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رودبار الموت استان  ةمنطقدر  ييروستا يگردشگر يامدهايپل يتحل

 اُوان يروستا: مطالعة موردي نيقزو
 

2علی شمس ،1پروانه صفري الموتی
 

 88/38/3177تاریخ پذیرش:    7/8/3177تاریخ دریافت: 

 

 دهيچک

دار یپا محسوب شده و همزمان بر یيمهم توسعه روستا ياز ابزارها یيروستا يگردشگر

 رو،نیاز ا. شودميد يتأک يو فرهنگ ي، اجتماعي، اقتصاديمحيطستیز يهاجنبهدن آن از بو

 يروستاها اُوان، از يروستا براي يگردشگر پيامدهايل يو تحل يابیبا هدف ارز حاضر قيتحق

کرد یبا رو يفيق از نوع توصيتحق يشناسروشانجام شد.  نیاستان قزو ينمونه گردشگر

؛ (=311N) بودند اُوان کليه خانوارهاي روستاي جامعه آماري تحقيق. دبو ياش پرسشنامهیمايپ

 نفر محاسبه و مطالعه صد اي برابر باحجم نمونه ،يجدول مورگان و کرجسبا استفاده از  و
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   .زنجان، زنجان، ایران دانشگاه روستایي، توسعة و ارتباطات ،کشاورزي ترویج گروه اريدانشنویسندة مسئول و  -8
(Shams@znu.ac.ir) 
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ات استادان گروه ق نظریآن از طر یيکه روا ساخته بودر تحقيق پرسشنامه محققشدند. ابزا

 ،79/9کرونباخ برابر با  يب آلفایبا محاسبه ضر د شد ویيأت یيوستاتوسعه ر و ج، ارتباطاتیترو

ج یاستفاده شد. نتا ياکتشاف يل عامليتحل شيوةاز  هال دادهيتحل يبرا دست آمد.هب آن یيایپا

(، بهبود 71/33) یيبهبود مسکن روستا در هشت عامل يمثبت گردشگر يامدهاينشان داد که پ

 ي(، توسعه اقتصاد11/7) ي(، توسعه بهداشت13/7) يتوسعه فرهنگ(، 13/39روستا ) کالبديبافت 

( قابل 19/1جاد اشتغال )یا و (،11/1) يش آگاهی(، افزا33/7) یيع روستای(، بهبود صنا89/7)

 ،نيهمچن ؛ندکمين ييانس کل را تبیدرصد از وار 18/11 ،در مجموعو  است يبنددسته

(، گسترش 18/31ست )یط زيمح يبصر يآلودگ در پنج عامل يگردشگر يمنف يامدهايپ

ر ييتغ و (89/39) ير کاربريي(، تغ18/33) يعيب منابع طبی(، تخر17/31) ياجتماع يناهنجار

ن ييانس کل را تبیدرصد از وار 11/19 ،در مجموعو  هشد يبند( دسته31/39) يفرهنگ محل

 يگردشگر يآثار منف ازتوان يم ،یيروستا يگردشگر داریپا توسعه رايبن، یبنابرا کرده است.

  د.کرت یرا تقوکاسته و آثار مثبت آن 

 
  )روستا(. ، اُوان)منطقه( الموت رودبار امدها،يپ ،يداری، پایيروستا يگردشگر :هاواژهکليد

 

 مقدمه

ان یي، مهاجرت روستايبه نفت موجب رکود بخش کشاورز ياقتصاد متک ،رانیدر کشور ا

 ياز روستاها و رکود بخش کشاورز ياريبس ينابود سرانجام،و  يزراع يهانين رفتن زميو از ب

جاد یو ا ياقتصاد يهاتيدن به فعاليرونق بخش نيزن معضالت و یمنظور مقابله با اشده است. به

 ، برايو در کنار آنها يرا بازساز يصنعت و کشاورز يهابخشباید هماهنگ،  ةرشد و توسع

 يگردشگر ،نين بیدر ا . (Abdelali-Martini et al., 2008)ز تالش کرديگر نیع دیتوسعه صنا

در توسعه  يت کمک به جوامع محليبا قابل يرکشاورزيغ يهاتياز فعال يکیعنوان به یيروستا

 .(Bel et al., 2015; Kadivar, 2017) قرار گرفته است يادیمورد توجه ز يتنوع اقتصاد
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 نسبتاً کوچکک  ياسيدر مق فعاليتي منفعل و سنتي یيروستا يگردشگرتا اواسط قرن بيستم، 

بکا   یيمنکاطق روسکتا   ،جیتکدر ارتبکا  داشکتند. بکه    يطور عمده با کشاورزبه یيمناطق روستا بود و

 سکته، ماننکد  خوا) یا ناخواسته اتفکا  افتکاد   خواستهاتي که رييتغ، همراه شدند ياقتصاد سنت اترييتغ

کمکک بکه    يبرا يعنوان ابزاربه یيروستا ي، گردشگر3ياقتصاد يهايارتبا  با سازمان همکار

 در انگلستان که 8و پا دهان تب برفکي یا بيماري ابتال به ، مانندناخواسته ؛ ویيتوسعه مناطق روستا

د يک کأت ياورزاز کشک  شيبک  یيروسکتا  يت اقتصاد گردشکگر يهمبر ا در بسياري از مناطق بریتانيا،

 کمککک کککرد یيروسککتا يع گردشککگریرات بککه توسککعه سککرييککن تغیککا ،تیککو در نها ؛کککرد(يمکک

(Haven‐Tang and Jones, 2012).  

شود که کشاورزان، مردم و ياطال  م يها و خدماتتيه فعاليبه کل یيروستا يگردشگر

 انجام و یيروستا يها در نواحن، جذب آنيح و استراحت گردشگران و همچنیتفر يها برادولت

 ينگو فره يعيطب يمزرعه، گردشگر ي، گردشگريکشاورز يند و شامل گردشگردهيارائه م

ش از يون پوند و بيليم 1/33ش از يب یيروستا يگردشگر .(Ghadermarzi et al., 2016) است

در ولز  يصنعت گردشگر که دهدياست. آمارها نشان م جاد کردهیهزار شغل در انگلستان ا 189

د يولز تول یيناطق روستاسوم آن در مباً دویارزش دارد که تقرارد پوند در سال يليم ششدر حدود 

 ، این صنعتيگردشگر فراوان يایبا وجود مزا. (Haven‐Tang and Jones, 2012) شده است

 يگردشگر ،در واقعتوسعه اقتصاد روستا عمل کند.  يجانبه براهمه ياعنوان نسخهتواند بهينم

. (Arabiun et al., 2016) را دارد یيروستا يدر نواح يمثبت و منف يامدهايجاد همزمان پیت ايقابل

 افتیگسترش  يو فرهنگ يبر موضوعات و مسائل اجتماع ي، آثار گردشگر3779 ةدر ده

(Akbarian Ronizi and Badri, 2015)ن يسنگ يها، غلظت3789ل دهه یدر اوا ،از آن . پس

درباره  يموجب نگران هابه جنگل يدياس يهاباران يهابيآب و آس ي، آلودگيانتشارات جو

                                                                                                                                               

3. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

8. Foot and Mouth Disease (FMD) 
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به آثار  يل آثار رشد اقتصاديحرکت از تحل ،بين ترتیست شد و بدیط زيب محیتخر

 ،3779 ةمنجر شد تا در طول دهن مسائل یا .(Hall, 2004)افت یر ييتغ يشناختبوم -ياجتماع

در  يداریت و ضرورت توجه به عوامل پايمختلف اهم ينظران کشورهاناسان و صاحبکارش

خش هشدار دهند ن بیدر ا يداریوامل ناپاشوند و نسبت به رفع ع یادآوررا  يربخش گردشگ

(seini, 2017sMirho). يگردشگر يسازمان جهان ،نهين زمیا در (WTO)3 که ان کرده است يب

و  يعيطب ع منابعیب سریو تخر ياد گردشگران به مناطق گردشگریبه ورود زتوجه  با

 يمناسب برا يهااستيافتن سیازمند يدار در بلندمدت نیپا يبه گردشگر يابي، دستهامبوزیست

 (.Blancas et al., 2011) ست استیز طيمح بر توسعه و کاهش اثرات آن يهان فرصتيتضم

 رویکرد اول ان شده است:يب يگردشگر يزیرکرد در مورد برنامهیر روتاکنون چها

داند؛ يم ياقتصاد يهابهبود شاخص يبرا يرا ابزار يکه گردشگر ستگرادگاه رشدید

و منبع مورد  یيفضا ةدیک پدیرا  يکه گردشگر است یيفضا -کالبدي رویکرد دوم دیدگاه

که است  يدگاه اجتماعید رد سوم؛ رویکفضاها دانسته است يدهاستفاده در سامان

 چهارم ؛ و رویکرددانديد ميجامعه مف يستیط زیبهبود شراو  یيشکوفا يرا برا يگردشگر

 ياجرا يتوانمند در راستا يمثابه ابزاررا به يکه گردشگراست دار یتوسعه پا دیدگاه

ق يدر تحق .(Ghadermarzi et al., 2016) دهديقرار م يدار مورد بررسیپا توسعه يهااستيس

از توسعه  یيالگو داریپا يگردشگر بوده و بر اساس آن،مورد توجه  يداریپاکرد یرو ،حاضر

بدون  يطيمح از لحاظو  کارآ ياز لحاظ اقتصاد، ثباتبا ياجتماع از لحاظ دیکه با است

 . (Fons et al., 2011) ب باشدیتخر

                                                                                                                                               

3. World Tourism Organization 
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 (Fons et al., 2011)منبع: 

 مدل گردشگري پايدار -1کلش

 يامدهايآثار و پ»ال است که ؤن سیدب یيگوق حاضر به دنبال پاسخيتحق ،ن راستايدر هم

 يدر روستا يگردشگر يمحيط ستیزو  ي، کالبدي، فرهنگي، اجتماعيو مثبت اقتصاد يمنف

 يدشگراثرات گر هاي پيشين دربارةاي از پژوهشپاره پي،در  «.؟کدامندالموت  ةاُوان منطق

  شود.يم یادآوري

ته و اثکرات  يادراک مکان، مدرن»با عنوان  يقيدر تحق ،(Cui and Ryan, 2011 )ان یو را يکا

ش درآمکد،  یرا افکزا  ي، اثرات مثبت گردشگر«نين ساکنان شهر و روستا در چياختالف ب :يگردشگر

 يمیقکد  يهکا سکنت  يايو اح يعيست طبیط زي، بهبود محيت زندگيفي، بهبود کيط اقتصادیبهبود شرا

، ازدحکام در  هکا وارید روي ينامناسکب از جملکه نقاشک    يد، رفتارهکا یشد يآن را آلودگ يو اثرات منف

با عنکوان   يقيتحق ، در(Kim et al., 2012) م و همکارانيک اند.ان کردهيب يصوت يآلودگ و ابانيخ

اثکرات   ،«گذارد؟يساکنان آن جامعه اثر م يت زندگيفيک جامعه بر کیدر  يچگونه گردشگر»

 يدرآمکد حاصکل از گردشکگر    و يشکغل  يها)مانند فرصت يرا شامل اثرات اقتصاد يگردشگر

حفاظککت از  در جامعککه و ي)ماننککد سککرگرم  ي(، اثککرات اجتمککاع يکککار محلکک وکسککب يبککرا

 برابري اجتماعي کارآیي اقتصادي

 حفاظت از 

 محيط زیست

 حفاظت و

 برابري

 یکپارچگي اقتصاد/ 

 محيط زیست

 گردشگري 

 پايدار

 اقتصاد با محوریت 

 محليجامعة 
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و  ين سکاکنان محلک  يبک  ي)مانند تبکادل فرهنگک   يمانند جاده(، اثرات فرهنگ يمحل يهارساختیز

د زبالکه(  يک تول و يعک يطب ياندازهاچشم یيبایب زی)مانند تخر يمحيطستیزگردشگران( و اثرات 

بکا عنکوان    يقک يتحق (Ghaderi and Henderson, 2012)و هندرسکون   يقکادر  کننکد. يان مک يک ب

 کککه ج نشککان دادیانجککام دادنککد. نتککا «اورامککان يران: روسککتایککدار در ایککپا یيروسککتا يگردشککگر»

اهکداف   يخکود بکرا   يروسکتا  يمحلک  يو فرهنگک  يعک ياز منکابع طب  يبکردار ان نگران بهکره یيروستا

ار محکدود  يبسک  یيروستا يگردشگر يهامشارکت دولت در طرح هستند؛ همچنين، يگردشگر

وا و اسکترونزا  یازمند اصکالح اسکت. امبکا   ياثر و نيب يت گردشگریریمد يفعل يهااستيو س بوده

(Mbaiwa and Stronza, 2010)، شکت  يبکر مع  ياثرات توسعه گردشگر»با عنوان  يادر مطالعه

 ، بدین نتيجه رسيدندداریشت پايبه چارچوب معبا توجه  ،بوتسوانا ،اوکاوانگو دلتاي در یيروستا

رو، بر پایة نتایج و از این بهبود دادهشت را يمع يتوسعه گردشگر هاي مورد مطالعه،در روستا که

رد شکده   یيبه توسعه روسکتا  يابيدست يتوسعه جوامع برا يهاپروژه ي شکستادعا این پژوهش،

ت یریتوسعه و مکد  يزیربرنامه»با عنوان  يقيدر تحق ،(Guo and Sun, 2016)گئو و سان  .است

در  يگککزارش کردنککد کککه گردشککگر  ،«نيان در چککيککدنگج يباسککتان يدر روسککتا يگردشککگر

 ،در مقابکل  يولک  شکده  يمکردم محلک   يو اجتمکاع  يت اقتصکاد ين سبب بهبود وضکع يچ يروستاها

بکا   يقک يدر تحق ،(Gossling, 2001)نگ يسکل ش داده اسکت. گا یرا افکزا  يطيمحزیستمشکالت 

