ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮان ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻳﻲ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :روﺳﺘﺎﻫﺎي دره ﺳﻮﻟﻘﺎن(

1

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻬﺪوي ﺣﺎﺟﻴﻠﻮﻳﻲ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان

ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ
داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان

داود ﺣﺴﻦزاده ﻓﺮﺟﻮد

2

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1392/02/02 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1392/04/12 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎي دره ﻛﻦ و ﺳﻮﻟﻘﺎن ﻛﻪ
داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺣﻴﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)دره ﺳﻮﻟﻘﺎن(ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان زﻳﺎدي را در ﻓﺼﻮل ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺬﻳﺮا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه اﺛﺮات آن ﺑﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن از اﺛﺮات ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ
ﺑﺨﺼﻮص ،ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ،ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و ﻋﻤﻮﻣﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ،اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ،ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻮﻟﻘﺎن.

 -1اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ داود ﺣﺴﻦزاده ﻓﺮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻬﺪوي ﺣﺎﺟﻴﻠﻮﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
 -2داود ﺣﺴﻦزاده ﻓﺮﺟﻮد )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(

09127020520

Farjood2000@yahoo.com
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مقدمه
حهاي آمايش اعم از ملي -منطقهاي ومحلي بعنوان يکي از ابزارها و مؤلفهها
گردشگري امروزه در چهارچوب طر 
تزدا يي بشمار م 
مهم توسعه و محرومي 
يرود .گردشگري که ازمهمترين عوامل عمران ناحيه اي است فعاليتي ارز آور
و متعادلکننده است که موجب توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح منطقهاي شده و توزيع عادالنه در آمد و
همچنين سطح اشتغال را به دنبال دارد.
توسعه صنعت گردشگري در ايران ضمن ايجاد اشتغال براي گروههاي مختلف رونق صنايع دستي ،حمل ونقل
وابسته به گردشگري را به دنبال دارد واين امر منبع قابل توجهي جهت کسب در آمدهاي ارزي و عامل آمدهاي
ارزي و عامل بازدارنده مهم در مقابل خروج ارز از کشور است .امروز در امد ناشي از گردشگري به صورت يکي از
بزرگترين منابع درآمد کشورهاست که در جهان ازآن به عنوان صادرات نامرئي نام م 
يبرند.
امروزه صنعت عظيم گردشگري بويژه گردشگري داخلي جايگاه خاص را در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال
يکند.
ومؤثري در ارتقاء ساختار اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشورها بخصوص در کشورهاي رو به توسعه باز م 
يآيد که ميتواند نقش عمده ا يي در
در اين راستا گردشگري روستا يي نيز جزئي از صنعت گردشگري به حساب م 
توانمند سازي مردم محلي و تنوع بخشي به رشد اقتصادي و نيز خلق فرص 
تهاي شغلي جديد در ارتباط تنگاتنگ با
ساير بخشهاي اقتصادي ايفا کند(مايکل تودارو ،ازکيا ،توسعه ،راهبردهاي توسعه)
يکي از بحثهاي جاذب گردشگري ،گردشگري روستا يي است.گردشگري روستا يي منبع با ارزش اشتغال زا يي و
ايجاد در آمد است و ميتواند وسيله مهمي براي توسعه اجتماعي -اقتصاي جوامع روستا يي باشد و در بسياري از
کشورها با سياستهاي کشاورزي در ارتباط است و غالبًاًا وسيلهاي در جهت حمايت از محيط زيست و فرهنگ
يتواند نقش اساسي در توسعه و حفظ روستا م 
يباشد بنا براين م 
روستا يي م 
يباشد.
يتواند به ازدياد سرمايههاي جغرافيا يي  ،کيفيت مناظر طبيعي و حفظ فرهنگ روستا يي کمک
گردشگري روستا يي م 
کند .وجود برخي معضالت مانند ميزان زاد و ولد باال ،کمبود آب و خاک ،کمبود منابع اشتغال و درآمد روستائیان و
در وضعيت موجود نيز بيکاري و مهاجرت نيروهاي فعال به شهرهاي بزرگ ،کمبود و نارسا يي امکانات و خدمات
فهاي
زير بناهي و رفاهي ،بهداشت و غيره موجب شده است تا روستاها با توجه به تغير و تحوالت امروزه از هد 
توسعه انساني عقب مانده و جهت رسيدن به سطحي مطلوب از توسعه نيازمند برنامهريزيهاي کاربردي و کارآمد
باشند
تها و امکاناتي را بويژه
گردشگري روستا يي يکي از زمينههاي نسبتًاًا موثر در توسعه روستا يي است که ميتواند فرص 
براي اشتغال و درآمد روستا يي فراهم سازد و نقش موثري در احياء و نوسازي نواحي روستا يي ايفا کند .نقش و
اهميت گردشگري در فرآيند توسعه روستا يي در بسياري از کشورها به اثبات رسيده هم اکنون گردشگري روستا يي
به عنوان صنعتي که بالقوه داراي پايداري است قلمداد م 
يشود(راهبرد نيازهاي اساسي ،عبيداهلل خان ،راهبرد روستا-
شهر)

