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ارزیابی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش
مرکزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از مدل تحلیل عاملی
ویداعلییاری،9مریمشریفزاده،2مصطفیاحمدوند
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تاریخدریافت-10/4/93:تاریخپذیرش10/99/90:

چکیده
اینپژوهشپیمایشیباهدفارزیابیاثراتتوسعهیگردشگریبرنواحیروستاییهدفگردشگریبخش
مرکزیشهرستانفیروزآباد،صورتپذیرفتهاست.ازجامعهیآماری 539خانوارساکن،بااستفادهازجدول
بارتلت 944 ،سرپرست خانوار به روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار جمعآوری
دادههاپرسشنامهایمحققساختهبود.نتایجحاصلازتحلیلعاملینشاندادکهدرحیطهیاثراتاقتصادیاز
ترکیب29متغیر5،عاملفرصتهایاقتصادی،هزینههایزندگی،اشتغالوشکافاقتصادی03/369درصداز
واریانس را تبیین نمود .در حیطهی اثرات اجتماعی  9عامل تثبیت جامعه ،آسیب اجتماعی و ارتقاء فرهنگ،
مبادالتفرهنگی،فرهنگپذیری،الگوپذیریوتغییرسبکزندگیبهترتیباز 33متغیربارگیریشدودر
مجموع 04/050درصدازواریانسراتبییننمود.مهمترینآثارکالبدی -زیستمحیطینیزبهترتیبشامل
چهارعاملمشکالتبهداشتی،اثراتکالبدی،تخریبچشماندازوتغییرمحیططبیعیبودکهازترکیب29
متغیربدستآمد .


واژگان کلیدی :گردشگریروستایی،تبعاتاقتصادی-اجتماعی،تحلیلعاملی،جامعهیمیزبان،فیروزآباد.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشگاه یاسوج ،ایران
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طرح مسأله
صنعتپویایگردشگریابزاریقدرتمندوآسانبرایارزآوریبسیاریازکشورهایآسیایی
9

بشمارمیرود(نیوازپاندیوهمکاران .)2:9114،کشورایرانازلحاظپتانسیلهایگردشگری
درزمرهدهکشوراولجهانبشمارمیرود(وحیدیرادوپاساد.)81:9315،اینکشوربادارا
بودنبیش از 04هزارروستا،دارایجاذبههایمنحصربهفردومتنوعفرهنگی،مذهبی،طبیعی

و تاریخی میباشد (لطیفی و همکاران .)91 :9312 ،صنعت گردشگری از بزرگترین منابع
ایجاداشتغالورشداقتصادی مناطقبودهورشدسریعآنتغییراتاقتصادی،اجتماعی،محیطی
بسیاری را سبب میشود (مشکینی و همکاران .)85 :9319 ،طبق بررسیهای صورت گرفته،
گسترهیدامنهیمطالعاتدرموردپیامدهایگردشگریبهدههی 9106بازمیگردد.درآن
زمان تنها به بعد اقتصادی گردشگری (نرخ اشتغال GNP ،ضریب تکاثر) پرداخته میشد
(رضوانیوهمکاران.)30:9316،درایندهه،جنبهیاقتصادیگردشگریموردتوجهجوامع
محلیواقعشدوگردشگریروستاییبهعنوانابزاریجهتتوسعهیروستاییبهکاررفتو
اندیشمندان این حیطه بر آن شدند تا با ارائهی الگو ،به افزایش نقش گردشگری در تجدید
حیاتاجتماعیواقتصادیروستاهاکمککنند(جاللیانوهمکاران.)261:9315،دردههی
،9196اثراتاجتماعیوفرهنگیودردههی،9186دیگرتبعاتاکولوژیکیبهآنافزوده
شد.دردههی،9116نوعگردشگرینیزمدنظرواقعگشت(رضوانیوهمکاران.)30:9316،
بر این مبنا ،گردشگری میتواند تأثیر قابل توجهی در ساختار اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی،
سیمایی(استتیک)930:2692،2ومحیطزیستیداشتهباشدو اثراتکوتاهمدتوبلندمدت
بخشی و منطقهای به ارمغان بیاورد (دینیز 3و همکاران .)9 :2695 ،در نهایت ،گردشگری
محرک  اقتصادیمناطقتوسعهیافتهودرحالتوسعهیامناطقفقیرمحسوبمیشود(حمدی
عبدالطیفایادوشاجن.)2895:2693،5فیروزآبادشهرستانیدرجنوباستانفارساست .
هایطبیعی،تاریخی،فرهنگی،روستاییوعشایریفراوانیمیباشد