جکه  ين نتیدب ،«اي: تانزانیيره استوایک جزیدار آب در یبر استفاده پا يگردشگر يامدهايپ»عنوان 

کمبکود آب   ياز جامعه محل یيهاست و بخشيدار نیبرداشت آب پا ،حاضر در حالدند که يرس

ار بکر منکابع   فشک  ،ابدیش یگردشگران افزا تينده، اگر جمعیدر آ کنند؛ ويتجربه م يرا در زندگ

و  يبکر اقتصکاد ملک    ناسکب نام اتاثکر  داریک ناپا يگردشکگر  ،جکه يدر نت خواهکد یافکت  ش یآب افزا

 گذارد.مي بر جاي يست محلیط زيجامعه و مح ،نيهمچن

 يگردشکگر  يامکدها يپ يبرخ ينظرسنج»با عنوان  يقيتحقدر  ،(Yaghobi, 2012) يعقوبی

ت اقتصاد منطقه، ینشان داد که تقو ،«ه، استان زنجانيبخش سلطان یيدر مناطق روستا یيروستا

 يامکدها ين پیتکر مهکم  يکاريو حل معضل ب يت زندگيفيش کی، افزايمحل يع دستیرونق صنا

و  ين رفکتن فرهنکگ سکنت   ين و مسکن، از بک يمت زميش قی، افزاياهيب پوشش گیو تخر مثبت
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 یيروسکتا  يگردشکگر  يمنفک  يامکدها ين پیتکر همان مهکم يزبان و ميه من جامعيب يتضاد اجتماع

ل يک تحل»عنکوان   بکا  يقک يتحق ، در(Aazami et al., 2015) اعظمي و همککاران روند. يشمار مبه

 ، «نککوره( ي: روسککتايدار )مطالعککه مککوردیککپا يگردشککگر يطککيو مح ي، اقتصککاديآثککار اجتمککاع

 انس یککزان واريککن میترشککيب 11/9ر يب تککأثیبککا ضککر يدند کککه عامککل اجتمککاع يجککه رسککين نتیبککد

از  يانس( را به خکود اختصکاد داده و سکهم قابکل تکوجه     یدرصد از کل وار سين حدود يي)با تب

 يجکککانیو محمکککدزاده  ر يدادورخکککان .ککککرده اسکککتن يکککيرا تب یيروسکککتا يرآثکککار گردشکککگ

(Dadvarkhani and Mohammadzadeh Larijani, 2013)، سنجش »با عنوان  يادر مطالعه

: ي)مطالعکه مکورد   یيسکت منکاطق روسکتا   یط زيدوم بکر محک   يهکا خانه يگردشگر يامدهايپ

 يدند ککه گردشکگر  يجه رسين نتی، بد«شهرستان بابل( يشرق يبخش بندپ يالقیي يروستاها

 و همککاران  يمرزست منطقه داشکته اسکت. قکادر   یط زيبر مح يتنها اثرات منف دوم يهاخانه

(Ghadermarzi et al., 2016)، بکر توسکعه    ياثکرات گردشکگر   يواککاو »بکا عنکوان    يقيدر تحق

 يرهکا ين اثکرات را بکر متغ  یترشک يب يگردشکگر  گزارش کردند که ،«قلعهيقور یيروستا ينواح

 وداشکته   ياقتصکاد  يهکا تيک ن و تنکوع فعال اش درآمکد سکاکن  ین، افکزا اساکن يجاد اشتغال برایا

در شش عامل ترتيب اهميت بهقلعه يرقو يگردشگران بر توسعه روستا يرگذاريتاث ،نيهمچن

و  ي، مشکارکت يطک يمحسکت یز -ي، بهداشکت يفرهنگ -ي، اجتماعيکالبد -يرساختی، زياقتصاد

 .شده استخالصه  يتيامن

در مناطق مختلف مورد مطالعه  یيروستا يگردشگر ،شوديکه مالحظه مگونه همان

ک منطقه به یج مربو  به یدادن نتا ميتعم رو،از اینمختلف داشته است و  يرات مثبت و منفيتأث

و  يعي، منابع طبي، اجتماعي، اقتصاديه مناطق با توجه به متفاوت بودن مشخصات توپوگرافيبق

در  يرات گردشگريشناخت تأث يبرا سخن، گریست. به ديح نيصح یيروستا گر عواملید

ز ينحاضر ق يتحق . بنابراین،رديمستقل و خاد آن منطقه صورت گ يقيد تحقیبا ،مناطق مختلف

ق يتحق يمفهوممدل  بوده واوان  يبر روستا يح اثرات گردشگريصح يابیشناخت و ارز يدر پ

 .ه استم شديترس 8صورت شکل به
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 وهشپژ يمدل مفهوم -2شکل

 

 روش پژوهش

، غيرآزمایشي و درجه کنترلشناسي کمي، از لحاظ ميزان و از نظر روش خاضر تحقيق

بوده و البته پژوهشي کاربردي است، ها ميداني از نظر نحوه گردآوري داده توصيفي و

 يگردشگر يامدهايدر راستاي شناخت آثار و پ توانمي آننتایج  گيري ازچراکه با بهره

سنجش  يت. براشگام بردا یيروستا يگردشگر زمينةمؤثرتر در  يزیربرنامه و نيز یيروستا

، ي، اجتماعيدر ابعاد مختلف اقتصاد شاخص 17اوان، از  يدر روستا يگردشگر يهاامديپ

یوستایگردشگری ر  

 اجتماعي فرهنگي يمحيطزیست اقتصادي

گردشگري 

 روستايي

زایي، اشتغال

افزایش درآمد، 

افزایش 

گذاري، سرمایه

افزایش 

هاي فعاليت

اقتصادي، افزایش 

قيمت، تنوع 

 محصو ت

افزایش 

مشارکت، 

افزایش امنيت 

اجتماعي، ایجاد 

هاي ناهنجاري

اجتماعي، 

افزایش آگاهي، 

افزایش انسجام 

 اجتماعي

حفظ ميراث 

نگي، تاریخي و فره

تغيير پوشش 

محلي، تغيير 

فرهنگ بومي و 

 محلي

تخریب منابع 

طبيعي، آلودگي 

محيط زیست، 

تغيير کاربري، 

 بهبود وضعيت

بهداشت، عرضه 

بهداشتي 

 محصو ت

 کالبدي

بهبود بافت و 

الگوي معماري 

ها، توجه خانه

مردم به 

زیباسازي 

روستا، احياي 

هاي محلي، خانه

توسعه خدمات 

 زیربنایي

 توسعه پايدار روستايي

 منفي مثبت
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 استخراج شدند متعدد استفاده شد که از مطالعات يطيمحزیستو  يکالبد، يفرهنگ

(Aazami et al., 2015; Ajza Shokouhi et al., 2014; Cui and Ryan, 2011; Fanni et al., 

2015; Fons et al., 2011; Ghadermarzi et al., 2016; Guo and Sun, 2016; Kim et al., 

2012; Mbaiwa and Stronza, 2010; Zarafshani et al., 2013).  