تهای محیطی ایران722 ...
بررسی قابلی 

گردشگري روستائي يکي از شاخههاي صنعت گردشگري است که با توجه به ظرفيتهاي طبيعي و فرهنگي موجود
يتواند نقش مهمي در تجديد حيات روستاها ،ايجاد اشتغال و درآمد براي روستائيان ،حفاظت از ميراث
در روستاها م 
طبيعي،تاريخي و فرهنگي و در نهايت توسعه يکپارچه و پايدار روستائي داشته باشد.
با توجه به اهميت گردشگري در توسعه روستا يي  ،اين تحقيق نقش گردشگري را در توسعه روستا يي روستاهاي دره
کن مورد بررسي قرار داده است.
این مقاله به بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در روستاهای دره کن واقع در شهرستان
تهران و نیز انواع اثرات مثبت و منفی گردشگری در این روستاها میپردازد.
دره کن با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و شرایط درهای و کوهستانی و آب و هوای دلپذیر آن خصوصًاًا در
فصل گرم سال ،وجود زیارتگاههای متعدد بخصوص بارگاه امامزاده داود ،گذر رودخانه کن از میان دره ،جاذبههای
کوهنوردی و نزدیکی آن به شهر تهران ،برای انجام این تحقیق مناسب بوده است.
روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطالعات به دو صورت کتابخانهای و میدانی
بوده است .در روش میدانی ،دو سطح پرسشنامه خانوار و روستا تهیه و دادهها و اطالعات مورد نظر جمع آوری
شده است .با توجه به پیمایشی بودن تحقیق ،از نمونهگیری استفاده شده است و نتایج حاصل به جامعه آماری تعمیم
داده شده است.
جامعه اماری تحقیق شامل  13روستای دهستان سولقان با جمعیت  67 72نفر ( 08 7خانوار) م 
یباشد که در سه طبقه
جمعیتی زیر  02خانوار ( 4روستا)  02تا  100خانوار ( 8روستا) و باالی  100خانوار ( 1روستا) قابل تفکیک هستند.
از این سه طبقه ،سه روستای سنگان وسط ،کیگاه و کشار علیا مورد بررسی قرار گرفته است(جدول )1
جدول  -1تعداد جمعیت و خانوار روستاهای دهستان سولقان5831 ،
آبادي

جمعيت 385 1

خانوار 385 1

دهستان سولقان

2776

08 7

امامزاده داود

187

15

رندان

223

65

باغ دره ستگاه
سنگان نو
سنگان باال

947

95 1

سنگان پايين
سنگ وسط
طاعون

196

56

کشار سفلي

183

41

کشار عليا

145

127

کيگاه

333

81

واريش

56

51

ورديج

281

77

منبع  :مرکز آمار ایران385 1،
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برای تع یی ن حجم نمونه نیز ابتدا از روش شارپ – کوکران استفاده شد(محمدی)921 : 1383 ،؛ و پس از تع یی ن حجم
نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،پرسشنامههای مورد نظر در روستاهای نمونه تکمیل شد.
�� ���

�� ��� ��d

=  nفرمول شارپ – کوکران

 =nحجم جامعه ( 08 7خانوار)
 =Nحجم نمونه مورد نياز

 =Pاحتمال عدم وجود صفت ( )% 50
 =qاحتمال عدم وجود صفت
1/ 96 =t
 =dخطاي نمونهگيري ().‚.5
يباشد.
براساس اين فرمول حجم نمونه مورد نياز  184خانوار م 
N = ń / [ 1+ (n / N) ] = 249 / [1+ (249/708)] = 184

براي تعيين روستاهاي نمونه نيز ابتدا روستاها به سه گروهزير  02خانوار 02،تا  100خانوارو باالي  100خانوار
دستهبندي شد و سپس با استفاده از روش تصادفي از هر طبقه يک روستا انتخاب گرديد .با توجه به سهم جمعيت
روستاهاي انتخاب شد و حجم نمونه ،سهم هر روستا براي تکميل پرسشنامه مشخص و پرسشنامههاي موردنظر در
اختیار خانوارها قرار گرفت و مراحل بعدی دسته بندی و استخراج دیتاها صورت گرفت.
جدول  -2روستاهاي منتخب ،سهم جمعيت هر روستا و تعداد پرسشنامه تکميل شده را نشان ميدهد.
روستاهاي منتخب