اینشهرستاندارایجاذبه
1.Niwas Pandey
2.Stetic
3.Diniz
4.Hamdy Abd El Latif Ayad & Shujun
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(بهلولی قشقایی .)32-33 :9313 ،روستاهای هدف گردشگری فیروزآباد دارای جاذبههای
طبیعی (مزارع کشاورزی ،موردستان ،چشمه ،سد تنگاب ،منطقهی شکار ممنوع پادنا
فیروزآباد،حنیفقان،دوراهی میمند،آبشار،خرقه،گنبدنمکیکنارسیاه)؛اجتماعی(نمایشگاه
بهاره عشایر با قابلیت نمایش صنایع دستی و عرضه غذاهای سنتیومحلی،نمایشبازیها و
رقصهای محلی زنانو مردان عشایر،برگزاریمراسمازدواجمحلیوسنتی،اجرایبرنامه-
های نوروزی ،احیای بازیهای بومی و محلی (کالسکهسواری ،شترسواری و اسبسواری)؛
اقتصادی(درحوزهکشاورزیباتولیدمحصوالتی چونبرنج ،یونجه ،کلزا ،زعفران ،ذرت،
انواع گیاهاندارویی و معطر ،انواعسبزیجات و صیفیجاتوغیره،دربخشصنعتباتولید
صنایع دستی همچونتوبرهنمک،جوال،بلدان،تیردان،چنته،خوابگاه(مفرش) ،دوالیه بافی،
جل اسب،گبه،قالی،جاجیم،گلیم سوزنی ،رند،چرخبافی،آویزهدوزی،دوالیهدرزی،سیاه-
چادر بافی ،دورچینبافی ،مهلهسازی ،بافتههای رند و بافتههای چرخ و غیره ،و در بخش
دامداریمشتملبردامهای سنگین و سبک همچونگاو،گوسفند ،مرغ)؛خدمات(آب،برق،
گاز،تلفن،اینترنتوغیره)؛قابلیتهای کالبدی،عواملطبیعی(توپوگرافی)،عواملمصنوعی
(جاده وغیره) ،مصالح بومآور (سنگ وغیره)؛ ومعماری و تاریخی(آثار تاریخی همچون
کاخ اردشیر بابکان ،قلعه دختر ،شهر تاریخیگور ،اثرتاریخیمنار ،پل مهر نارسه ،نقش
پیروزی ،نقش تاجگذاری اردشیر بابکان) میباشند (تواضع و اردشیری 9315 ،و مطالعات
میدانی).بدیهیاست،توسعهگردشگریسببرفعبخشعظیمیازمشکالتاقتصادیناشیاز
چالشهای اقلیمی و خشکسالیهای کشاورزی میشود .با توسعهی گردشگری امکانات به
روستاهامنتقلوازمهاجرتروستاییانبهشهرهاجلوگیریخواهدشد.بنابراینباوجودپتانسیل
باالی گردشگری ،توسعه ی این صنعت ضرورتی برای توسعه این شهرستان بشمار میرود.
(بهلولیقشقایی.)32-33:9313،طبقآمارموجوددرسازمانمیراثفرهنگیواقعدرروستای
آتشکدهوهمچنینبنابراظهاراتدهیارانروستاهایهدفگردشگری،ساالنه 24هزارنفراز
کاخ اردشیر بابکان بازدید می نمایند .از این تعداد ،سه هزار نفر گردشگر خارجی و مابقی
گردشگران داخلی می باشند .در مجموع پنج هزار مسافر و گردشگر از روستاهای هدف
گردشگری فیروزآباد بازدید به عمل میآورند .در فصول بهار و پاییز گردشگران خارجی
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جهتبازدیدکاخمراجعهنمودهکهعمدتاًاینبازدیددرماههایاردیبهشت،خرداد،مهر،آبان
واواخراسفندمیباشد.درروستایروزبدانعمدهیگردشگران(حدود 466نفرگردشگراز
شهرهایمختلف داخل کشور) به بازدیداز جاذبههای گردشگری روستایی(صنایع دستی و
دهکدهی گردشگری و باغ ابریشم در حومهی روستا) میپردازند .تعداد این گردشگران در
فصولمختلف سالمتفاوت بودهکهدرفصل بهار وتعطیالت نوروز به حداکثر ودرفصل
زمستان به حداقل میرسد .در روستای موشکان نیز با توجه به محور فیروزآباد -جم،
گردشگرانفراوانیدرتمامفصولسالبهویژهفصلبهاربهبازدیدازمنطقهمیپردازند.بااین
حال گسترش گردشگری بدون برنامهریزی و مدیریت صحیح گردشگری موجب بهوجود
آمدن مشکالت (اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی -زیست محیطی) فراوانی در این حوزه
شدهاست .بدیهی است شناسایی و رفع علل بوجودآورندهی این آثار ،سبب توسعهی

میگردد .در این پژوهش ،اثرات گردشگری
گردشگری در روستاهای هدف گردشگری 
روستاییبرجامعهیمیزباندرغالبسهحیطهیاثراتاقتصادی،اثراتاجتماعی -فرهنگیو
کالبدی  -زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت تقویت آثار مثبت و
تضعیف آثار منفی در منطقهی مورد مطالعه ارائه شده است .لذا ،هدف کلی این پژوهش،
بررسی اثراتگردشگری تاریخی -طبیعی براقتصاد،اجتماع،فرهنگومحیط زیست مناطق
روستاییشهرستانفیروزآباداستانفارسمیباشد.باتوجهبههدفکلیبیانشده،سؤالهای
پژوهشتدوینگشتهودرذیلبهآنهااشارهشدهاست :
-9آثارمثبتومنفیگردشگریدرمنطقهموردمطالعهبهلحاظاقتصادیچیست؟ 
-2گردشگریروستاییچهاثراتمثبتومنفیزیستمحیطیبرروستاهایموردمطالعهبهجا
گذاشتهاست؟ 
-3آثارمثبتومنفیاجتماعیگردشگریدرمنطقهموردمطالعهچیست؟ 


سابقه مطالعات و تحقیقات
درخصوصاثراتگردشگری مطالعاتفراوانیصورتپذیرفتهاست.درابتدابهذکربرخیاز
پژوهشهای خارجی که به شناسایی اثرات مثبت گردشگری پرداختهاند ،بسنده شده است.
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گردشگریاثراتاقتصادیمثبتیچونافزایشدرآمدروستاییان(مورسان وهمکاران:2690،
2

5

3

0-9؛ بگری و کاال 36 :2690 ،؛ نایومی و ناناپاال 09-08 :2694 ،؛ شکور 99-92 :2695 ،؛
دینیزوهمکاران 9:2695،و اوگچیوکانسوال ،)32-33:2692،4افزایشفرصتهایشغلی
0

