم زيست نيازهاي فعلي به يعني، باشد؛ پايدار شناختي بوم نظر از كه گردشگري نوعي

 تداوم براي هايي فرصت بسط و حفظ به زيست، محيط به زدن صدمه جاي به و دهد پاسخ

 از ديدار و طبيعت به سفر پايدار اكوتوريسم در اصلي انگيزة .بپردازد آينده در آنها حيات

 نياز. آن است بومي فرهنگ و كالبدي هاي ويژگي شامل منطقه يك طبيعي هايجذابيت

 توسعة رو، اين از و است اقامتي و رفاهي تأسيسات از بيش انساني منابع به اكوتوريسم

 هاي فرصت اما نيست همراه بنايي زير سنگين ايه گذاري سرمايه جذب با اكوتوريسم

 ميزبان جامعة بومي مردم به مستقيم طور به آن منافع كه كند مي ايجاد زيادي بسيار شغلي

 و نابودي به روستاها طبيعي انداز چشم و محيط در دخالت كه داشت توجه بايد البته .رسدمي
 .)1387 اكبري و بمانيان،(نينجامد  آنها هاي بافت بيهويتي

 هاي گونه و ها فعاليت شامل و است گردشگري مختلف انواع از يكي روستايي گردشگري

 ارزش دربردارندة نيز و شود مي آنها پيرامون و روستايي هاي محيط در گردشگري مختلف

 ,Soteriades(است  انساني  و طبيعي از اعم روستا زيست محيط براي متفاوتي آثار و ها

 مكان به خانه از دور مسافرت نوعي توان مي را روستايي ردشگريگ همچنين، ).2002

 ,England Research( كرد تعريف ساحلي كنار و اصلي هاي شهرك از خارج هايي

 در تجاري - تفريحي مناطق در فعاليت نوعي را روستايي گردشگري نيز برخي ).2005

 در ).Campbell, 1999(كند  مي عرضه گردشگران براي را خدماتي كه دانند مي روستا

 براي اضافي درآمد كه است توريستي فعاليت نوعي كالسيك،گردشگري روستايي معني

 ,Szabo(است  صنعت و كشاورزي حوزة در شان اصلي شغل كه ميكند فراهم آنهايي

 محيط در گردشگري فعاليت را روستايي گردشگري توانمي كلي، مفهوم يك در). 2005
 را آن وسيعتر، كاربرديه حوز يك در يا دانست؛ روستا زهحو در گردشگري فعاليت

 بخش  در غالباً زمين به وابسته اقتصاد آن در ني انسا هايفعاليت كه كرد تلقي غيرشهري

 جذاب هاي بخش از يكي روستايي گردشگري ).Oppermann, 1996( است كشاورزي

 جستجو سو بدين 1950 دهة از ويژه به توان مي آن را سريع توسعة كه است گردشگري

 رونق كوهنوردي، و شهر از خارج در گردش سنتي همچون هاي فعاليت كنار در كه كرد
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و  زاست اشتغال و درآمد منبع ديگري فعاليت هر همانند روستايي گردشگري .است يافته
 در سال گانون گفتة آورد طبق مي وجود به را خدماتي و اقتصادي هاي فعاليت از اي زنجيره

 بخشي اقتصادي، تنوع رشد ساز زمينه تواند مي روستايي احي نو در توريسم توسعة ،1994

 جمعيت امكان خارجي و هاي مهاجرت كاهش درآمد، و اشتغال ايجاد روستايي، اقتصاد

 تقاضا ).1381 مهدوي،(شود  روستايي مناطق در ديگر موارد و ها زيرساخت بهبود پذيري،

 تمام در تجارت و زيارت تفرج، منظور به مختلف هايزهانگي با گردشگري براي تمايل و

 واقعيت يك به گردشگري ما، دوران در .است افزايش حال در باورنكردني سرعتي با جهان

 بر عالوه صنعت، اين .است شده تبديل اقتصادي عظيم فعاليت يك و اجتماعي مهم

 نيز را آن احياي و حفظ و فرهنگ اشاعة و زاست اشتغال درآمدزايي، امكانات از برخورداري

به موازات پيامدهاي  .)1387مهدوي، قديري معصوم و قهرماني، (داشت  خواهد به دنبال
اين  .هاي گردشگري است نيز متوجه فعاليت  مثبت بدون شك اثرات منفي زيست محيطي