زان موافقت خود را در مورد هر يم کهخواسته شد گویانپاسخاز در پرسشنامة پژوهش، 

کامالً مخالف، مخالف، ) يقسمتکرت پنجيف لياس طيدر مق شدهمطرح يامدهايکدام از پ

روایي محتوایي و ظاهري این پرسشنامة کنند.  اظهار (ندارم، موافق و کامالً موافق ينظر

نظر در این زمينه مورد تأیيد واقع ساخته از طریق پانلي از استادان و کارشناسان صاحبمحقق

 سيبا انجام مطالعه مقدماتي روي  ،چنينشد و اصالحات  زم در آن صورت گرفت. هم

دست آمد. هب 79/9 با برابر آلفاي کرونباخب یضرآزمودني در خارج از جامعه آماري، مقدار 

از طریق جدول  .دادندميروستاي اوان تشکيل  ساکن خانوار 311جامعه آماري تحقيق را 

 يريگق نمونهیاز طر نفر مشخص و صدبرابر با  يا(، حجم نمونه3779) يمورگان و کرجس

صورت مصاحبه حضوري هها بداده يآورها و جمعل پرسشنامهيتکم ساده انتخاب شد. يتصادف

افزار پژوهش با استفاده از نرمپردازي و محاسبات . دادهانجام پذیرفتاز خانوارهاي روستایي 

Win18SPSS ن( و يانگي، مي، درصد فراوانيهاي توصيفي )فراوانصورت گرفت و از آماره

 د.شها استفاده گزارش داده براي( ياکتشاف يل عاملياستنباطي )تحل

 

 و بحث جينتا
 گويان پاسخ يشناختتيجمع يهايژگيو

درصد( از  11نفر ) 11 مورد مطالعه نشان داد که افرادشناختي هاي جمعيتبررسي ویژگي

با  برابر يسن)ميانگين  جوان گویانپاسخغالب  و نيز درصد( 11) مرد نفر 11زن و  گویانپاسخ

 87نفر ) 87. شغل بودنددرصد متأهل  17مجرد و  گویانپاسخدرصد از  11. ندبود سال( 77/17

درصد(  37) نفر 37درصد( کارمند،  81) نفر 81دار، درصد( خانه 81نفر ) 81درصد( کشاورز، 

سواد، يدرصد( ب 81ر )نف 81الت، يزان تحصي. از لحاظ مبوددرصد( آزاد  8) نفر 8دانشجو و 
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درصد(  1) نفر 1، یيدرصد( مدرک ابتدا 7نفر ) 7درصد( خواندن و نوشتن،  39نفر ) 39

 يدرصد( دارا 11نفر ) 11پلم و یددرصد( فو  7نفر ) 7پلم، یدرصد( د 33نفر ) 33کل، يس

 ون تومان بود.يليم 93/31 گویانپاسخن درآمد يانگي. مبودندو با تر  يمدرک کارشناس
 يشناختتيجمع يهايژگيوحسب  بر گويانپاسخ يع فراوانيتوز -1 جدول

 درصد معتبر يفراوان سطوح ريمتغ

 تيجنس
 11 11 زن

 11 11 مرد

 ت تاهليوضع
 11 11 مجرد

 17 17 متأهل

 سن

17-37 17 17 

17-18 11 11 

77-18 31 31 

 شغل

 81 81 کارمند

 37 37 دانشجو

 8 8 آزاد

 81 81 رداخانه

 87 87 کشاورز

 التيسطح تحص

 81 81 سواديب

 39 39 خواندن و نوشتن

 7 7 یيابتدا

 1 1 کليس

 33 33 پلمید

 7 7 يکاردان

 11 11 و با تر يکارشناس

 ون تومان(يليدرآمد )م

38-1 18 18 

37-31 88 88 

81-89 89 89 

 هاي پژوهشمأخذ: یافته
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پيامککد مثبککت گردشککگري اسککتخراج و از    87يککات موضککوع،  پککس از بررسککي کامککل ادب  
ان در زیباسکازي روسکتا، احيکاي    افزایش همککاري روسکتایي   (.8)جدول  پرسيده شد گویانپاسخ
هاي اول تا سوم قرار دارند. با توجکه بکه   هاي روستایي در رتبههاي محلي و مقاوم شدن خانهسنت

(، 1/8ال )عه از ميانگين طيف ليکرت مکورد سکؤ  لبزرگ بودن ميانگين تمامي پيامدهاي مورد مطا
 داشته است.   ثير متوسط به با أگردشگري در تمامي آنها ت ،از دید روستایيان

 ييروستا يمثبت گردشگر يامدهايپ يبندهبرت -2 جدول
 رتبه اريانحراف مع نيانگيم يمثبت گردشگر يامدهايپ

 3 88/3 81/1 روستا يباسازیو توجه مردم به ز يهمکار
 8 31/3 78/1 يمحل يهاسنت ياياح

 1 81/3 71/1 ها و استفاده از مصالح استانداردمقاوم شدن خانه
 1 11/3 71/1 هاخانه يمعمار يبهبود بافت و الگو

 1 18/3 11/1 هاش سود مغازهیافزا
 1 88/3 11/1 ط و ...يمثل بهداشت مح یيهانهيان در زمیيروستا يش سطح آگاهیافزا
 7 77/9 13/1 ياقتصاد يهاتيش فعالیاافز

 8 91/3 17/1 ات و ...(يمحصو ت )لبن يعرضه بهداشت
 7 31/3 11/1 يارتباط يهاو راه يت معابر داخليبهبود وضع

 39 81/3 11/8 کاهش مهاجرت
 33 33/3 13/1 روستا يتنوع محصو ت داخل

 38 31/3 11/1 روستا يو فرهنگ يخیراث تاريم از حفاظت
 31 71/9 18/1 با  رفتن سطح فرهنگ مردم روستا

 31 88/3 13/1 روستا يهاتيدر فعال يش تعلق و مشارکت اهالیافزا
 31 31/3 1/1 يمحل يا توسعه بازارهایاحداث 
 31 88/3 87/1 روستا يع دستیصنا يفيبهبود ک
 37 37/3 81/1 روستا يع دستیصنا يبهبود کم
 38 38/3 81/1 يعموم و يت بهداشت فرديبهبود وضع
 37 11/3 88/1 در ارائه خدمات به گردشگران روستایيانمشارکت 

 89 98/3 89/1 روستا يفرهنگ يهاتوانتوجه دولت به 
 83 91/3 89/1 روستا ياهال يبرا يشغل يهاجاد فرصتیا

 88 91/3 37/1 مردم يو زندگ يت اقتصاديبهتر شدن وضع
 81 83/3 91/1 ت روستايش امنیافزا
 81 11/3 87/8 ها در روستايگذارهیش سرمایافزا
 81 18/3 81/8 ش درآمد مردم روستایافزا

 81 38/3 71/8 در روستا يکاريکاهش ب
 87 91/3 17/8 دولت ي)آب و ...( از سو یيربنایجاد و توسعه خدمات زیا