9

8

(ماتیزا و اونی 324 :2695 ،؛ کیپر و همکاران5695-5694 :2699 ،؛ برد و همکاران:2661 ،
 ،)010بهبود اقتصاد محلی (مورسان و همکاران0-9 :2690 ،؛ برد و همکاران،)010 :2661 ،
بهبود فرصتهای خرید (بلسیک و همکاران )948 :2695 ،و افزایش کیفیت محصوالت و
سرمایهگذاریدرروستا(کیپروهمکاران)5695-5694:2699،دارامیباشد .
همچنین مرور پیشینه نگاشتههای خارجی نشان داد که گردشگری از لحاظ اجتماعی اثرات
مثبتی چون حفظ فرهنگ محلی (مورسان و همکاران0-9 :2690 ،؛ شکور،)99-92 :2695 ،
بهبود هویت فرهنگی (مورسان و همکاران0-9 :2690 ،؛ شکور ،)99-92 :2695 ،افزایش
تعامالتاجتماعی(بگریوکاال36:2690،؛شکور،)99-92:2695،بهبوددیدگاهنسبتبه
منطقه(بگریوکاال،)36 :2690،افزایشسطحکیفیتزندگی(نایومیوناناپاال-08:2694،
09؛شکور99-92:2695،؛ماتیزاواونی324:2695،؛کیپروهمکاران)5695-5694:2699،و
افزایشفرصتهایتفریحی(بلسیکوهمکاران)948:2695،دربردارد.گردشگریازلحاظ
کالبدی -زیست محیطی نیز شامل اثرات مثبتی مانند بهبود شبکهی ارتباطی (مورسان و
همکاران،)0-9:2690،حفاظتازمیراث(بگریوکاال36:2690،؛شکور،)99-92:2695،
بهبودزیرساختعمومی(بلسیک1وهمکاران948:2695،؛ماتیزاواونی،)324:2695،بهبود
کیفیتخدماتعمومی(بلسیکوهمکاران،)948:2695،بهبودسیمایجامعه(شکور:2695،
99-92؛بردوهمکاران)010:2661،وحفظبافتطبیعی(کیپر وهمکاران-5694:2699،
)5695می باشد.مرورپیشینهمطالعاتداخلینیزحاکیازوجوداثراتاقتصادیگردشگری
1.Muresan
2.Bagri & Kala
3.Nayomi & Gnanapala
4.Shukor
5.Ogechi & Oyinkansola
6.Matiza & Oni
7.Kiper
8.Byrd
9.Ble�i
�
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مثبتیچونبهبودکمیوکیفیصنایعدستی(اعظمیوهمکاران23:9315،؛اجزاءشکوهیو
همکاران ،)969 :9313 ،سرمایهگذاری در روستا یا فعالیتهای کشاورزی ،تنوع فعالیتهای
اقتصادی،افزایشفرصتشغلیدرمنطقهبرایمردممحلی(جاللیانوهمکاران264:9315،؛
بدریوهمکاران،)29:9388،افزایشدرآمدنهادهایمحلی(بدریوهمکاران،)20:9388،
افزایش قدرت خرید ساکنین محلی ،و کاهش فاصلهی درآمدی بین خانوارها (اعظمی و
همکاران ) 23 :9315 ،گشته است .اثرات اجتماعی گردشگری مثبت نیز شامل بهبود روابط
عمومی با دیگر قومیتها ،ایجاد دید مثبت نسبت به آداب و رسوم و فرهنگ منطقه ،ایجاد
زمینهی مناسب جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم منطقه،افزایشآگاهیساکنیننسبتبه
محیططبیعیوفرهنگی(اجزاءشکوهیوهمکاران،)969:9313،حستعلقبهمکان،افزایش
مشارکتساکنانمحلیدرفعالیتهایروستایی،تعاملبانواحیهمجوار(اعظمیوهمکاران،
 ،)28 :9315کاهش میزان مهاجرت به دلیل توسعهی گردشگری روستایی ،افزایش بازگشت
مهاجران،افزایش اعتمادبه نفس،افزایش سطحتحصیالت ،وافزایشتعامالتاجتماعی بین
مردموگردشگران(جاللیانوهمکاران)225:9315،میباشد.گردشگریازلحاظکالبدی-
زیست محیطی نیز آثار مثبتی مانند افزایش ساخت و ساز در روستا ،حفظ محیط زیست و
جاذبههایطبیعی،جلوگیری از ورود فاضالبهایخانگی به معابر،گسترشفضایسبز،بهبود
زیرساختعمومی،توسعهیخدماتوامکاناتدرمانیدرروستا(اعظمیوهمکاران:9315،
،)39بهبودشبکهارتباطیوشبکهیحملونقلدرجامعهیمیزبان(اعظمیوهمکاران:9315،
33؛ اجزاءشکوهی و همکاران )995 :9313 ،گسترش خدمات آموزشی و بهبود وضعیت
آموزش (جاللیان و همکاران264 :9315 ،؛ اعظمی و همکاران ،)23 :9315 ،و بهبود توجه
نهادهایدولتیوخصوصیبهگردشگری(جاللیانوهمکاران)264:9315،شدهاست .
درادامهاثراتمنفیگردشگری ازدیدمطالعاتپیشینارائهشدهاست.مرورپیشینهمطالعات
خارجی بیانگر وجود اثرات اقتصادی منفی مانند افزایش هزینهی زندگی (گارائوادل9و
همکاران4-9 :2690 ،؛ کاستیلوکانالجو2و همکاران319 :2690 ،؛ بهرامی و نوری:2693 ،3
1.Garau-Vadell.
2.Castillo Canalejo
3.Bahrami & Noori
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2

9

3

9698؛ چوی 98-91 :2693 ،؛ اسالنمحمد و همکاران251-246 :2692 ،؛ التکوا و وت ،
5

49-48 :2699؛ عراقی  ،)910 :2669 ،و شکاف درآمدی (چوی )98-91 :2693 ،میباشد.
افزایشجرموجنایت(گارائوادلوهمکاران4-9:2690،؛کاستیلوکانالجووهمکاران:2690،
319؛چوی98-91:2693،؛اسالنمحمدوهمکاران251-246:2692،؛ التکواووت:2699،
 )49-48و تغییر فرهنگ محلی (کاستیلوکانالجو و همکاران319 :2690 ،؛ بهرامی و نوری،
 ) 9698 :2693از جمله آثار منفی اجتماعی حاصل از ورود گردشگر میباشند .از لحاظ
کالبدی  -زیستمحیطینیزگردشگریدارایاثراتمنفیمانندکاهشدسترسیبهخدمات،
تخریبچشمانداز(کاستیلوکانالجووهمکاران،)319:2690،آلودگی(گارائوادلوهمکاران،
4-9 :2690؛عراقی ،)910 :2669،فرسایش و تخریبمحیط زیست (چوی98-91 :2693،؛
بهرامی و نوری ،)9698 :2693 ،اختالل در زندگی روزمره (عراقی ،)910 :2669 ،ترافیک
(اسالنمحمد وهمکاران251-246:2692،؛چازاپیواسدرالی ،)936:2660،پخشزبالهدر
محیط(التکواووت،)49-48:2699،ازدحام(التکواووت06:2699،؛چازاپیواسدرالی،4
،)933:2660تخریببافتروستا(عراقی،)910:2669،کمبودزمینکشاورزیومصرفبیش
ازحد منابع (چازاپی و اسدرالی )939 :2660 ،میباشد .مطالعات داخلی پیرامون اثرات منفی
اقتصادیگردشگریبیانگروجوداثراتیمانندشکافدرآمدی(شکافدرآمدی(جاللیانو
همکاران264 :9315 ،؛ قربانی و همکاران ،)993 :9313 ،افزایش هزینه زندگی (جاللیان و
همکاران264:9315،؛قربانیوهمکاران993:9313،؛رضاییوهمکاران34:9316،؛بدریو
همکاران )95 :9388 ،و افزایش قیمت کاال و خدمات در فصل گردشگری (اعظمی و
همکاران31 :9315 ،؛ بدری )95 :9388 ،میباشند .از لحاظ اجتماعی نیز دارای اثرات منفی
چون تغییرنوعپوششولباسروستاییان،افزایشناهنجاریهاییچونجرموجنایتواعتیاد،
تغییرالگویکشت روستاهاونوعدامهایپرورشی(اعظمیوهمکاران)38:9315،کاهش
فعالیت هایسنتیوهنریوتغییردررفتاروشیوهزندگیمردمازسنتبهمدرنیته(جاللیانو
1.Choi
2.Azlan Mohamad
3.Látková & Vogt
4.Eraqi
5.Chazapi & Sdrali
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همکاران)226:9315،میباشد .
گردشگریازلحاظزیستمحیطینیزدارایاثراتمنفیمانندترافیک،تغییرسبکمعماری
خانه،نابودیگونههایگیاهیوجانوری ،آسیبرساندنبهابنیهوآثارتاریخیوطبیعیدر
منطقه ،تغییر کاربری اراضی و باغات