تعداد خانوار

سهم جمعيت

تعداد پرسشنامههاي تکميل شده

کشار عليا

127

56

103

کيگاه

81

36

66

سنگان وسط

18

8

51

جمع

226

100

184

منبع :یافتههای پژوهش

تعریف مفاهیم
گردشگري پايدار
بر اساس تعريف اتحاديه پارکهاي ملي و طبيعي ،گردشگري پايدار عبارت است از کليه اشکال توسعه گردشگري
شامل مديريت و فعاليتهاي حفظ و احياي منابع طبيعي ،تماميت اجتماعي ،اقتصادي و رفاه اجتماعي ،حفظ و تداوم
ساختمانها و منابع فرهنگي جامعه (دربان آستانه ، 385 1 ،ص  ) 55سازمان جهاني جهانگردي نيز توسعه گردشگري را
ينمايد :استفاده بهينه از منابع طبيعي و فرهنگي کشور به منظور تامين نيازهاي نسلهاي کنوني و اينده
چنين تعريف م 
به نحوي که ضمن حفظ يکپارچگي و هويت فرهنگي ،سالمت محيط زيست و تعادل اقتصادي ،بتوان رفاه و آسايش
ساکنان کشور و مهمانان آنان را به صورت متعادل و پايدار تامين کرد .به طور خالصه اهداف توسعه پايدار
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گردشگري عبارتند از :بهبود کيفيت زندگي جامعة ميزبان ،تأمين تجارب کيفي براي گردشگران و حفظ کيفيت محيط
يزاده ،9 37 1 ،ص ) 13
زيست (مهد 
تعريف و مفهوم گردشگري روستایي
تعريف گردشگري روستائي کار چندان اساني نيست و توافقي در باره آن وجود ندارد .اين مساله چند دليل دارد ابتدا
تعريف نواحي روستائي که گردشگري روستائي در آن انجام م 
يشود با دشواري همراه است()1989 pearce.
چراکه معيارهاي مورد استفاده توسط کشورهاي مختلف با يکديگر تفاوت دارند .دوم اينکه انواع گردشگري که در
يتواند ماهيت شهري داشته باشد و تنها در نواحي
يگيرد اساسًاًا روستائي نيست ،زيرا م 
نواحي روستائي صورت م 
روستائي واقع شده باشند .سوم اينکه اشکال مختلف گردشگري روستائي در مناطق مختلف توسعه يافته و از اين رو
يافتن مشخصات مشترک در همه کشورها دشوار است .چهارم اينکه نواحي روستائي در روند پيچيده اي از تغييرات
در رابطه با تاثير بازارهاي جهاني قرار دارند .ارتباطات و شرايط بازار ،جهت گيري محصوالت سنتي را تغيير داده
يکند با جريان ورود جمعيت براي
است .در همين زمينه برخي از نواحي روستائي که کاهش جمعيت را تجربه م 
استراحت يا توسعه کسب و کارهاي غير سنتي جديد مواجه اند .بدليل حومه نشيني فصلي ،مسافرتهاي روزانه
طوالني و توسعه خانههاي دوم تمايز بين نواحي روستائي و شهري کم رنگ شده است (.)oecd.1994
يتواند بطور ساده به عنوان مسافرت به نواحي روستائي تعريف شود اما محققان بر
با اين حال گردشگري روستائي م 
اين عقيده اند که موضوع بسيار پيچيده تر از اين است(.)MACDONALD JOLIFFE. 2003
توسعه پايدار روستا يي
بسياري از کارکردهاي فضاي روستائي در زمينه محيط زيست است ،از اينرو امروزه در بسياري از برنامهها و امور
مديريت روستائي ،توجه به توسعه پايدار روستائي الزامي است.
طهاي مهم براي موفقيت توسعه پايدار روستائي عبارتند از:
پيش شر 
 نگرش فرايندي به آموزش اولويت دادن به مردم امنيت ،قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها پايداري از طريق خود اتکا يي به فعليت درآوردن استعدادها ،تعهد و تداوم آن در مجريانبنابراين اجراي پروژههاي الزم براي رسيدن به توسعه پايدار ضرورت دارد (مطيعي لنگرودي ، 1382 ،ص.)87
يهاي روستائي ارتقاء
توسعه پايدار روستائي درصدد آن است که اهميت محيط زيست روستائي را در برنامه ريز 
يانديشد .عالوه بر آن ،هدف توسعه پايدار روستائي ،بهبود و ارتقاي کمي
ببخشد و به پايداري محيط زيست روستا م 
و کيفي سطح زندگي جامعه روستائي است .اين امر زيستي به توازن بين دو فضاي شهري و روستائي م 
يانجامد و
سبب ايجاد اعتماد به نفس در روستائيان از طريق ارتقاي کيفي نيروي انساني ميشود(رضواني ، 1383 ،ص .)2 11
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در تعريف ديگري آمده :توسعه پايدار روستا يي فرآيندي است که ارتقاي همه جانبه حيات روستا يي را از طريق
يدهد .در
زمينهسازي و ترغيب فعاليتهاي همساز با قابليتها و تنگناهاي محيطي به مفهوم عام آن مورد تأکيد قرار م 
همين رابطه مهمترين هدف توسعه پايدار روستا يي عبارت خواهد بود از قابل زيست بودن عرصههاي زندگي براي
نسلهاي فعلي و آينده با تأکيد خاص بر بهبود و توسعه مداوم و روابط انساني ـ محيطي(شکري ، 1383 ،ص .) 57
گردشگري پايدار
هر چند تعاريف ارائه شده براي گردشگري در سالهاي اخير دستخوش دگرگوني و روز آمدي شده اما اين فعاليت،
پديده جديدي نيست و بيش از دهها سال در ميان فعاليتهاي انساني جا باز کرده است .در مقابل ،گردشگري پايدار،
مفهوم جديدي است که از اواخر دهه  1980ميالدي و بدنبال واکنش به گزارش برانتلند در ارتباط با توسعه پايدار
(در سال  1987ميالدي) متداول شد .به اين ترتيب گردشگري پايدار ،آندسته از فعالي 
تهاي گردشگري است که نياز
گردشگران امروز را تامين م 
يکند ،بدون آنکه تامين نياز گردشگران آينده را به مخاطره اندازد()weaver: 2001

يکند " :نوعي گردشگري که در
سازمان جهاني گردشگري در سال  1988گردشگري پايدار را چنين تعريف م 
راستاي مديريت منابع تجديد شونده اعم از انساني و طبيعي باشد ،بنحوي که هم نيازهاي اقتصادي ،اجتماعي و زيبا
شناختي  1گردشگران تامين شود و هم يکپارچگي فرهنگي ،فرايندهاي بوم شناختي ضروري ،تنوع اکولوژيکي و
سامانههاي طبيعي حفظ گردد"(.)UNEP/WTO. 2002
گردشگري و توسعه پايدار
در عصر حاضر ،گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبديل شدن به يکي از سريع ترين صنايع رو به رشد
جهان ،ابزاري براي ايجاد درآمدملي ،از اصلي ترين ارکان اقتصادي جهان و نيز از مفاهيم ،اشکال و ارکان توسعه
پايدار قلمداد ميشود( )RATTANASUWONGCHAI. 1998.2از طرفي گردشگري اشکال مختلفي دارد
که اکنون شکلي نوين از گردشگري با عنوان گردشگري روستائي با هدف توسعه پايدار جوامع محلي در نواحي
روستائي و به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و يکي از مهمترين مشاغل مدرن در مناطق روستائي
ارتقاء يافته است( )Walpole &Goodwin. 2005هر چند که گردشگري روستائي در مجموع موضوع جديدي
يکند به تازگي مورد تائيد قرار گرفته
نيست ،اما اهميت آن و نقشي که در توسعه پايدار جوامع محلي ايفا م 
است(ظهرابي ) 10 ، 385 1 ،اين در حالي است که با آنکه مفاهيم توسعه پايدار از دهه  1980به بعد در نوشتارهاي
توسعه جهان بطور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگري پايدار از دهه  1960با شناسائي
تاثير بالقوه گردشگري انبوه و توجه به تاثير فعاليتهاي گردشگري بر اقتصاد ،محيط زيست و فرهنگ نقاط توريستي
در مناطق ميزبان آغاز شد ( ) 2003.7.choiاين روند در دهه  1970با شکل گيري و پيدايش مفهوم گردشگري
بهاي وارد آمده بر محيط زيست
تها و آسي 
سبز که بر اساس آن ارزشهاي سرمايههاي طبيعي و ميزان خسار 
يشود.
برآورد م 
يها و تنشهاي اجتماعي ،از خود بيگانگي ،بي توجهي به
تخريب محيط زيست ،اتالف منابع طبيعي ،تشديد نابرابر 
تهاي بومي ،بسته شدن فضاي سياسي به بهانه برقراري ثبات و پيشبرد رشد و کاهش سهم گروههاي
ارزشها و سن 
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اجتماعي در فرايند تصميم گيري ،اهم پيامدهاي نامطلوب توسعه در کشورهاي در حال توسعه و بعضًاًا کشورهاي
توسعه يافته بود .اينچنين بود که بحثهاي جديدي درباره معاني و اهداف توسعه و روشهاي دستيابي به توسعه
مطرح شد.
 )3گردشگران مقید به اصول گردشگری