 هاي پژوهشمأخذ: یافته
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با از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. لعه، ور تلخيص پيامدهاي مثبت مورد مطامنظبه

نيز و  78/3978 با و مقدار آماره بارتلت برابر 18/9 با برابر KMOمقدار ضریب توجه به 

. در استها براي تحليل عاملي مناسب داده ، مشخص شد کهداري در سطح یک درصدمعني

ج شدند و پيامدهاي مثبت این بخش از بررسي، هشت عامل با مقادیر ویژه با تر از یک استخرا

در تشکيل عامل( و پس از چرخش  کدامعاملي )سهم هر  اساس بار گردشگري روستایي بر

درصد از کل واریانس را  18/11عاملي متعامد به روش واریماکس مرتب شدند و این عوامل 

ها، آن شده همراه با مقادیر ویژه هر کدام از، تعداد عوامل استخراج1دند. در جدول کرتبيين 

 از عوامل و درصد تجمعي واریانس عوامل آمده است.  کدامدرصد واریانس هر 
  يانس تجمعيانس و درصد واريژه، درصد واريشده همراه با مقدار وعوامل استخراج -3جدول 

 درصد تجمعي واريانس درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه هاعامل

 71/33 71/33 371/1 اول

 87/88 13/39 81/8 دوم

 78/13 13/7 11/8 سوم

 11/17 11/7 91/8 چهارم

 11/11 89/7 71/3 پنجم

 71/11 33/7 78/3 ششم

 18/19 11/1 77/3 هفتم

 18/11 19/1 11/3 هشتم

  هاي پژوهشمأخذ: یافته

با توجه به ماهيت پيامدهاي  و ل شدهيتشک ین پيامدخود از چند با  يهااز عامل کدامهر 

 ز پس از چرخش بريها نعامل يت بارگذاري. وضعصورت گرفته استگذاري امن ،هر عامل

آمده  1ج در جدول ینتا بوده، که 1/9تر از بزرگ يعامل با بار یيرهايقرار گرفتن متغ يمبنا

 است.
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 افتهيس چرخشيدست آمده از ماترهب يعامل زان باريامل و معهر  يرهايمتغ -4جدول 

 يبار عامل ريمتغ عامل

 یيهبود مسکن روستاب

 17/9 هاخانه يمعمار يبهبود بافت و الگو

 87/9 ها و استفاده از مصالح استانداردمقاوم شدن خانه

 81/9 روستا يباسازیو توجه مردم به ز يهمکار

 77/9 يمحل يهاخانه ياياح

 روستا کالبديبهبود بافت 

 83/9 يمحل يا توسعه بازارهایاحداث 

 89/9 دولت ي)آب و ...( از سو یيربنایخدمات ز جاد و توسعهیا

 89/9 مردم يو زندگ يت اقتصاديبهتر شدن وضع

 18/9 يارتباط يهاو راه يت معابر داخليبهبود وضع

 يتوسعه فرهنگ

 78/9 روستا يهاتيدر فعال يش تعلق و مشارکت اهالیافزا

 81/9 روستا يو فرهنگ يخیراث تاريحفاظت م

 18/9 ت روستايش امنیافزا

 71/9 با  رفتن سطح فرهنگ مردم روستا

 يتوسعه بهداشت

 11/9 ات و ...(يمحصو ت )لبن يعرضه بهداشت

 71/9 کاهش مهاجرت

 79/9 يو عموم يت بهداشت فرديبهبود وضع

 يتوسعه اقتصاد

 11/9 در روستا يکاريکاهش ب

 19/9 ياقتصاد يهاتيش فعالیافزا

 73/9 ردم روستاش درآمد میافزا

 13/9 روستا يتنوع محصو ت داخل

 یيع روستایبهبود صنا

 78/9 هاش سود مغازهیافزا

 17/9 روستا يع دستیصنا يبهبود کم

 11/9 روستا يع دستیصنا يفيبهبود ک

 يش آگاهیافزا

 77/9 ط و ...يمثل بهداشت مح یيهانهيان در زمیيروستا يش سطح آگاهیافزا

 78/9 روستا يفرهنگ يهاتوانبه  توجه دولت

 11/9 در ارائه خدمات به گردشگران روستایيانمشارکت 

 جاد اشتغالیا
 /11 روستا ياهال يبرا يشغل يهاجاد فرصتیا

 71/9 ها در روستايگذارهیش سرمایافزا

 هاي پژوهشمأخذ: یافته
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شدند.  يبندامل دستهدر هشت ع يمثبت گردشگر يامدهايپ ،آمده دستبهج یاساس نتا بر

روستا  کالبدي(، بهبود بافت 71/33) یيبهبود مسکن روستا اند ازعبارت بيترتن عوامل بهیا

(، بهبود 89/7) ي(، توسعه اقتصاد11/7) ي(، توسعه بهداشت13/7) ي(، توسعه فرهنگ13/39)

 18/11 ،جموع( که در م19/1جاد اشتغال )یا و (،11/1) يش آگاهی(، افزا33/7) یيع روستایصنا

  .نداکردهن ييانس کل را تبیدرصد از وار

)جدول  ال قرار گرفتؤاز ادبيات نظري، مورد س برگرفتهپيامد منفي گردشگري  دوازده

سجام و تخریب منابع آبي مثل چشمه در ميزان توليد زباله، کاهش همبستگي و انافزایش  (.1

پيامد  یازده ميانگينمد منفي )تخریب خاک(، آخرین پيا جزبههاي اول تا سوم قرار دارند. رتبه

که از دید آنها، بود، گویاي آناز دید روستایيان  (1/8) ميانگين طيف ليکرت تر ازبزرگدیگر 

 . استاز حد متوسط  در این موارد بيشگردشگري  منفي ثيرأت
 بندي پيامدهاي منفي گردشگري روستاييرتبه -5 جدول

 رتبه معيارانحراف ميانگين ييپيامدهاي منفي گردشگري روستا

 3 81/3 87/1 افزایش توليد زباله و آلودگي در مناظر طبيعي روستا

 8 71/9 33/1 کاهش انسجام و همبستگي

 1 37/3 98/1 تخریب منابع آب )چشمه و ... (

 1 11/3 78/8 تغيير فرهنگ بومي و محلي

 1 3/3 78/8 باعث تغيير نوع پوشش اهالي روستا گردشگري

 1 91/3 81/8 هاي اجتماعيگسترش ناهنجاري

 7 3/3 77/8 هاي جانوري ) مانند بز کوهي(از بين رفتن گونه

 8 78/9 71/8 تغيير کاربري اراضي کشاورزي به غير کشاورزي

 7 87/3 79/8 افزایش تردد وسایل نقليه و آلودگي هوا

 39 7/9 17/8 ي(هاي گياهي )مانند انواع گياهان دارویاز بين رفتن گونه

 33 81/3 11/8 تخریب باغات ميوه

 38 91/3 11/8 تخریب خاک

 هاي پژوهشمأخذ: یافته
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از تحليل  ،از دیدگاه روستایيان یيروستا يگردشگر يمنف يامدهايمنظور تلخيص پبه