ﻭ

انباشت زباله و آشغال در محیط زیست روستایی

(جاللیان و همکاران ،)226 :9315 ،تخریب چشمانداز (رضایی و همکاران،)34 :9316 ،
تخریببافتروستا،بیماری،وآلودگی(جاللیانوهمکاران226:9315،؛قربانیوهمکاران،
993:9313؛رضاییوهمکاران )34:9316،میباشد .
بنابراین گردشگری به تغییرات فرهنگی -اجتماعی ،کالبدی -زیست محیطی و تحوالت
اقتصادیدرجوامعمیزبانمنجرمیگردد(شفاییومحمد9:2694،9؛مانتروبیو2وهمکاران،
244 :2699؛ آیسال 3و همکاران3 :2690 ،؛ بگری و کاال .)20 :2690 ،این تغییرات منتج به
ایجاداثراتیدرابعادمنفیومثبتشدهاست(بگریوکاال.)20:2690،امامتأسفانهبسیاریاز
مقاصد توریستی (که نمونه بارزی از آن ،کشور ما میباشد) ،تمایل به چشمپوشی از اثرات
منفی گردشگریو درعوضتأکیدفراوانبرمنافعاقتصادیحاصلازآندارند.درحالی که
آثارمنفیگردشگرینیزدرجوامعمحلیوجوددارد،کههمیشهتوسطمدافعانگردشگری
نادیدهگرفتهمیشود(دایسوسکاوسایمنسسکا292:2692،5؛امیرحاجیلووهمکاران:9312،
 .)90درمجموع،ازمرورپیشینهپژوهشاینگونهبرمیآیدکهابعادذکرشده،سهعنصراصلی
توسعهبودهوبایکدیگردرارتباطمیباشند.ازاینرودرپژوهشصورتگرفتهاثراتتحمیل
شدهگردشگریبرجامعهمیزباندراینسهبعدوازدوجنبهیمثبتومنفیموردبررسیقرار
گرفتهاست.باوجودمطالعاتمتعددیکهدررابطهبااثراتگردشگریصورتپذیرفتهاست،
لیکن تا کنون مطالعهای در خصوص اثرات منفی و مثبت گردشگری در روستاهای هدف
گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد انجام نشده است .این در حالی است که این
مسئلهدر درازمدت سبب ایجاد آثار منفیفراوان در منطقه میگردد که شناسایی و رفع علل به
1.Shafaei & Mohamed
2.Monterrubio
3.Uysal
4.Dicevska & Simonceska
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وجودآورندهیاینآثار،سببتوسعهیگردشگریدرروستاهایهدفگردشگریمیگردد.
اینپژوهش برآناست تا به بررسی آثار مثبت و منفی گردشگری و ارائهی راهکار جهت
تقویت آثار مثبت و تضعیف آثار منفی در منطقهی مورد مطالعه بپردازد .نتایج این مطالعه 
میتواند به طراحیوارزشیابیتکمیل توسعهی گردشگری روستایی در منطقهی مورد مطالعه
کمک کند و زمینهی مناسبی جهت تحقق اهداف گردشگری در فرآیند توسعهی گردشگری
روستاییفراهمآورد .


روششناسی تحقیق
اینپژوهشکاربردیوبهروشتوصیفی -تحلیلیمیباشد.دادههایموردنیاز،بااستفادهاز
روشاسنادیوپیمایشگردآوریشدهوبابهرهگیریازروشتحلیلعاملیاکتشافیمورد
تجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست.جامعهیآماریاینپژوهشرا 418سرپرستخانوارساکن
در روستاهای هدف گردشگریشهرستانفیروزآباد (روستای آتشکده ،موشکان وروزبدان)
صورتتصادفیسادهمیباشد.حجمنمونهبااستفادهاز

ینمونهگیریبه

تشکیلمیدهند.شیوه
جدولبارتلت،بادرصدخطاییکدرصدو t=2/48معینشدوتعداد 944سرپرستخانوار
باانتسابمتناسببهعنوانحجمنمونهبرآوردگردید.
پرسشنامهایساختارمنددرقالب89گویهبهبررسیادراکساکنانازاثراتگردشگریدرسه
بخش اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی -زیست محیطی پرداخت .برای تعیین میزان اثرات
شاخصهایموردبررسیازطیفلیکرتپنجسطحی(ازبهشدتکاهشدادهاست()-2تابه
شدتافزایشدادهاست())+2استفادهشد.برایمشخصنمودناعتبارصوریپرسشنامههای
تحقیق از نظرات متخصصان بهره گرفته شد .برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق مطالعهی
پیشآهنگ(38نفردرخارجازجامعهیآماری)انجامپذیرفتوضریبآلفایکرونباخبرای
کنندههایگوناگونمحاسبهشد.نتایجمندرجدرجدول 9نشاندادکههمهیسازههااز
تعیین 
پایاییمناسبوقابلقبولیبرخوردارمیباشند(جدول .)9
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جدول  .1نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ
تعداد گویهها

سازهها

ضریب آلفای کرونباخ

اثرات منفی اقتصادی گردشگری روستایی

9

1/۱

اثرات مثبت اقتصادی گردشگری روستایی

13

1/992

اثرات منفی اجتماعی گردشگری روستایی

19

1/921

اثرات مثبت اجتماعی گردشگری روستایی

19

1/973

اثرات منفی زیستمحیطی گردشگری روستایی

17

1/99

اثرات مثبت زیستمحیطی گردشگری روستایی

9

1/۱11

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام پذیرفت و نتایج در دو بخش توصیفی
(فراوانی،میانگینودرصدفراوانی)واستنباطی(تحلیلعاملیاکتشافی)ارائهگشت .