ر تخريب و يا تغيير سيستم د اثرات منفي عبارت از فاكتورهائي هستند كه در قالب آلودگي،
 خاك، آب، گياه، زمين، حيوان، شوند و بر انسان، محيط زيست انساني يا طبيعي پديدار مي

و يا ساير  تاريخي باستاني، هوا و ارتباط في ما بين آنها و هم چنين بر آثار طبيعي، فرهنگي،
  سازي اكوتوريستي جهت خنثي  اگر توان مناطق .گذارند تاثير مي  منابع اقتصادي و اجتماعي

نباشد حتما فلج اكوسيستمي يا نابودي آنرا سبب خواهد   ها و تخريب به اندازه كافي ودگيآل
 :شوند اشاره مي  صنعت گردشگري در موارد ذيل  از اثرات منفي زيست محيطي  برخي .شد

 زارها و مراتع، روي در بيشه تخريب محيط طبيعي در اثر پياده-

 سوزي در جنگلها، آتش-

 چيدن گلها و نابودي گياهان، جار،قطع اش كني، بوته-

ها و فضاهاي  ها، پارك چشمه ها، رودخانه ها، درياچه آبي، ساحل هايها در  پراكندگي زباله-
 باز،

 هاي گردشگري، مگس و حيوانات موذي در محيط تجمع پشه،-

 انتشار بوهاي نامطبوع در فصل تابستان،-
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 ساحل هايدر   تاسيسات گردشگريها و ساير ل تهاي تصفيه شده ه جاري شدن فاضالب-
 ها، رود خانه آبي،

 رويه در حوالي مراكز گردشگري، بروز ساخت و سازهاي بي-

 هاي مردمي، هاي كاذب و رواج گدائي و مزاحمت بروز شغل-

 تغيير كاربري اراضي و تبديل به فضاهاي گردشگري،-

 افزايش آلودگي صوتي در اثر تردد وسائل نقليه و شلوغي مردم،-

 افزايش آلودگي هوا در اثر تردد وسائل نقليه،-

 .اي افزايش حوادث جاده-

 زيستي هاي محيط و ها فرهنگ تنوع و گوناگوني كيفيت، حفظ بر عالوه پايدار، گردشگري

 سه بين تعادل نوعي ايجاد و روستاييان زندگي سطح ارتقاي و درآمد افزايش پي در مختلف،

 تاكنون، پيش ال س سي از .است گردشگري مكان و محلي ساكنان گردشگري، پديدة قطب

 و )فرهنگي( انساني و طبيعي زيست محيط حفظ به را خود توجه جهان كشورهاي از بسياري
 توسعه مقولة دو سازگاري راستاي در ها تالش اين . اند كرده معطوف موجود فرهنگي تنوع

 گزينه انواع پيشنهاد و دارپاي توسعة اصول تدوين به نهايت، در و گرفته صورت حفاظت و

اكبري و بمانيان، (است  انجاميده پايدارمانند اكوتوريسم پايدار گردشگري براي جديد هاي
هدف اين پژوهش بررسي ديدگاه كارشناسان منابع طبيعي شهرستان شيراز نسبت به  .)1387

  .اثرات زيستي گردشگري در مناطق روستايي است
  روش شناسي تحقيق

تحليلي انجام شده، اطالعات از طريق مصاحبه عميق  –ش كه به شيوه كيفي در اين پژوه 
نفر از كارشناسان اداره كل منابع طبيعي  15جامعه آماري تحقيق، . آوري گرديده استجمع

هاي حاصل از مصاحبه با استفاده از روش كدگذاري و توسعه تحليل داده. استان فارس بود
: ه بصورت يك فرآيند انجام گرفت كه اين فرآيند شاملباشد كبندي ميهاي طبقهسيستم

ها و در نهايت ها، كدگذاري صحبتهاي افراد، روي كاغذ آوردن صحبتضبط صحبت
   .باشدبندي آنها ميطبقه
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  نتيجه گيري بحث و ، نتايج
هاي تجزيه و تحليل كيفي مورد بررسي هايي كه از مصاحبه بدست آمد توسط يكي از روشيافته
هاي روش تجزيه و تحليل مورد استفاده در اين قسمت كدگذاري و توسعه سيستم. ر گرفتقرا