 و 11/9 با برابر KMOها استفاده شد. مقدار ضریب يص دادهلخعاملي اکتشافي با رویکرد ت

ها داده که نشان داد ک درصدیدر سطح  يداريمعننيز و  911/381 با ماره بارتلت برابرمقدار آ

. در این بخش از بررسي، هشت عامل با مقادیر ویژه با تر از استمناسب  يل عامليتحل يبرا

و پس از  عاملي اساس بار بر یيروستا يگردشگر يمنف يامدهايیک استخراج شدند و پ

درصد از کل  11/19ه روش واریماکس مرتب شدند و این عوامل چرخش عاملي متعامد ب

شده همراه با مقادیر ویژه هر کدام ، تعداد عوامل استخراج1دند. در جدول کرواریانس را تبيين 

واریانس عوامل آمده است. از عوامل و درصد تجمعي  از آنها، درصد واریانس هر کدام

درصد از  11/19اند پنج عامل توانسته ،مجموع در ،شوديکه در جدول مشاهده م گونههمان

 اوان تبيين کنند.  يرا در روستا یيروستا يگردشگرمنفي  يامدهايکل واریانس پ
 يانس تجمعيانس و درصد واريژه، درصد واريشده همراه با مقدار وعوامل استخراج -6جدول 

 درصد تجمعي واريانس درصد واريانس مقدار ويژه هاعامل

 18/31 18/31 71/3 اول

 73/87 17/31 19/3 دوم

 19/17 18/33 17/3 سوم

 89/19 89/39 87/3 چهارم

 11/19 31/39 83/3 پنجم

 هاي پژوهشمأخذ: یافته

پيامدهاي اند. پس از بررسي ل شدهيتشکخود از چندین پيامد  با  يهااز عامل کدامهر 

ز يها نعامل يت بارگذاريگذاري شدند. وضعها، عوامل ناماملي آنمربو  با هر عامل و بارهاي ع

 آن جینتا بوده، که 1/9تر از بزرگ يعامل با بار یيرهايقرار گرفتن متغ يمبنا پس از چرخش بر

 آمده است. 7در جدول 
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 افتهيس چرخشيآمده از ماتر دستبه يزان بار عامليامل و معهر  پيامدهاي -7جدول 

 يبار عامل رهايمتغ عامل

 ستیط زيمح يربص يآلودگ

 18/9 هوا يه و آلودگيل نقلیش تردد وسایافزا

 18/9 منابع آب )چشمه و ... ( يآلودگ

 73/9 روستا يعيدر مناظر طب يش زباله و آلودگیافزا

 ياجتماع يگسترش ناهنجار
 81/9 يکاهش انسجام و همبستگ

 88/9 و ...( ي)دزد ياجتماع يهايگسترش ناهنجار

 يعيب منابع طبیتخر
 17/9 (یياهان دارويانواع گ )مانند ياهيگ يهان رفتن گونهياز ب

 81/9 (ي) مانند بز کوه يجانور يهان رفتن گونهياز ب

 ير کاربرييتغ

 13/9 ب خاکیتخر

 18/9 ير کشاورزيبه غ يکشاورز ياراض ير کاربرييتغ

 77/9 وهيب باغات میتخر

 ير فرهنگ محلييتغ
 83/9 يلو مح ير فرهنگ بومييتغ

 11/9 روستا ير نوع پوشش اهالييباعث تغ يگردشگر

 هاي پژوهشمأخذ: یافته

ن عوامل یشدند. ا يبنددر پنج عامل دسته يگردشگر يمنف يامدهايج، پیبا توجه به نتا

 ياجتماع ي(، گسترش ناهنجار18/31ست )یط زيمح يبصر يآلودگ اند ازعبارت بيترتبه

( 31/39) ير فرهنگ محلييتغ ( و89/39) ير کاربريي(، تغ18/33) يعيب منابع طبی(، تخر17/31)

  .نداکردهن ييانس کل را تبیدرصد از وار 11/19 ،که در مجموع

 

 و پيشنهادها يريگجهينت

 در بخش واناُ يدر روستا یيروستا يگردشگر يامدهايل پيمنظور تحلق حاضر بهيتحق

از  ياريقصد بسو م نیدر استان قزو يگرنمونه گردش يهاروستا از يکیکه  يشرق الموت

نشان  يگردشگر يمنف يامدهايپ يبندج رتبهینتا. شداست، انجام  يو خارج يگردشگران داخل

 خاطر گردشگريبهروستا  يعيدر مناظر طب يزباله و آلودگ توليد شیافزا پيامددهد که يم

 يرفتارها ياساس نقش و يحيطمستیز يهابحران بروز به توجه با ن را دارد.يانگين میبا تر
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 به را هاآن توانديم شان،یرفتارها يامدهايپ از مردم کردن آگاه ست،یز طيمح بیتخر در انسان

که  شوديم شنهاديپ ،نیبنابرا .کند قیتشو مناسب يمحيطستیز يرفتارها گرفتن شيپ در

و اثرات  محيطيستیز يهايآلودگ خصود در اطالعات شیافزا راستاي در یيهابرنامه

 يوان که محل زندگاچه اُیحداقل اطراف در ،نيهمچن به گردشگران ارائه شود؛ مخرب آن

 ،استجوار هم يوان و روستاهااُ يروستا يان و منبع آب کشاورزیاز پرندگان، آبز ياريبس

 زم داده  يهشدارها ،ن خصودیتا در ارد، يد مستمر قرار گیمورد بازد روستا ياريده توسط

و توجه  يهمکارافزایش  نشان داد که زين يمثبت گردشگر يامدهايپ يبندج رتبهیانتشود. 

ن يانگين میا ترب ،بيترتبه توسط روستایيان، يمحل يهاسنت ياياح وروستا  يباسازیمردم به ز

 يا هتل برایکنند و مسافرخانه ياز گردشگران در روستا اقامت م يبرخکه از آنجا . دارندرا 

 يبرا منبع درآمدک یعنوان و این کار بهدهند يها اسکان مبه آن يوجود ندارد، اهال آنها اسکان

ش به مسکن يش از پيمردم روستا بکه ن مسئله موجب شده است يو هم شودتلقي مي روستایيان

ده و در کر يبازسازرا  يمیقد يخود با معمار يهاهم خانه ياز اهال يت دهند و تعدادياهم

 انل حضور گردشگريدلاین روستا که به يمحل يهاسنتاز  گذارند.يم گرانگردش این ارياخت

در آن که  يدست عیصنا با تهية یياز زنان روستا يبرخ .است يع دستیصنا ،رونق گرفتهدوباره 

 که شوديشنهاد ميدهند. پيد گردشگران قرار میدر معرض د ، این محصو ت رامهارت دارند

 یيهاروستا غرفه ياريمنطقه و ده يبخشدار يد و با همکارت شویاها حمتيگونه فعالنیاز ا

در  ،خود دارند يع دستیل به فروش صنایکه تما يروستایيانند تا کنه ين منظور تهیا يبرا