شکل . 1بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد

یافتههای تحقیق
بر مبنای یافتههای توصیفی ،میانگین سن پاسخگویان  55/58سال (با انحراف معیار )96/98
میباشد.ازنظرتحصیالتوشغلنیزنتایجحاکیازآنبودکهاکثرپاسخگویان(51/9درصد)
دارایتحصیالتزیردیپلم29/9،درصددیپلم96/3،درصدفوقدیپلم96/3،درصدلیسانسو
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 2/0درصدفوقلیسانسبودهاندوشغلاکثرآنان( 35/2درصد)خدماتبودهاست،بهطوری
که 22/0،درصددربخشکشاورزی 92/3،درصددربخشصنعت 91/5،درصددربخش
مرتبط با گردشگری و  99/0درصد مشغول به سایر مشاغل میباشند .در این میان 59/619
درصدروستاییانبامیانگیندرآمدماهیانه 9،932،890/9ریال(انحرافمعیار4،918،944/19
ریال)ازگردشگری،صاحبدرآمدبودهاند .
برای بررسی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی از دید جامعهی میزبان از تحلیل عاملی
استفادهشدتااثراتشناساییشدهوسهمهریکازآنهاقابلاندازهگیریباشد.بهعالوه،به
منظورتشخیصمناسببودندادههایمربوطبهمتغیرهایموردتحلیلازآزمونبارتلتوآماره
استفادهگردید.برمبناینتایجبدستآمده،آزمونبارتلتدرسطحاطمینان11درصد

KMO
معنیدارشدهومقدارآمارهی  KMOمؤیدهمبستگیمتغیرهایموردنظربرایانجامتحلیل
عاملیمیباشد .

شکل .2نتایج آماره  KMOو آزمون بارتلت در اثرات گردشگری بر نواحی روستایی از دید جامعه میزبان

قبل از اجرای تحلیل مؤلفههای اصلیبرای انجام تحلیل عاملی،ارزیابیتناسب دادههاضروری
میباشد.ماتریسعاملپذیر باید شامل چند همبستگی نسبتاً باال باشد(پیراستهوحیدرنیا:9389،
.)599بهعبارتدیگر،برمبنایتعدادآزمودنیهاونوعپژوهش،میزانبارعاملیبیانگرسطح
معنیداریفاکتورهابرایباقیماندنوتفسیرماتریسعاملیمیباشد(عیدیوآزادی:9315،
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.)90عمدتاًحدبحرانیبارعاملی 6/3بیانگرقدرتتبیین 1درصدیواریانسمتغیربه وسیلهی
آنعاملمیباشد.اینمقدارواریانستبیینشده داللتبرمعنیداربودنبارعاملیدارد.از
اینرو در تحلیل عاملیهایی که دارای حجم نمونه حداقل  966نفر هستند ،بار عاملی 6/3
9

مالکیمعقولومناسبمیباشد(رضائیوهمکاران921:9315،؛لینهانوبالو .)965:9118،
در مجموع بارهای عاملی بزرگتر از  6/3معنیدار (عیدی و آزادی90 :9315 ،؛ پیراسته و
حیدرنیا،)599:9389،بزرگتراز6/4دارایسطحمعناداریباالوبارهایعاملیبزرگتراز6/9
بسیارمعنیدارتلقیمیگردند(عیدیوآزادی.)90:9315،درجدول 2نتیجهیتحلیلعاملی
اثراتاقتصادیگردشگریازدیدجامعهیمیزبانارائهشدهاست.قابلذکراستکهمقادیربار
عاملیبراساسمیزانهمبستگیهرمتغیرباعاملموردنظرمحاسبهگشتهوبیانکنندهیمیزان
اهمیتآنمتغیراست.جهتواضحنمودنساختارعاملها،متغیرهابهترتیببزرگیضرایب
خودنسبتبهعاملمرتبشدهاند(امینیوزیدی .)20:9315،
جدول  .2نتیجهی تحلیل عاملی اثرات اقتصادی گردشگری از دید جامعهی میزبان (ماتریس بارهای عاملی
چرخیده)

متغیرها

بار عاملی

درآمدزایی از طریق فروش تولیدات روستایی

1/922

خوداشتغالی

1/921

درآمدزایی از طریق فروش مواد غذایی از سوپرمارکت-

1/912

درصد واریانس
3۱/199

فرصتهای اقتصادی

ها
افزایش قدرت خرید ساکنین محلی

1/979

اشتغال دائمی

1/971

سرمایهگذاری بخش خصوصی

1/991

درآمدزایی از طریق اجاره منزل

1/9۱7

افزایش قیمت امالک و مستغالت

1/912

درآمدزایی از طریق ساخت و ساز

1/92۱

کاهش بیکاری

1/932
1. Linnehan and Blau
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هزینههای زندگی
اشتغال
شکاف اقتصادی