ها، هاي افراد، روي كاغذ آوردن صحبتضبط صحبت: بندي است كه شامل فرآيندطبقه
بعد از ). Liamputtong, 2009(باشد بندي آنها ميها و در نهايت طبقهكدگذاري صحبت
سپس . ها روي كاغذ آورده شودبايست آن صحبتاده شد، ميهاي اعضا گوش دآنكه به صحبت

ها را هايي كه صورت گرفته را مورد مطالعه قرار داد و دادهبايد به دقت و خط به خط رونويسي
دار در جاي خود قرار گرفتند، كد هاي معنيزماني كه قسمت. داري جدا كرددر واحدهاي معني

  العات حاصل از مصاحبه، كدگذاري ومام اطت 1در جدول . گذاري صورت گرفته است
  .بندي شده استطبقه
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 هاي مصاحبه شوندگانبندي پاسخكدگذاري و طبقه :1جدول 

اثرات زيست محيطي(طبقات
  )گردشگري

 شوندگانهاي مصاحبههايي از پاسخنمونه

 آلودگي آب
  )كد 9(

 .وندشهاي خود در اب باعث آلودگي آن ميگردشگران با ريختن زباله -
  .شوندها باعث آلودگي آن ميهاي جاري مانند رودخانههاي خود در آبگردشگران با شستن ظروف و لباس -

 فرسايش خاك
  )كد 3(

 .شوندهاي گياهي و از بين بردن پوشش سطحي خاك باعث فرسايش خاك ميكاهش تنوع گونه -
  .شودتغيير كاربري اراضي و تخريب مزارع باعث فرسايش خاك مي -

هاي بين رفتن تنوع گونهاز 
  جانوري

  )كد 5(

  .بردسازمان گردشگري براي ايجاد امنيت گردشگران در منطقه زيستگاه حيوانات وحشي را از بين مي -
  .پردازندگردشگران گاهي در مناطق گردشگري به صورت مجاز يا غير مجاز به شكار حيوانات مي -

هاي نباتياز بين رفتن تنوع گونه
  )كد 8(

دركاران گردشگري براي جلب نظر گردشگران بر يك گونه گياهي خاص در مناطق گردشگري تمركز كرده و تنودست ان -
  .برندگياهي را از بين مي

  .شوندگردشگران به وسيله چيدن و يا نشستن بر روي گياهان باعث از بين رفتن پوشش گياهي سطحي مي -
 آلودگي فضاي سبز

  )كد 7(
 .كنندد را در محيط يا فضاي سبز اطراف پخش ميهاي خوگردشگران زباله-
  .شوندهاي خود از محيط باعث آلودگي و بد شكل شدن فضاي سبز ميگردشگران با جمع نكردن زباله -

آسيب فيزيكي به درختان و 
  هاجنگل

  .سانندرهاي آنها آسيب ميگردشگران با يادگاري نوشتن به تنه درختان و با بستن تاب به شاخه -
  .كنندهاي آنها به عنوان هيزم استفاده ميگردشگران از تنه درختان يا شاخه -
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 )كد10(
هاآلودگي و از بين بردن تاالب

  )كد 8(
  .شوندها باعث آلودگي و تغيير شكل ظاهري تاالب ميگردشگران با ريختن زباله در تاالب -
  .شودي اين مكان طبيعي ميها توسط گردشگران باعث آلودگعدم رعايت بهداشت در تاالب -

برهم زدن تعادل اكولوژيك
  )كد 12(

  .شودكاهش گياهان زراعي جهت افزايش فضاهاي گردشگري باعث برهم خوردن تعادل اكولوژيك مي -
  .شودهاي گياهي و جانوري نيز موجب نوعي عدم تعادل ميتغيير يا كاهش گونه -

 آلودگي صوتي
 )كد8(

 .شودهاي گردشگران  موجب آلودگي صوتي ميبور ماشينسر و صداي حاصل از ع-
 .شودتجمع گردشگران در روستا موجب سر و صداي زياد مي-

 آلودگي هوا
  )كد 10(

 .شودهاي گردشگران باعث آلودگي هواي روستاها ميعبور و مرور زياد ماشين-
  .كنددر روستا ايجاد مي روشن كردن آتش و استعمال دخانيات توسط گردشگران نوعي آلودگي هوا -