 ند.کنرا عرضه  این محصو ت مشخص يهامکان

نشان داد که هشت  یيروستا يمثبت گردشگر يامدهايدر بخش پ يل عامليتحل يهاافتهی

، يتوسعه بهداشت ،ي، توسعه فرهنگروستا کالبديبهبود بافت  ،یيامل بهبود مسکن روستاع

 18/11 ،در مجموع ،جاد اشتغالیا و يش آگاهی، افزایيع روستای، بهبود صنايتوسعه اقتصاد

 دند. کرن ييرا تب یيروستا يمثبت گردشگر يامدهايانس کل پیدرصد از وار
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ها و استفاده از مقاوم شدن خانهپيامدهایي مانند  اب« یيبهبود مسکن روستا»عامل اول 

 يمحل يهاخانه ياياحروستا و  يباسازیو توجه مردم به ز يهمکارالح استاندارد، افزایش مص

 ها، حضور گردشگران و اقامت آنتر اشاره شدشيکه پ گونه. همانهمراه است توسط روستایيان

را به  خود يهاکه خانه ياز اهال يبرخ يرابه مسکن شده و ب روستایيانشتر يموجب توجه ب

راث يسازمان م که شوديشنهاد ميپ رو،از این منبع درآمد است.، دندهيگردشگران اجاره م

ارائه کند تا  يالتيتسه یيروستا يهامجدد خانه ياياستان در خصود اح يو گردشگر يفرهنگ

. این باشد یيروستا يانوارهاخ يبرا يحفظ شود و هم منبع درآمد يمیقد يهان خانهیهم ا

ل دارند در یشتر گردشگران تمايکه بشتر گردشگر هم خواهد شد، چرايموجب جذب ب اقدام

از  ياريتجربه کنند و در بسدر روستا را  يزندگ ،خود و در مدت اقامت د از روستایبازد

 ند. داشته باشمشارکت  یيروستا يهاتيفعال

جاد و توسعه خدمات یا پيامدهایي مانندشامل  «اروست کالبديبهبود بافت »عامل دوم 

و برخي  يارتباط يهاو راه يت معابر داخليبهبود وضع دولت، ي)آب و...( از سو یيربنایز

 هابه روستا يدولت يشتر نهادهايکه موجب توجه ب ياز موضوعات يکی. استپيامدهاي دیگر 

توجه  در کانونشتر يب ،دارند يگردشگر تيظرفکه  یيروستاها است. يتوسعه گردشگر ،شده

توسط دولت ن منظور یدب ياقدامات روستایيان، يهاهدگایبا توجه به د البته گيرند.قرار ميدولت 

و  زم  بودهن يکاف ،يدانيبا توجه به مشاهدات م يول ؛وان صورت گرفته استاُ يدر روستا

گر مانند ید يرفاه التيتسه ،نيهمچن و گردشگران يمانشب يبرا یيهااقامتگاه که است

  .فراهم شود رستوران و ...

 يو مشارکت اهال منديهعالقش یافزاشامل پيامدهایي مانند  «يتوسعه فرهنگ» عامل سوم

و برخي پيامدهاي دیگر روستا  يو فرهنگ يخیراث تاريمروستا، تالش در حفظ  يهاتيدر فعال

تواند بستر توسعه اشتغال ير نقا  میاآن به س يروستاها و معرف يت فرهنگياستفاده از ظرف. است

 يهاتيو جذاب يفرهنگ يهايژگیو يمعرف که شوديشنهاد ميرا در روستاها فراهم آورد. پ

و  يراث فرهنگيسازمان م يروستا مورد توجه جد يتوسعه اقتصاد و در نتيجة آن،روستا 
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 يتوسعه اقتصاد به يتوسعه فرهنگ دیده شده کهبارها  زیرا رد،ياستان قرار گ يگردشگر

  شود.ينم يمنجر به توسعه فرهنگ لزوماً يتوسعه اقتصاد يول ،ده استانجامي

ات يمحصو ت )لبن يعرضه بهداشت پيامدهایي مانندشامل  «يتوسعه بهداشت» عامل چهارم

 این خود يو زراع ي، باغيمحصو ت دام فروش يبرا یيروستا يخانوارها .استو...( 

را  ير خوبايت بسيظرف ضوعمو نی. اندکنيم يبندبسته يصورت سنتبه در منزل و محصو ت را

د با یبا زمينه،ن یدر ا که . البته قابل ذکر استکنديمروستا فراهم  ش اشتغال دریافزا يبرا

 يبتوانند محصو ت خود را معرف روستایيان تافراهم شود  یيفضا، مربو  يت نهادهایحما

ن یند، از وجود اآیيروستا م يعيدن مناظر طبید هکه ب يشگرانگرد، در حال حاضر زیرا ،ندکن

هم  روستایياناد یت زین موضوع موجب رضایا ند.کنيد مید و اقدام به خرنشويکا ها آگاه م

  رسانند.يفروش ممحصو تشان را به ،نقلونه حملیچراکه بدون هز ،شوديم

 ،ياقتصاد يهاتيش فعالیافزا دپيامدهایي ماننشامل  «يتوسعه اقتصاد» عامل پنجم

اگر به ابعاد  ،يدر صنعت گردشگر .ستهاش سود مغازهیافزاش درآمد مردم روستا و یافزا

هم  يتوسعه اقتصاد ،تیدر نها ،درست توجه شود ينهاد و ي، اجتماعيمختلف فرهنگ

 است که يار مهميبس عواملاز  يکی یيع روستایرونق صنا نمونه، يخواهد شد. براحاصل 

منجر به  ،تیجاد اشتغال و در نهایتواند سبب ايم ،گرانیفرهنگ روستا به د يعالوه بر معرف

ارد د ر يليم 3818اروپا توانسته است  در يصنعت گردشگردر روستا شود.  يرونق اقتصاد

ه اروپا در سال یارد شغل در اتحاديليم 7/7ش از يب و ه اروپایاتحاد يد ناخالص داخليولبه ت

 است يو توسعه گردشگر ين رشد اقتصاديرابطه ب گرانين اطالعات بیک کند. اکم 8933

(Lee and Brahmasrene, 2013).  