سرمایهگذاری بخش دولتی

1/۱31

اشتغال بخش خدمات

1/۱27

قیمت کاال و خدمات

1/919

قیمت مواد غذایی

1/911

سوداگری زمین

1/911

اشتغال بخش صنعت

1/972

اشتغال بخش کشاورزی

1/۱19

اشتغال کاذب

-1/127

شکاف درآمد

1/۱29

فصلی شدن درآمد

1/۱2۱

مشاغل سنتی

1/1۱9

11/271

9/927

9/792

نتایج حاکی از آن است که این اثرات در چهار دستهی فرصتهای اقتصادی ،هزینههای
زندگی ،اشتغال و شکاف اقتصادی نمود یافته و  03/993درصد واریانس اثرات اقتصادی را
تبیینمینماید.دراینراستا،فرصتهایاقتصادی(بادرصدواریانس،)30/688دارایبیشترین
اهمیتبودهاست.درنتیجهورودگردشگران،فرصتهایاقتصادیازطریقفروشتولیدات
روستاییمانندشیر،کشک،دوغ،نانمحلی،صنایعدستیوغیرهفراهمآمدهاست.فروشمواد
غذاییدرسوپرمارکتهاوخردهفروشیوایجادکسبوکارجدیدنیزیکیدیگرازمصادیق
مهم فرصتهای اقتصادی گردشگری میباشد ،که این مهم با فراهم نمودن بستر مناسب،
فرصت های خوداشتغالی (مانند پرورش قارچ خوراکی ،تهیه و فروش پنیر نخل و عسل و
غذاهایمحلیمانند دمپخت ،الییپلویی ،آشدوغ،کبابقارچ ،نخود و لوبیا گرم،چلو بز
قورمهوغیرهبهگردشگران)رادرمنطقهایجادنمودهاست.پسازاینعامل،بهترتیبعوامل
هزینههای زندگی (با درصد واریانس  )96/51و اشتغال (با درصد واریانس  )8/951دارای
اهمیتبیشتریمیباشدوعاملشکافاقتصادی(بادرصدواریانس)9/195کمترینسهمرا
درتبیینواریانسکلمتغیرهادارامیباشد وشاملمتغیرهایشکافدرآمد،درآمدفصلیو
مشاغلسنتیمیباشد.دراینزمینهیکیازمهمترینمصادیق،اثربرشکافدرآمدیمیباشد.
باورودگردشگربهمنطقه،ف رصتکسبدرآمددراینزمینهبرایمردممنطقهایجادمیگردد.
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به این ترتیب برخی افراد بیش از سایرین از این فرصت استفاده نمودهاند .بهعنوان مثال ،در
منطقه مورد مطالعه ،به افرادی که دارای اشتغال مستقیم در رابطه با گردشگری بودند ،سود
بیشتری نسبت به مشاغل غیرمستقیم گردشگری حاصل گردید .در روستاهای مورد مطالعه،
افرادیکهجهتکسبدرآمدازرستوران،قهوهخانه،هتل،مغازهوسیاهچادربهرهمیگیرند،
تواناییکسبدرآمدباالییازطریقفروشصنایعدستیوتولیداتروستاییومایحتاجمورد
نیازگردشگراندارامیباشند.درحالیکهافرادیکهدرمنازلخودبهساختصنایعدستیو
تولیداتروستاییمیپردازند،درآمداندکینسبتبهاینگروهبدستمیآورند.همچنانکه
دیده میشود ،برخی از خانوارها دارای چندین مغازه و رستوران میباشند و درآمد بسیاری
کسبمیکنند و برخیازخانوارهادرفقربسر میبرند.همچنیندر روستایروزبدان،اکثر
زنانمشغولبهساختصنایعدستیمیباشند.دالالننیز،اینفرصتراغنیمتشمردهوصنایع
دستیآنانرابهقیمتاندکیخریداریوبهقیمتباالییبهفروشمیرسانندکهباعثشکاف
درآمدیگشتهاست.فوایدیکهازطریقگردشگریعایدروستاییانمیشود،درتمامفصول
یکساننمیباشد.بهگونهایکهدرفصولبهاروتابستانودراسفندماه،بیشتریندرآمدودر
فصولپاییزوزمستانکمتریندرآمدازگردشگریحاصلمیگردد.همچنیننتایجنشانداد
کهگردشگریبرمشاغلسنتیتأثیرچندانینداشتهاست.هرچندکهبهگفتهیساکنانمناطق
مورد مطالعه ،گردشگری موجب کاهش مشاغل سنتی چون آسیابانی و خیاطی و موجب
افزایش مشاغل سنتی مثل ساخت صنایع دستی مانند گلیم ،گبه ،جاجیم ،و نیز تا حدودی
موجبافزایشپروشمرغبومیوپرورشدامهایسبکوسنگینبهصورتسنتیشدهاست.
درمجموعاین 5عامل 03/369درصدازواریانسآثاراقتصادیراتبیینمینماید(جدول.)3
یافتههایحاصلنشاندهندهیکسبفرصتهایاقتصادیازطریقورودگردشگرانداخلیو
خارجی به این مناطق میباشد .بهگونهای که منافع اقتصادی کسب شده بیشتر از هزینههای
اقتصادیتحمیلشدهبهواسطهیورودگردشگرانبرمناطقموردمطالعهاست .
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جدول  .3نتیجهی تحلیل عاملی اثرات اجتماعی گردشگری از دید جامعهی میزبان (ماتریس بارهای عاملی
چرخیده)
متغیرها

بار عاملی

دیدگاه مثبت روستاییان نسبت به منطقه

1/929

حس غرور و مباهات فرهنگی

1/919

تعلق مکان

1/912

بازگشت مهاجران روستایی

1/999

شهرت روستا

1/۱11

قدرت گروههای اجتماعی و ساختار خانواده در روستا

1/2۱۱

اصالت فرهنگ بومی

1/211

درصد
واریانس

11/112

تثبیت جامعه

کاالیی شدن فرهنگ میزبان (برگزاری آداب و رسوم تنها برای جذب 1/222
گردشگران)

آسیب اجتماعی

زبان و گویش محلی روستاییان

1/217

ناهنجاریها (رواج اعتیاد ،دزدی ،جرم ،بزهکاری و غیره)

1/911

بدبینی نسبت به فرهنگ بیگانه

1/972

اختالفات محلی در روستا

1/921

درگیری بین مردم بومی و گردشگران

1/931

نابرابریهای اجتماعی

1/۱11

ناامنی زنان جامعه

1/۱2۱

تنوع فعالیتهای فرهنگی (توسعهی صنایع دستی و غیره بر اساس عالیق 1/937
گردشگران)
فرهنگمداری

امنیت اجتماعی

1/۱21

سطح مشارکت ساکنان

1/19۱

سطح رفاه عمومی

1/199

اعتماد به نفس در روستاییان

1/12۱

زمینهی مناسب جهت معرفی فرهنگ روستای شما به دیگر نقاط

1/273

13/۱3۱

11/397

236

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،45بهار 8931

تبادل فرهنگی
زندگی

فرهنگپذیری الگوپذیری تغییر سبک

هویت فرهنگی (حفظ تعلق به یک گروه)

1/232

تعامل با نواحی همجوار

1/919

تجارب فرهنگی (آگاهی نسبت به آداب و رسوم سایرین) روستاییان

1/۱33

اتحاد و انسجام بیشتر روستاییان منطقه با یکدیگر

1/1۱1

سطح تحصیالت در روستا

1/292

نوع پوشش و لباس مردم محلی

1/911

تغییر مصرف الگوی غذایی

1/927

معماری غیر اصیل خانههای دوم گردشگران

1/119

مصرفگرایی (میزان استفاده از وسائل لوکس)