 )4توریسم
پایدار

 )1محیط با توان گردش

 )2مردم محلی

پذیری باال،با رعایت

بهره مند از فوائد گردشگری

اصول محیط زیست

شکل  : 1هرم گردشگری پایدار
منبع :مهدوی

موقعیت ناحيه
شها ،بخش کن
تهران یکی از شهرستانهای استان تهران شامل  3بخش 3 ،شهر و  4دهستان است که یکی از این بخ 
یباشد.
م
دهستان سولقان از بخش کن در شمال غرب شهرستان کن با جهت شمال شرق به جنوب شرق در موقعیت ریاضی
 15درجه و  9دقیقه تا  15درجه و  91دقیقه طول شرقی و  35درجه و  49دقیقه تا  35درجه و  25دقیقه عرض
شمالی واقع شده است (صفایی.) 16 : 1380 ،
دهستان سولقان دارای  13آبادی است که  8آبادی دارای سکنه و  5ابادی خالی از سکنه میباشد .در حال حاضر،
روستای سولقان مرکز این دهستان است.
ویژگیهای گردشگری ناحيه
دره کن ،سولقان از گذشته به عنوان یک مکان گردشگری مطرح بوده است .در گذشته ،مردم تهران برای بهره جستن
یآمدند و مدت زیادی را در
از اب و هوای مناسب ناحيه و زیارت مرقد امام زاده داود از راه فرحزاد به این مکان م 
آنجا به سر م 
یبردند و عدهای نیز از طریق جاده خاکی کن _ سولقان به این بخش میآمدند و اوقاتی را در اینجا

م
یگذراندند.