تجمع پشه، مگس و حيوانات
  موذي

  )كد 6(

 .شوندگردشگران با ريختن زباله در محيط موجب تجمع مگس و آلودگي روستا مي-
  .كنندها فضاي مناسب را براي تجمع حشرات و حيوانات موذي ايجاد ميگردشگران با آلوده كردن آب -
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، از ديدگاه كارشناسان منابع طبيعي بيشترين اثرات زيستي دهدنشان مي 1همانطور كه جدول 
كد  12اين اثر زيستي با . باشدكه گردشگري در روستاها دارد، برهم زدن تعادل اكولوژيك مي

در اين نوع اثر زيستي، كارشناسان به كاهش . بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است
هاي گياهي و جانوري ، كاهش مزارع، كاهش گونهگياهان زراعي، افزايش فضاهاي گردشگري

  .شودهاي روستايي مياند كه هر يك باعث نوعي عدم تعادل اكولوژيك در محيطاشاره كرده
ها و آلودگي هوا، هر پس از اين طبقه، دو دسته اثرات يعني آسيب فيزيكي به درختان و جنگل

در آسيب فيزيكي به . اندص دادههاي بعدي را به خود اختصاكد رتبه 10يك با اختصاص 
ها كارشناسان به مواردي نظير اسيب رساندن و از بين بردن تنه درختان، درختان و جنگل

در طبقه آلودگي . اندشكستن شاخ و برگ و استفاده از چوب درختان به عنوان هيزم اشاره نموده
هاي گردشگري در محيطها و آتش افروختن هوا نيز نكاتي همچون عبور و مرور زياد ماشين

  :شودساير اثرات بر حسب تعداد كدها به ترتيب، شامل موارد زير مي. ذكر شده است
-، آلودگي و از بين رفتن تاالب)كد 8(هاي نباتي ، از بين رفتن تنوع گونه)كد 9(آلودگي آب 

ات ، تجمع پشه، مگس و حيوان)كد 7(، آلودگي فضاي سبز )كد 8(، آلودگي صوتي )كد 8(ها 
  ).كد 3(و فرسايش خاك ) كد 5(هاي جانوري ، از بين رفتن تنوع گونه)كد 6(موذي 

حاصل از   گذاري هنگفت دارد كه درآمدهاي حفاظت از محيط زيست نيز نياز به سرمايه
هاي  پديده  با توجه به گوناگوني .پاسخگويي بدان باشد  تواند منبع خوبي براي جهانگردي مي

هاي طبيعي در كشور هيچ نهادي به تنهايي قادر به  اندازها و جاذبه ني چشممحيط زيست و فراوا
  نگهداري از تمام مناطق طبيعي نخواهد بود و از آنجا كه محيط زيست هسته مركزي صنعت

توجه به سالمت محيط زيست نخواهد توانست  دهد و اين صنعت نيز بي جهانگردي را تشكيل مي
حفظ منابع طبيعي آن در آينده بر محور   نابراين گسترش فرهنگب زندگي خود ادامه دهد،  به

هاي آنان  توجه به مردم و مشاركت  بنابراين .فرهنگ حفظ محيط زيست بنا خواهد شد  گسترش
محيط زيست  جهانگردي،  وضع است و پيامدهاي آن در دراز مدت سبب بهبود  الزم و ضروري

ير اكوتوريسم بر محيط زيست تنها منحصر به شركت تأث .پايدار در كشور خواهد شد و توسعه
براي   فراغتي و تفريحي نيست بلكه آنان در مدت زماني كه  هاي ها در فعاليت جستن اكوتوريست
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امكانات و تجهيزاتي دارند كه وجود اين امكانات   گزينند نياز به استراحت در مكاني سكونت مي
  وسايل پاركينگ، هاي دسترسي،و راه زيربنايي  عوامل .گذارد و تجهيزات بر محيط طبيعي اثر مي

  هايي نمونه وسايل دفع زباله و صنايع آب، امكانات بهداشتي، تأسيسات اقامتي و پذيرايي، نقليه،
اكوتوريستي بر محيط  يها از اين رو براي كاهش دادن آثار منفي فعاليت .از اين قبيل است

تأسيسات جهانگردي به هنگان تهيه   برنامه ريزان و طرّاحان اندركاران، است دست  زيست الزم
بيني نمايند و از  و تفصيلي از يك سو نيازهاي اساسي طبيعت گردها را پيش  هاي جامع طرح