1/۱91

عملکرد دهیاری و شورای روستا (بهسازی روستا)

1/113

سبک ازدواج روستاییان

1/933

سبک معماری و الگوی مسکن

1/237

9/21۱

۱/997

1/11۱
2/921


پسازچرخشعاملیبهروشواریماکس،متغیرهایاینحیطهدرهفتعاملتبیینشدند.این
هفتعامل 04/050درصدواریانساثراتاجتماعیراتبیینمینماید.برمبناینتایجبدست
آمده،عاملتثبیتجامعهبادرصدواریانس 94/442دارایبیشتریناهمیتمیباشدوپساز
آنبهترتیبآسیباجتماعی(بادرصدواریانس،)93/030فرهنگمداری(بادرصدواریانس
 ،)99/391تبادل فرهنگی (با درصد واریانس  ،)8/540فرهنگپذیری (با درصد واریانس
،)0/881الگوپذیری(بادرصدواریانس)4/690دارایاهمیتبیشتریازلحاظاثراتاجتماعی
گردشگری از دید جامعهی میزبان بودند و تغییر سبک زندگی (با درصد واریانس)5/926،
دارای کم ترین سهم در تبیین واریانس کل متغیرها بود .در کل این هفت عامل در مجموع
 04/050درصدازواریانسراتبیینمینمایند.درجدول 5نتایجتحلیلعاملیاثراتکالبدی-
زیستمحیطیگردشگریازدیدجامعهیمیزباننمایشدادهشدهاست .
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جدول  .2تحلیل عاملی اثرات کالبدی -زیستمحیطی ساکنین روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی
فیروزآباد

متغیرها

عامل

آلودگی خاک در روستا

1/911

پخش زباله در روستا

1/929

آلودگی صوتی در روستا

1/919

مصرف بیرویه منابع طبیعی بهوسیلهی گردشگران در روستا

1/922

فرسایش خاک در روستا

1/911

آلودگی آب در روستا

1/۱72

آلودگی هوا

1/122

بروز و شیوع انواع بیماریها

1/212

درصد
واریانس
21/122

مشکالت بهداشتی

اختالل در روند طبیعی زندگی ساکنان (آتشسوزی در عرصه-1/22۱ -
های طبیعی و غیره)
ارائهی خدمات آموزشی

1/991

کیفیت ساخت و ساز مسکن (مقاومسازی مساکن روستایی)

1/993

خدمات بهداشتی

1/991

گسترش فضا و مکانهای عمومی (مسجد ،آرامگاه ،جداول 1/9۱7
کشاورزی و غیره)
اثرات کالبدی

ارائهی خدمات رفاهی

1/913

ایجاد انگیزه جهت ترمیم خانههای سنتی (تعمیر خانههای 1/911
سنتی با مصالح سنتی و حفظ چارچوب آن)
گسترش فضای سبز در روستا
معابر داخلی و راههای ارتباطی در روستا

1/۱22
1/۱31

19/292
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تخریب چشمانداز

تعرض به حریمهای حفاظت شده در روستا

1/۱92

آسیبرسانی به جاذبههای تاریخی و طبیعی روستا

1/۱22

ایجاد ازدحام امکانات تفریحی در روستا

1/۱21

11/912

سوء استفاده از میراث (استفاده شخصی از میراث فرهنگی و 1/111
طبیعی)

تغییر محیط طبیعی

ایجاد ترافیک در روستا

1/119

آگاهی ساکنان پیرامون محیط طبیعی و فرهنگی روستا

-1/291

ایجاد ساخت و ساز بیرویه و غیرقانونی در روستا

1/919

تغییر کاربری اراضی و باغات منطقه در روستا

1/۱۱2

تغییر در ترکیب محصوالت منطقه

1/111

فشار بر امکانات

1/271

9/۱22


پس از چرخش عاملی به روش واریماکس ،متغیرهای این حیطه در چهار عامل دسته بندی
گردید.برمبناینتایجبدستآمده،عاملمشکالتبهداشتیبادرصدواریانس29/452دارای
بیشتریناهمیتمی باشدوپسازآنبهترتیباثراتکالبدی(بادرصدواریانس،)99/592
تخریب چشمانداز (با درصد واریانس  ،)99/862و تغییر محیط طبیعی (با درصد واریانس
)8/025دارایکمتریناهمیتدراینحیطهمیباشد.اثراتزیستمحیطیگردشگریازدید
جامعهیمیزباندرقالبپنجعاملدرمجموع41/55درصدازواریانسراتبیینمینمایند .