پس از آسفالت شدن جاده کن _ سولقان و دسترسی راحت و سریع به زیارتگاه امامزاده داود و استفاده از طبیعت
زیبای دره ،به تدریج بر تعداد زائران و گردشگران افزوده شد و کسب و کار روستائیان از رونق بیشتری برخوردار
یگیرد.
شد .در ادامه ،جاذبههای گردشگری دره امامزاده داود به تفکیک مورد بحث قرار م 
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جاذبههای طبیعی
يباشد .دره کن ،دره
يها ،آب ،پوشش گياهي ،آب و هوا (اقليم) و ...م 
جاذبه طبيعي شامل جاذبهها يي نظير ناهموار 
ايست که از نظر اين جاذبه ،ويژگ 
يهاي منحصر به فردي را داراست.
آب و هواي خنک و فرحبخش اين دره به خصوص در فصول گرم سال که متفاوت با بقيه نقاط تهران است،
گردشگران بيشماري را که خسته از گرماي هوا هستند ،به اين ناحيه ميکشاند تا زماني چند آنجا بياسايند.
رودخانه کن و ساير آبرهههاي دره مانند آب رندان ،آب طالون ،آب کيگاه ،آب سنگان ،آب کشار ،آب هرياس،
آبشارها ،چشمهسارها و ...نيز جاذبهها يي که گردشگران را به سوي خود جلب م 
يکنند.
يهاي مناسب به برخي از اين آبراههها ،مردم بيشتر از رودخانههاي اصلي آن
در حال حاضر به عدم وجود دسترس 
بهره م 
يگيرند.
پوشش گياهي ناحيه شامل باغات اراضي سرسبز و پوششهاي گياهي موجود به خصوص در اطراف رودخانه ،مناظر
يکند.
زيبا و چشماندازهاي بديعي را به خصوص در فصول گردشگرد پذير خلق م 
جاذبههاي مذهبي
يباشد و گردشگران با انگيزه گردشگري مذهبي را
از لحاظ جاذبههاي مذهبي ،دره کن داراي زيارتگاههاي متعددي م 
به سوي خود جلب کرده است .اين زيارتگاهها شامل امامزاده داود ،امامزاده عقيل ،امامزاده عالءالدين و امامزاده قاسم
يباشد .زيارتگاه امامزاده داود مهمترين و معروفترين زيارتگاه اين دره است که بيش از نيمي از گردشگران دره
م
کن را به سوي خود ميکشاند.
يهاي رندان و سنگان بقههاي
در درههاي مجاور امامزاده داود و در سمت مغرب و جنوب غربي آن ،يعني در آباد 
امامزاده عمادالدين پدر امامزاده داود و امامزاده عالءالدين و امامزاده قاسم و امامزاده عقيل برادران امامزاده داود
وجود دارد که البته بيشتر زيارتگاه مردم دهات مجاور است و زوار شهري به ندرت از آن اطالع دارند(معتمدي،
 ، 1381ص .)334
يکي از مشهورترين امامزادههاي شهر تهران امامزاده داود است که در روزهاي هفته خصوصًاًا روزهاي تعطيل پذيراي
زوار بيشماري است .اين امامزاده در کوهستانهاي شمال غربي تهران و جنوب غرب توچال البرز واقع شده و
شخص مدفون در آن ،شرف الدين داود بن عمادالدين يحيي (ع) ،يکي از نوادگان امام حسن مجتبي (ع) م 
يباشد.
يآيد اينست که شرف الدين داود بن عمادالدين يحيي(ع)در حدود  450تا  480هجري قمري
آنچه از روايات بر م 
يشود
براي پيوستن به سادات علوي و گريز از مزدوران عباسي فرار و در پي گريز گرفتار کارگزاران سلسله عباسي م 
يرسد .بنابر روايتي ديگردوره زندگي ايشان  420تا  480هجري قمري بوده است .اين مکان بيش از
و به شهادت م 
آنکه از ديدگاه تاريخي مورد توجه قرار گيرد ،جنبه زيارتي و تقدس آن براي مردم
از اهميت بيشتري برخوردار است .واقع شدن امامزاده داود در مناطق کوهستاني تهران بر اهميت توريستي اين منطقه
افزوده است (زنده دل ، 13 67 ،صص  113و .) 114
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جاذبه ورزشي ـ تفريحي
يتوان به دو بخش تقسيم کرد .جاذبههاي ورزشي و تفريحي که آبي است و شامل آب
اين جاذبه را در دره کن م 
يتواند شامل کوهنوردي حرفهاي و غيرحرفهاي ،کوهپيما يي ،
تني ،شنا و آب بازي ميشود و جاذبههاي خشکي که م 
پيادهروي ،دوچرخه سواري ،سوارکاري و ...شود.
پيادهروي و کوهپيما يي و دوچرخه سواری از فعاليتهاي پرطرفدار در مناطق اين دره است .در حال حاضر ،افرادي
يکنند.
به صورت حرفهاي و غيرحرفهاي در اين ناحيه اقدام به کوهنوردي م 
جاذبههای اجتماعي
يهاي اجتماعي يک جامعه نظير فرهنگ و آداب و رسوم ،زبان و گويشهاي محلي ،مراسم عروسي،
ويژگ 
يهاي معماري مساکن و بافت آنها و ...م 
يها ،ويژگ 
عزادار 
يتواند هرکدام جاذبهها يي براي جذبگردشگر و تحقيقات
گسترده باشد .در ناحيه کن ،روستاها در اکثر موارد بافت روستا يي خود را حفظ کردهاند .از نظر استقرار و موقعيت
مکاني تمام روستاها از وضعيت توپوگرافي محل تبعيت کرده و در طول آبراههها و درون درهها قرار گرفتهاند و
بعضًاًا به لحاظ کوهستاني بودن ناحيه ،توسعه بافت روستا به صورت پلکاني بر روي دامنهها شکل گرفته است.
جاذبههای درماني
يتوان به هواي سالم ،پاک ،آرامش و سکوت،چشماندازهاي زيباي بصري و ...اشاره
از جاذبههاي درماني دره کن م 
يتواند آنها
يهاي شهر دارد که م 
کرد که تأثير مهمي در آرامش فکري و روحي افراد دلزده از محيط شهري و شلوغ 
را براي مدتي از نظر فکري و روحي و ...آماده سازد .اين جاذبه به طور مستقيم و ناآگاهانه در بيشتر موارد در جذب
گردشگران بسيار مؤثر است.
امکانات و خدمات گردشگری در ناحيه
 امکانات و خدمات حمل و نقل :یکی از عوامل زیر بنایی جهانگردی و گردشگری وجود شبکههای حمل و نقل ویرود ،بدان توجه چندانی نشده است(ناجی،
یباشد که متاسفانه در کشور ما آنطور که انتظار م 
راههای ارتباطی م 
.) 23 : 1374
در ناحيه مورد نظر ،به طور کلی خدمات حمل و نقل و راههای ارتباطی در حد استاندارد نمی باشد .راههای
دسترسی بخصوص راههای دسترسی به حواشی رودخانهها و مناظر طبیعی و همچنین راههای دسترسی به روستاها
نامناسب است .تنها راه دسترسی به امامزاده داود ،رندان و سنگان پائین آسفالته است .کمبود پارکینگو تعمیرگاه در
ناحيه محسوس است .راه آسفالتهای که به امامزاده ختم م 
یشود ،جوابگوی تعداد وسائط نقلیه نیست و خطر ریزش
کوه و سقوط به دره نیز وجود دارد.
 امکانات اقامتگاهی ،پذیرائی ،تفریحی و رفاهی  :یکی از ابزارهای اساسی صنعت جهانگردی تاسیسات و امکاناتسیاحتی و اقامتی است .روستاهای دهستان سولقان فاقد هرگونه امکانات اقامتی برای گردشگران هستند و اکثر
یکنند گه عمدتًاًا دارای مسافرخانه است .صاحبان این مسافرخانهها اکثرًاًا اهل
گردشگران در شهرک داودیه اقامت م 
روستای کیگاه هستند و برخی واحدها نیز متعلق به اهالی شهرک داودیه م 
یباشند.
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بررسی اثرات گردشگری بر روستاهای ناحيه
اثراتي که گردشگري پايدار بر روي توسعه روستا يي دارد در ناحيه مورد مطالعه بصورت پرسشنامه خانواده مورد
بررسي واقع شد .از  8روستاي داراي سکنه ،روستاهاي سنگان وسط ،کشار عليا و کيگاه بلحاظ دارا بودن
تهائي چون جمعيت و امکان گردآوري مطالب ،نسبت به ساير روستاها مناسب تشخيص داده شد بررسي و
قابلي 
پرسشنامه تکميل گرديد.
پرسشنامه مورد نظر با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزيه و تحليل واقع گرديد .سپس بر اساس جداول توزيع
فراواني ،مهمترين نتايج آن استخراج گرديد .اين نتايج در قالب چهار جدول آمده است:
 -1اثرات اقتصادي گردشگري(جدول )1
 -2اثرات اجتماعي _ فرهنگي گردشگري(جدول )2
 -3اثرات زيس 
تمحيطي گردشگري(جدول )3
 -4اثرات کالبدي "ساختمانها و معابر"(جدول )4
 -5با توجه به اینکه متغیرهای مورد نظر کیفی بوده و دادههای جمع آوری شده از مقیاس رتبهای برخوردار بوده اند،
از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر برای آزمون فرضیهها استفاده شده است .پس از محاسبه این آزمون از طریق نرم
یتوان
افزار  spssچنانچه سطح معنی داری کوچکتر از  %5باشد م 
 -6قضاوت کرد که به احتمال  % 95بین دو متغ یی ر رابطه وجود دارد .در این صورت فرض صفر که بر عدم رابطه
يشود .اما اگر سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از  %1باشد ،در این صورت به احتمال
يکند ،رد م 
تاکید م 
 % 99بین دو متغیر رابطه وجود دارد (کالنتری ، 385 1 ،ص ) 100
با توجه به مبحث فوق الذکر در ادامه معنی داری ارتباط تک تک متغ یی رهای وابسته با متغیر مستقل مورد سنجش
قرار گرفته و در نهایت با توجه به این متغیرها فرضیه مورد نظر مورد آزمون واقع شده است.
يشود .و بر اساس دستور العملی که بنظر رسیده و
برای تحلیلیافتهها و آزمون فرضیهها از نسبتهای درصدی استفاده م 
مورد تائید استاد راهنما واقع گردیده ،این تحلیل م 
يتواند بر اساس درصدها انجام پذیرد .بدین ترتیب چنانچه در
جداول ،نتایج بدست آمده حاصل جمع درصد عناوین خیلی زیاد  +زیاد ،بیش از  50درصد را نشان دهد ،سئوال
مورد نظر (در راستای فرضیه) تائید میگردد و چنانچه حاصل جمع عناوین کم  +خیلی کم بیش از  50درصد باشد
يشود (در راستای فرضیه)
ف سئوال مورد نظر مورد تائید نبوده و رد م 
بنابراین
زیاد  +خیلی ز یاد
کم  +خیلی کم