سوي ديگر نسبت به آثار مثبت و منفي كه اين گونه تأسيسات جهانگردي مستقيم و غير مستقيم 
بسيار جدي   هايخطر هي و سهل انگاري در اين مورد،توج بي. دنبينديش بر محيط زيست دارد،
  هاي گياهي و ديگر عوارض طبيعي دارد و ممكن است موجب گونه براي حيات وحش،

  .دگرگونيهاي اكولوژيك در محيط زيست گردد
همانطور كه نتايج حاصل از مصاحبه با كارشناسان نشان داده است، توسعه گردشگري روستايي 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اشتغالزايي براي روستا، اثرات منفي نيز بر محيط رغم مزاياي علي
هاي مربوطه به صورت مستقيم يا غير مستقيم عامل زيست روستا دارد كه گردشگران يا سازمان

  . باشندايجاد آنها مي
برهم زدن تعادل : گردشگري روستايي به ترتيب اولويت عبارتند از) منفي(اثرات زيستي 

هاي ها، آلودگي آب، از بين رفتن تنوع گونهاكولوژيك، آسيب فيزيكي به درختان و جنگل
ها، آلودگي صوتي، آلودگي فضاي سبز، تجمع پشه، مگس نباتي، آلودگي و از بين رفتن تاالب

  .هاي جانوري و فرسايش خاكو حيوانات موذي، از بين رفتن تنوع گونه
توانند منجر به برهم زدن تعادل اكولوژيك و آلودگي محيط البته همه موارد ذكر شده نيز مي

  .زيست شوند
  پيشنهادها

توسعه صنعت گردشگري در روستاها مزاياي زيادي براي روستاييان دارد و در نهايت راهي 
بنابراين از آنجا كه توجه به محيط زيست و اثرات گسترش اين . جهت رسيدن به توسعه است
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اي حائز اهميت است لذا در زير پيشنهاداتي بر اساس نتايج مسئله صنعت بر محيط زيست روستا
  :گرددبه دست آمده جهت بهبود شرايط ارائه مي

باشند، بنابراين گردشگران يكي از تأثير گذارترين عوامل در توسعه صحيح اين صنعت مي -
 الزم است ابتدا بر ترويج فرهنگ گردشگري و حفظ محيط زيست بين عموم مردم تمركز

هايي با موضوع حفظ گياهان و درختان از هاي آموزشي يا همايشبه عنوان مثال دوره. شود
 .هاي آب و عدم رها سازي زباله در محيط برگزار گرددآسيب، كاهش آلودگي

باشد هاي گردشگري نيز از عوامل كليدي در توسعه صنعت گردشگري روستايي ميسازمان -
مزاياي اقتصادي اين صنعت به اثرات زيستي آن نيز توجه  كه بايد همواره عالوه بر توجه به

كنند تا توسعه گردشگري در روستاها در راستاي پايداري محيط زيست و توسعه پايدار 
 .باشد

از آنجا كه حفاظت محيط زيست و كاهش اثرات زيستي گردشگري نيز مانند هر رفتار  -
هاي مردم نهاد در اين شود سازماناد ميهايي در بر دارد، بنابراين پيشنهحفاظتي ديگر هزينه

هاي مالي يا منابع انساني راستا تشكيل شود و اعضاي آن بتوانند به صورت داوطلبانه هزينه
 .مورد نياز را تأمين كنند

همانطور كه بيان شد توسعه گردشگري روستايي منافع اقتصادي خوبي را براي روستاييان به  -
جهت كاهش  شود در شوراي روستاها تصميم هاييميد همراه خواهد داشت، لذا پيشنها

اثرات زيستي آن اتخاذ گردد و در صورت امكان اعتباري از درآمد روستا صرف گسترش 
 .اين صنعت و كاهش اثرات زيستي شود

هاي گياهي براي حفظ تعادل اكولوژيك در هر منطقه و جلوگيري از كاهش تنوع گونه -
هاي گياهي بومي هاي جديد، گونهغيير يا پرورش گونهسعي شود در هر منطقه به جاي ت

 .منطقه حفظ شود

هاي جانوري توسط گردشگران الزم است در جهت جلوگيري از روند كاهش تنوع گونه -
هاي هايي براي حمايت از گونهمناطق گردشگري روستايي شكار ممنوع گردد و سياست

  .كار گرفته شوده جانوري منطقه ب
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