نتیجهگیری
تحقیقحاضربهبررسیکلیآثارورودگردشگرانبهنواحیروستاییازدیدجامعهیمیزبان
پرداختهاستوبابهرهگیریازروشتحلیلعاملیاکتشافیبهتفسیرروابطمیان 89متغیردر
سهحیطهاقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطیوتبیینآنهادر94عاملپرداختهاست.یافتههای
تحقیقنشاندادکهگردشگریاثراتاقتصادیگوناگونیدارد.اهمیتفرصتهایاقتصادی
بهعنوانمهمتریناثراقتصادیگردشگریبامطالعاترضوانیوهمکاران()998:9312هم-
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خوانی دارد .در نتیجهی ورود گردشگران داخلی و خارجی به منطقه ،فرصتهای اقتصادی
فراوانیازطریقفروشتولیداتروستاییفراهممیآید.نتایجاینیافتهباپژوهشهایچازاپی
واسدرالی(،)932:2660بلسیکوهمکاران(،)948:2695اجزاءشکوهیوهمکاران(:9313
،)926بدریوهمکاران(،)23:9388بهرامی(،)996:9314جاللیانوهمکاران(،)223:9315
عبداهللزادهوهمکاران(،)22-23:9312وشکور()96:2695کهبهنوعیبهایجادکسبوکار
وکسبدرآمدازگردشگریتأکیدنمودند،همسومیباشدوبایافتههایمهدویحاجیلوییو
همکاران()46:9389وآقازمانیوقادری()59:9312کهاهمیتدرآمدزاییوکسبفرصت-
های اقتصادی در منطقه را اندک و حتی ناچیز دانستهاند ،سازگار نمیباشد .دومین عامل با
 96/516درصد واریانس متغیرها ،بیانگر افزایش هزینههای زندگی در روستاهای هدف
گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد میباشد .اهمیت عامل هزینههای زندگی با
مطالعاتبدریوهمکاران()24:9388وهمچنیندینیزوهمکاران()0:2695همخوانیدارد.
اهمیت افزایش قیمت کاال و خدمات با یافته پژوهش مهدویحاجیلویی و همکاران (:9389
 ،)46شکاف درآمدی و فصلی شدن درآمد نیز با یافتههای پژوهشی صفاییپور و همکاران
( ،)530 :9313همخوانی دارد .اهمیت افزایش سوداگری زمین با یافتههای پژوهش مهدوی-
حاجیلویی و همکاران ( )46 :9389همخوانی دارد .همچنین افزایش هزینههای زندگی در
نتیجهی ورود گردشگران به منطقه با یافتههای پژوهش باباخانزاده و لطفی (،)961 :9319
عبداهللزاده و همکاران ( ،)22-23 :9312گارائوادل و همکاران ( ،)0 :2690التکووا و وت
(،)49-48:2699اسالنمحمدوهمکاران(،)251:2692کاستیلوکانالجووهمکاران(:2690
)319همخوانیدارد.عاملچهارم،شکافاقتصادیبا 9/195درصدواریانسنسبتبهتمامی
عوامل کمتر از ورود گردشگران متأثر شده است .این یافته با نتایج پژوهش صفاییپور و
همکاران()530:9313همسومیباشد.متغیردیگردرآمدفصلیمیباشد .
گردشگری اثرات اجتماعی فراوانی دارد .بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی ،نخستین و
مهمتریناثراجتماعیایجاددیدگاهمثبتبهمنطقهبهواسطهیورودگردشگرانمیباشد.ایجاد
دیدگاهمثبتبهمنطقهدرمطالعاتاجزاءشکوهیوهمکاران()999:9313نیزموردتأییدقرار
گرفته است .ورود گردشگر به منطقه همیشه اثرات مثبتی بر جای نمیگذارد ،بلکه بر مبنای
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نتایج حاصل از تحلیل عاملی آسیب اجتماعی (عامل دوم) را نیز به دنبال دارد ،آسیبهای
اجتماعی ناشی از ورود گردشگران با مطالعات اعظمی و همکاران ( ،)33 :9315کاظمیپور
ثابتوهمکاران()949:9315ودینیزوهمکاران)3:2695(،همخوانیدارد .
بر مبنای نتایج بدست آمده ،ورود گردشگران به منطقه در بعد زیستمحیطی اثراتی منفی
برجاینهادهاست.بهگونهایکهعاملمشکالتبهداشتیبا 29/452درصدواریانس،درصدر
قرار گرفته است .وجود مشکالت بهداشتی حاصل از ورود گردشگر ،با نتایج حاصل از
پژوهشهاشمپوروهمکاران(،)41-06:9319چویورایان(،)91:2699ضرابیوپریخانی

(،)50:9316قدمیوهمکاران(،)9:9381وقرخلووهمکاران()96:9388کههریکبه
نوعیمشکالتبهداشتیرادرپژوهشخودبهعنواناثراتگردشگریعنواننمودهاند،همسو
می باشد .ورود گردشگر به منطقه آثار مثبتی نیز بر جای نهاده است که اثرات کالبدی با
99/592درصدواریانسبهعنوانعاملدوماینحیطه،ازجملهیآنمیباشد.اهمیتاینعامل
نیزدرپژوهشعبداهللزادهوهمکاران()91:9312موردتأکیدقرارگرفتهاست .
در راستای پژوهش صورت گرفته ،با توجه به کسب منافع اقتصادی ،درآمدزایی و ایجاد
فرصتهایشغلیدرمنطقهموردمطالعه،ضروریاستبرنحوهیصرفدرآمدساکنینمناطق
ازگردشگریتوجهنمودوازنشتسرمایهیبدستآمدهبهخارجازروستاجلوگیرینمود.
دراینراستا،باتوجهبهنیازساکنانروستایروزبدانبهساماندهیدرزمینهیفروشصنایع
دستی،ضروریاستبهاحداثکارگاهقالیبافیوایجادتعاونیهاییدراینزمینهاقدامنمود.
ازآنجاییکهبراساسقضاوتساکنینروستایی،دراثرورودگردشگرانبهمنطقه،آسیبهای
اجتماعیازجملهناهنجاری،بدبینیبهفرهنگبیگانه،اختالفاتمحلیدرروستاوغیرهایجاد
شدهاست،وباتوجهبهقرارگرفتنعاملآسیباجتماعیدردرجهیدوماهمیت،درصورت
غفلتازاینآسیبها،زدودنمسائلومشکالتایجادشدهکارآسانینخواهدبود.درنتیجه
توجهبهعاملاولشناساییشدهدرمنطقه(تثبیتاجتماعی)وتقویتآندربینساکنینمحلی
و در نظر گرفتن برنامهای جهت کاهش آسیبهای اجتماعی ضروری میباشد .با توجه به
وضعیت روستای آتشکده و قرار گرفتن این روستا در حریم کاخ اردشیر بابکان ،نبود
طرحهادیوساختوسازهایبیرویهوغیرقانونیدراینروستا،ضروریاستکهبهسبک
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معماریوالگویمسکنتوجهگردد.باتوجهبهجمعیتروزافزونساکنانروستایآتشکدهو
مسائل و مشکالت واقع شدن روستا در حریم ،ثبت روستای آتشکده در فهرست میراث
مشترکجهانیدرنقطهمقابلجابجاییروستامیتواندمشکالتروستاییانراباتوجهبهحس
تعلقمکانآنانمرتفعسازد.عالوهبراینثبتروستاباعثجذبگردشگرانبیشترومحققان
باستانشناسیبهمنطقهشدهوبهمشکالتروستاییانپایانمیبخشد.اینامرنیازمندفراهمسازی
مقدمات ثبت جهانی شدن روستا میباشد .بر اساس قضاوت ساکنان ،به واسطهی ورود
گردشگرانبهمنطقه،مشکالتبهداشتیچونآلودگیخاک،پخشزباله،آلودگیصوتی،
مصرفبیرویه یمنابعطبیعی ،آلودگیآبوهوا ایجادگشتهاست.دراینراستاضروری
استکهبرنامههاییدرنظرگرفتهشودتاردپایمنفیگردشگرانبرمحیطزیستراکاهش
دهد .همچنین ضروری است جهت کاهش آلودگیهای صوتی ،فضایی به عنوان پارکینگ
برایگردشگراندرنظرگرفتهشود .
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