مساوی ویا بزرگتر از  % 50درصد باشد
مساوی ویا بزرگتر از  % 50درصد باشد

فرضیه قابل قبول است.
فرضیه قابل قبول نیست.

اثرات اقتصادی  :گردشگری در هر ناحيه اثرات اقتصادی اعم از مثبت و منفی بر جای میگذارد .برای بررسی این
صهائی نظیر اشتغال زائی ،درآمد و قیمت کاالها مورد بررسی قرار گرفته اند .بر
اثرات در ناحيه مورد نظر ،شاخ 
اساس نظر ساکنان روستائی ،گردشگری از لحاظ اقتصادی تاثیرات مثبت کمتری در مقایسه با تاثیرات منفی آن داشته

تهای محیطی ایران532 ...
بررسی قابلی 

تهای خدماتی در ناحيه به صورت محدود به خصوص در روستاهای نزدیک به
است .گردشگری به گسترش فعالی 
امامزاده داود منجر شده است .نظیر روستای کیگاه که به لحاظ هم جواری و نزدیکی به امامزاده داود برخی از اهالی
آن صاحب زائر سراها و مغازههای شهرک داودیه هستند 69 /9 .درصد اعتقاد بر تاثیر کم گردشگری بر روی اشتغال
در روستاهای خود بوده اند 13 /6 .درصد اعتقاد بر تاثیر مثبت گردشگری بر اقتصاد دارند.
یشود گردشگری از نظر اقتصادی تاثیرات مثبتی به همراه
بنابراین همانگونه که که از ارقام این جدول مشخص م 
نداشته است.
اثرات اجتماعي ـ فرهنگي گردشگري
از مهمترين فاکتورها در بررسي وضعيت اجتماعي ناحيه مورد بررسي ميتوان به عواملي چون :نوع پوشش ،تغيير
نوع لباس ،تغيير الگوي مصرف غذا،تغيير و تحول در وسائل منزل ،افزايش وضعيت آموزش ،وضعيت
مهاجرت از روستا ،بازگشت مهاجرين به روستا ،تعامل روستائيان با گردشگران ،رضايت روستائيان از گردشگران،
ميزان رسيدگي به گردشگران در روستا ،ميزان درگيري روستائيان با گردشگران ،گسترش ناهنجاري به واسطه ورود
گردشگران به روستا ،ميتوان اشاره کرد.
یهای بیشتر در بین جوانان روستا به خصوص در فصول
یتوان به گسترش ناهنجار 
از اثرات منفی اجتماعی نیز م 
گردشگری ناحيه اشاره کرد .همچنین گردشگری تاثیری بر وضعیت آموزشی و گسترش مراکز آموزشی نداشته است.
تاثیرات مثبت اجتماعی گردشگری در ناحيه زیاد بوده و به بهبود وضعیت اجتماعی کمک کرده است.
جدول : 3تاثير گردشگري بر اقتصاد
رديف

تاثيرات اقتصادي گردشگري

1

نقش گردشگري تا چه اندازه بر ميزان اشتغال روستائیان موثر است ؟

خیلی زیاد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

5/4

8/2

16 /5

42 /7

72/2

2

نقش گردشگري در بهبود درآمد روستائیان چطور بوده است ؟

3/1

5/6

39 /7

32 /6

91

3

نقش گردشگري در افزايش قيمت زمين و مسکن در روستا چگونه است ؟

28 /8

43 /2

18 /4

7/4

2/2

4

نقش گردشگري در ايجاد تنوع محصوالت کشاورزي چگونه است ؟

8/1

9/2

21 /9

36 /1

24 /7

5

نقش گردشگري در بهبود وضعيت کمي و کيفي صنايع دستي چگونه است ؟

3/1

12 /2

10 /4

29 /5

44/8

منبع :یافتههای پژوهش
Test Statistics
VAR00010
95.837
4
.000

VAR00009
47.685
4
.000

VAR00008
99.098
4
.000

VAR00007
95.620
4
.000

VAR00006
83.391
4
.000

Chi-Square a
df
Asy mp. Sig.

a. 0 cells (.0%) hav e expected f requencies less than 5. The minimum
expected cell f requency is 36. 8.
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جدول:4تأثيرات اجتماعي در گردشگري ـ استخراج از پرسشنامه
رديف