بهبود  يفيو ک يروستا هم از لحاظ کم يع دستیکه صنا ،«یيع روستایبهبود صنا»عامل ششم 

ان در یيروستا يش سطح آگاهیافزا» مانند پيامدهایيشامل  «يش آگاهیافزا» ته است. عامل هفتمافی

توانند با استفاده ياند که مهدریافت روستایيان به دیگر سخن، است.« طيمثل بهداشت مح یيهانهيزم

کردن  يندبتوان به بستهيم نمونه، يرا بهبود دهند. برا شانشتيمع هاي روستاي خودظرفيتاز 
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 گر اشاره کردیگردشگران و موارد د يسواره گردشگران، اسبمحصو ت و فروش آن ب

 ياهال يبرا يشغل يهاجاد فرصتیامانند  پيامدهایي شامل« جاد اشتغالیا» عامل هشتم سرانجام،

 انجامامکان  ،ندهی، در آيمنابع آبکمبود  و يميرات اقلييتغد نمان يمسائلبا توجه به . استروست

ر یناپذانکار يضرورت يصنعت گردشگرتوجه به  ،نیبنابرا کم خواهد شد؛ يکشاورز يهاتيفعال

به باور بسياري از  .درا فراهم کر روستایياناشتغال  هايزمينه توانيمها نهیبا حداقل هز چراکه ،است

 Andereck and Nyaupane, 2011; Diedrich and García, 2009; Ebrahimi)پژوهشگران 

Kohboneh and Izadi, 2014; García et al., 2015)، ن منبع یترمهم يصنعت گردشگر

  .است يشغل يهاجاد فرصتیدرآمد و ا

شده اثرات یاددر هشت عامل  يگردشگر ،گویانپاسخ يهادگاهیبا توجه به د ،يطور کلبه

هم تالش  البته شتر است، کهيازمند توجه بيهنوز ن ،يدانيات مياقعبا توجه به و يمثبت داشته ول

  طلبد.ين را مو هم تالش مسئو  ينفعان اصليعنوان ذبه يجامعه محل

ب منابع ی، تخرياجتماع يست، گسترش ناهنجاریز طيمح يبصر يآلودگپنج عامل 

انس کل یز واردرصد ا 11/19 ،در مجموع ،ير فرهنگ محلييتغ و ير کاربريي، تغيعيطب

مثبت  يامدهايپاگرچه ج، یبا توجه به نتا .دندکرن ييرا تب یيروستا يگردشگر يمنف يامدهايپ

 کننده است. مالحظه پيامدهاي منفي در کنار آن نگرانولي  بوده،قابل توجه  يگردشگر

انس یدرصد از کل وار 18/31 یيتنهابه «ستیط زيمح يبصر يآلودگ»عامل اول 

در مناسب  يزیرت و برنامهیریمد در صورت عدمکند. ين مييرا تب يگردشگر يمنف يامدهايپ

 يعت روستايبر طب يگردشگر ناشي از يطيمحزیست يآثار نامطلوب آلودگ زمينة گردشگري،

ر یبر سا ير منفيثأ، تروستاست یز طيمح ردر یناپذجبران تاخسار ایجادعالوه بر تواند يم اُوان

 يموجودات ي، زندگنیا بر افزون و داشته باشدجامعه  يطح کالن براو در سمنطقه  يروستاها

 رد. يگيدر معرض خطر قرار م ،نداوابسته واناُ اچهیدرات خود به يح يکه برا

  به باور بسياري از پژوهشگران .است «ياجتماع يهايگسترش ناهنجار» عامل دوم

(Kim and Ko, 2008; Park et al., 2007; Park and Kerstetter, 2002)،  تقویت
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ق توسعه یو تشو يجامعه محلاز ت مؤثر یحما يبرا زبانيمجامعه  ياجتماع يهنجارها

 ياريبس ياجتماع هايهزینهموجب  ي. اثرات مخرب اجتماعاست يضرورموفق  يگردشگر

  .دشخواهد ل يهم بر جامعه تحم يادیز يصاداقت يهانهیهز ،دنبال آند و بهشوميجامعه  يبرا

 ادامة ( است.يو جانور ياهيگ يهان رفتن گونهي)از ب «يعيب منابع طبیتخر» عامل سوم

خواهد شد.  يو جانور ياهيگ يستیز موجب از دست رفتن تنوع تخریب منایع طبيعي روند

جهان است  در یيت غذايو امن يدار کشاورزیتوسعه پا يديجزء کل يستیز حفظ تنوع

(Abdelali-Martini et al., 2008) .یيغذامواد  ةد و عرضيس تولاسا يستیز تنوع، در واقع 

 نيز یياهان داروياز جمله گ ياهيگ يهااگرچه برداشت گونه. (Di Falco et al., 2010) است

 به نابوديه آن یرويبرداشت ب يولشود، يم یيگردشگر به مناطق روستا جذبموجب 

د خطرات در خصواطالعات  زم  که شوديشنهاد ميپ رو،از این د.انجاميها منهگونیا

 ياهيگ يهاح برداشت گونهيو نحوه صح منطقه يت بازسازياز ظرف شيمجاز و بريبرداشت غ

روستا  ياريژه توسط دهیوهباستان و  يراث فرهنگيو م يتوسط سازمان گردشگر يطور کلبه

 تردد گردشگران ارائه شود.  يرهايدر مس یيدر قالب تابلوها

توسط  و ساخت مسکن نيد زمیخر، رياخ يهاسالدر است.  «ير کاربرييتغ» عامل چهارم

 يهاتيکه بر فعال است، روستا شده يهانيمت زميش قیدر روستا موجب افزا گردشگران

شده  يروستا به کشاورز ياز اهال يل برخیروستا اثر گذاشته و موجب عدم تما يکشاورز

 است. 

ه بر حضور ، عالومحلير فرهنگ يياگرچه تغاست.  «ير فرهنگ محلييتغ» عامل پنجم

چشمگير ر يثتأتوان ينم يولباشد، تأثيرپذیر ز يمختلف ن يهارسانه مکن است ازم ،گردشگر

  .اشتانگده یرا ناد مختلف يهاگردشگران با فرهنگ

 پيشين قاتيج تحقیبا نتا يگردشگر يمثبت و منف يامدهايپ در قالبشده یادج ینتا ،يطور کلبه

(Cui and Ryan, 2011; Fanni et al., 2015; Fons et al., 2011; Ghadermarzi et al., 

2016; Gossling, 2001; Guo and Sun, 2016; Kim et al., 2012; Mbaiwa and 
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Stronza, 2010; Yaghobi, 2012) و  يمنظور توسعه مناسب گردشگربهن، یهمسو است. بنابرا

 يامدهاي، شناخت و درک پیيروستا يمناسب توسعه گردشگر يز راهکارهااستفاده ا

داشته باشد. در  يتوسعه گردشگر يزیرمثبت در برنامه يريتواند تأثيم یيروستا يگردشگر

آثار مثبت و  يتمامکه  زم است  ،یيروستا يتوسعه گردشگر يزیرند برنامهیآدر فر ،واقع

 شود،ت یز تقويآن کاسته و آثار مثبت آن ن يز آثار منفرد تا ايگآن مورد توجه قرار  يمنف

موجب  ،ست باشدیط زيمح آوريو تاب از توان فراتر ياقتصاد يهاتيچراکه اگر فعال

 يت لزوم توجه به اثرات توسعه گردشگرين وضعیخواهد شد. ا يتوسعه گردشگر يداریناپا

 يزیربرنامه با ها،پژوهش گونهاین جینتابا توجه به  ،نیبنابراد. کنيان مینماشتر يرا ب یيروستا

 د.کر يريجلوگ قابل جبرانرياشتباهات غتوان از يم ،يگردشگرتوسعه  يموقع برابه
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