تاثيرات اجتماعي گردشگري

خیلی زیاد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

1

تاثير گردشگري بر نوع تغيير لباس روستا

51/4

39 /2

32 /6

8/2

4/6

2

تاثير گردشگري بر تغيير الگوي مصرف غذا يي در روستا

24 /1

40 /1

91/6

9/9

6/3

3

تاثير گردشگري بر بهبود وضعيت وسائل زندگي در روستا

37 /3

39 /4

12 /2

8/9

2/2

4

تاثير گردشگري بر بهبود وضعيت آموزش در روستا

5/2

9/6

42 /8

38 /4

4

5

تاثير گردشگري در کاهش مهاجرت روستائیان

7/2

12 /8

11 /5

38 /7

29 /8

6

تاثير گردشگري در بازگشت مهاجرين به روستا

3/6

72/3

11 /4

39 /3

18 /4

32 /2

47 /5

12 /4

6/6

1/3

02/2

49 /4

13 /8

14 /3

2/3

8/8

13 /2

18 /4

32 /7

26 /9

1/2

2/5

13 /5

33/9

48 /9

12 /4

53 /1

02/2

13 /1

1/2

13 /2

15/4

72/1

4/6

3/7

تاثير گردشگري بر نحوه تعامل روستا با نواحي مجاور و

7

پيراموني
تاثير گردشگري در ميزان رضايت مردم از گردشگران

8

تاثير گردشگري در ميزان ارائه خدمات بهتر به گردشگران

9

در روستا
تاثير گردشگري بر رفتار مردم و درگيري روستائيان با

10

گردشگران
تاثير گردشگري بر گسترش ناهنجاري در روستا بخصوص

11

جوانان روستا
تاثير گردشگري در ميزان امنيت روستا

12

منبع :یافتههای پژوهش
Test Statistics
VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019
87.793
67.141
111.761
122.522
64.424
69.533
139.424
116.054
32.630
4
4
4
4
4
4
4
4
4
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Chi-Square a
df
Asy mp. Sig.

a. 0 cells (.0%) hav e expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 36.8.

اثرات زیست محیطی گردشگری:
فاکتورهائي نظير تالش روستائيان بمنظور حفاظت از محيط زيست براي جلب رضايت گردشگران ،ميزان تاثير
گزاري گردشگران در تخريب محيط زيست روستا ،ميزان تاثير گزاري گردشگران در لطمه زدن به زندگي جانوري و
گياهي ،ميزان اهميت بخشيدن روستائيان به زيبائي روستا بمنظور جلب رضايت و توجه گردشگران ،ميزان توجه
روستائيان به تميزي روستا از جمله مواردي است که مورد پرسش و مطالعه قرار گرفته است(جدول .)3
جدول  : 5اثرات زيست محيطي گردشگري
رديف
1
2
3
4
5

خیلی زیاد

اثرات زيستمحيطي گردشگري
آيا روستائیان براي جلب رضايت و جذب گردشگران در حفظ بيشتر محيط زيست
کوشا هستند؟
گردشگران تا چه ميزان موجب تخريب و لطمه به محيط زيست روستا شدهاند؟
گردشگران تا چه حد موجب از بين رفتن گونههاي گياهي و جانوري ناحيه
شدهاند؟
گردشگري تا چه حد باعث شده تا روستائیان به زيباسازي محيط روستا اهميت
بدهند؟
يدهند؟
روستائیان تا چه ميزان به تميزي محيط روستاي اهميت م 

منبع :یافتههای پژوهش

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

22 /8

47 /8

02/2

7/8

1/4

28 /2

49 /7

16 /2

4/4

1/5

18 /7

38 /9

72/9

11 /4

3/1

12 /6

50 /1

17 /8

14 /4

5/1

21 /3

38 /4

23 /3

14 /9

½

تهای محیطی ایران732 ...
بررسی قابلی 
Test Statistics
VAR00005
64.804
4
.000

VAR00004
115.565
4
.000

VAR00003
71.924
4
.000

VAR00002
140.946
4
.000

VAR00001
117.141
4
.000

Chi-Square a
df
Asy mp. Sig.

a. 0 cells (.0%) hav e expected f requencies less than 5. The minimum
expected cell f requency is 36. 8.

گردشگری به آگاهی بیشتر روستائیان نسبت به ارزش محیط زیست انجامیده و موجب شده است که روستائیان به
حفظ محیط زیست اهمیت بیشتری دهند و از رها سازی زباله در معابر تا حدودی خودداری کنند .تعداد زیادی از
افراد تاثیر گردشگری بر بهبود وضعیت محیط زیست را کم دانسته اند و معتقدند گردشگری به صورت کم و محدود
بهای خانگی منجر شده است.
به دفع بهداشتی زبالهها و فاضال 
اثرات کالبدي (ساختمانها و معابر) گردشگري:
دربررسي بعمل آمده دراين خصوص ،مواردي همچون تاثير گردشگري بر تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي به امور
خدماتي ،گردشگري در ناحيه تا چه اندازه سبب بهبود وضعيت راهها و معابر روستا شده است ،تاثير گردشگري بر
مقاوم سازي مساکن روستائيان چقدر بوده است؟گردشگري تا چه اندازه به گسترش خدمات زير بنائي همچون آب،
برق ،مخابرات و حمل ونقل موثر واقع گرديده است(جدول .)4
جدول  : 6اثرات کالبدي (ساختمانها و معابر) گردشگري
رديف

اثرات کالبدي گردشگري (ساختمانها و معابر)

خیلی زیاد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

1

گردشگري تا چه حد باعث تغيير کاربري اراضي کشاورزي به خدماتي شده است؟

6/4

8/9

14 /2

29 /9

40 /6

2

گردشگري تا چه حد باعث بهتر شدن وضعيت معابر و راههاي روستا شده است؟

22 /2

28 /7

24 /7

13 /3

11 /1

3

آيا نوع مصالح مسکن در روستا مقاومتر شده است؟

35 /7

44/4

12 /2

6/6

1/1

28 /8

36 /8

21 /9

7/1

5/4

4

(آب ،برق ،مخابرات،

گردشگري تا چه حد موجب گسترش خدمات زيربنا يي
حمل و نقل و )....شده است؟

منبع :یافتههای پژوهش
Test Statistics
VAR00023
68.772
4
.000

VAR00022
134.261
4
.000

VAR00021
22.033
4
.000

VAR00020
77.685
4
.000

Chi-Square a
df
Asy mp. Sig.

a. 0 cells (.0%) hav e expected f requencies less than 5. The
minimum expected cell f requency is 36. 8.

نتیجهگیری و پیشنهادات
یهای صورت گرفته در سه روستای ناحیه مورد مطالعه از طریق مطالعات میدانی و ارائه پرسشنامه در بین
بررس 
تهای گردشگری باالیی برخوردار
یدهد که این ناحیه از قابلی 
روستاییان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند نشان م 
یکنند .گردشگری در ناحيه مورد نظر در زمینههای
است و گردشگران زیادی بویزه در نیمه اول سال از آن دیدن م 
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و کالبدی اثراتی را موجب شده است که برخی جنبه منفی داشته اند .بر اساس
این ارزیابی ،اگر چه گردشگری در زمینه اقتصادی تا حدودی سبب اشتغالزایی و افزایش در امد شده اما اثرات
منفی آن از جمله افزایش بهای کاالها و زمین و مسکن ،سوداگری زمین و افزایش ساخت و ساز بیشتر بوده است و
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از این رو ،گردشگری از نظر اقتصادی موفق نبوده است .اثرات مثبت گردشگری در زمینههای اجتماعی زیاد بوده و
به دالیلی از جمله افزایش تعلق خاطر روستاییان به روستای خود ،آشنایی و افزایش تعامل روستاییان با گردشگران و
انتقال اندیشهها به نواحی روستایی ،و بهبود وضعیت بهداشت فردی و عمومی موجب کاهش مهاجرت در نواحی
روستایی شده است .بنابراین گردشگری در زمینه اجتماعی موفق بوده است .از لحاظ زیست محیطی و کالبدی نیز
اگر چه گردشگری موجب آگاهی روستاییان به حفظ محیط شده اما با اثرات منفی زیادی از قبیل آلودگی محیطی
توسط گردشگران ،تغ یی ر کاربری اراضی و دست اندازی به باغات و مزارع توام بوده است.
همانطور که در در بررسیها مشخص گردید ،گردشگران بیشتر برای زیارت به امامزاده داود وارد ناحيه میشوند و
کمتر وارد روستاهای ناحيه م 
یگردند .بویژه آنکه راه آسفالتهای که گردشگران را به بارگاه امامزاده داود میرساند
کمتر از بین نقاط روستایی ناحيه م 
یگذرد و راههای دسترسی به روستاها نیز نامناسب است .و جز یکی دو روستا که
راه مناسب دارند ،سایر روستاها از راههای دسترسی مناسبی برخوردار نیستند.
طهای زیبای روستایی دره و آب و هوای لطیف و فرحبخش و جاذبههای دیگر ،به دلیل عدم
بنابراین علیرغم محی 
تهایی نظیر راه ،آب ،برق
توجه مسئوالن و روستاییان به گردشگری روستایی و عدم ایجاد امکانات و زیر ساخ 
امکانات اقامتگاهی و پذیرایی و پارکینگ ،گردشگران کمتر از روستاهای ناحيه دیدن میکنند و اکثرًاًا اوقات خود را
در امامزاده داود م 
یگذرانند.
بنابراین انجام اقدامات الزم و فراهم کردن امکانات و خدمات گردشگری در روستاهای ناحيه میتواند موجب اثرات
مطلوب اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی در روستاهای ناحيه شده و زمینه ساز توسعه روستاهای آن شود و با
توجه به حجم گردشگری ناحيه ف میتوان با برنامه ریزی صحیح و اصولی به پیشبرد اقتصادی – اجتماعی روستاها
کمک کرد.
یتواند وضعیت گردشگری در ناحيه را ارتقاء دهد ،میتوان به موارد ذیل اشاره
از جمله مهم ترین پیشنهادهایی که م 
نمود :
 اقدامات زيربنا يي و اقتصادي:

 مشارکت و سرمايهگذاري دولت در زمينه توسعه فعاليتهاي گردشگري در ناحيه -تشويق بخش خصوصي نسبت به سرمايهگذاري در اين صنعت

 -خدمات رساني بيشتر و بهتر دولت در زمينه امور زيربنا يي نظير راههاي ارتباطي ،آب ،برق ،تأسيسات ورزشي و

بهداشتي و...

 -تسهيل دسترسي به روستاهاي ناحيه و بهسازي و باال بردن کيفيت راههاي روستا يي

يشود
 تعريض راه و ايمن کردن راه آسفالته که به امامزاده داود ختم م  ساماندهي حمل و نقل و سروي سهاي رفت و آمد به ناحيه

 -توسعه و احداث خدمات مورد نياز بين راهي همچون جايگاه سوخت تعميرگاه ماشين تابلوهاي راهنماي مراکز

توريستي و...

 -ايجاد مراکز اقامتگاهي و خدماتي ـ رفاهي مناسب و با استاندارد باال ادر ناحيه براي گردشگران

تهای محیطی ایران932 ...
بررسی قابلی 

 باال بردن سطح کيفيت تسهيالت فيزيکي و خدماتي مسافرخانههاي و رستوران و ساير مراکز اقامتي موجود درناحيه

 -باال بردن سطح بهداشت در مراکز اقامتگاهي و پذيرا يي

 -ايجاد پناهگاهها يي براي مسيرهاي کوهنوردي

 -تأمين اقامتگاه و خدمات پذيرا يي در برخي از مسيرهاي کوهنوردي

 کنترل قيمتها و جلوگيري از چندگانگي آن در ناحيه اقدامات اجتماعي و فرهنگي:

 -برقراري نظم و انضباط عمومي در مراکز تفريحي و توريستي ناحيه به ويژه در ايام تعطيل که گردشگران بيشتري

وارد ناحيه ميشوند

 -رواج فرهنگ گردشگري در ناحيه و معرفي گردشگري به عنوان يک صنعت و برشمردن اثرات آن براي افراد

محلي

 -آگاه ساختن گردشگران نسبت به گردشگري روستا يي

 -تشويق مردم محلي نسبت به يک اقدام خودجوش در زمينه تبليغ گردشگري روستاي ناحيه و ايجاد شرايط آن

 -تبليغ از طريق بروشور ،عکس و کارت پستال از جاذبههاي روستا يي ناحيه و توزيع در بين گردشگراني که به

يآيند
امامزاده داود م 
 اقدامات زيست محيطي و کالبدي

 -جلوگيري از تخريب محيط زيست توسط گردشگران ،روستائيان و افراد محلي

 -حفظ منابع موجود توريستي طبيعي و انساني در برابر هر نوع برخورد مخرب و غير مسؤوالنه

 -نصب تابلوهاي هشدار دهنده در زمينه حفظ محيط زيست

 -توجه بيشتر مسؤولين محلي و گردشگري ناحيه نسبت به بهداشت محيط

تها و تدابيري جهت جلوگيري از تغيير کاربري اراضي در ناحيه
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