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چکیده
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1

اکوسیستمهای بیابانی بدلیل توان اکولوژیکی منحصر به فرد و قابلیتها و ارزشهای اقتصادی -اجتماعی،

جاذبهها و قابلیتهای منحصر به فرد به بکی از کانونهای گردشگری در طبیعت تبدیل شده است .بیابانها

و مناطق کویری کشور دارای قابلیتهای مهمی در زمینه توسعه بیابانگردی و گردشگری بیابانی است که
می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع روستایی این مناطق ایفا کند .بر این اساس هدف تحقیق حاضر

شناخت اثرات گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی دو بخش جرقویه علیا و بنرود شهرستان اصفهان
میباشد .منطقه مورد مطالعه از موقعیت جغرافیایی مناسب ،سابقه تاریخی ،تنوع بناهای تاریخی و

چشماندازهای گوناگون طبیعی و منحصربهفرد برخوردارند یکی از مناطق جذاب گردشگری ایران و اصفهان
بهحساب میآیند .روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی بوده و جمع آوری اطالعات به روش پیمایشی و از طریق
تکنیک پرسشنامه است .جامعه آماری پژوهش  360نفر از روستاییان منطقه مورد مطالعه هستند که از
طریق فرمول کوکران بدست آمده و از  12روستای منطقه مورد مطالعه با روش نمونهگیری تصادفی ساده
متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند .سطح پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
جامعه میزبان  ./73دست آمد .برای آزمون فرضیات از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری  T-tesتک نمونهای
و تحلیل عاملی استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که در منطقه مورد مطالعه توسعه گردشگری بیابانی
بر توسعه مناطق روستایی اثرگذار بوده است و بیشترین تأثیر گردشگری در منطقه مورد مطالعه بر
شاخص های کاهش فقر روستاییان ،احساس افتخار نسبت به محل سکونت ،توجه به بهداشت محیط و
نظافت معابر مشاهده می شود .همچنین با استفاده از روش تحلیل عاملی و  29متغیر ،تأثیر گردشگری
بیابانی بر جوامع روستایی منطقه مورد مطالعه تحلیل شد که متغیرها به پنج عامل توسعه اقتصادی و رفاه،
تغییرات اجتماعی -فرهنگی ،تقویت زیرساخت ها ،تغییر کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط و تغییر
کاربری اراضی و تخریب محیط تقلیل یافته و عامل اول بهنام توسعه اقتصادی و رفاه با واریانس 30.61
درصد ،بعنوان مهمترین عامل متأثر از گردشگری بیابانی در مناطق روستایی مورد مطالعه شناخته شد.
* نویسنده عهده دار مکاتبات:

n_vazin@yahoo. com
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کلید واژهها :گردشگری بیابانی ،توسعه پایدار روستایی ،مناطق کویری ،مناطق روستایی ،بخش بنرود و
بخش جرقویه علیا

بیان مسأله
یکی از اشکال طبیعت گردی رایج امروزه گردشگری بیابانی یا بیابانگردی است ،که فعالیتی برای گذران اوقات
فراغت مسئوالنه در مناطق بیابانی با توجه به ویژگیهای توپوگرافی و اقلیم منحصرب هفرد و بکر آن است .جاذبههای
بیبدیل و منحصر به فرد بیابانها که در بسیاری از مناطق آذین یافته به تل ماسههای روان است ،تنوع زندگی

جانوری و گیاهی ،آرامش و افق دید بینظیر آن ،و یادمانهای تاریخی و تطابقهایی که زندگی انسانی در طول زمان
در پهنههای بیابانی یافته است ،بیابان را به یکی از کانون های گردشگری در طبیعت تبدیل نموده و گردشگران
بسیاری را به خود مجذوب نموده است .گردشگری بیابانی امروزه در کشورهای دارای مناطق کویری برای توسعه
ملی و محلی جایگاه خاصی یافته است .برای نمونه کشور تونس تنها از گردشگری در بیابانهای خود ساالنه حدود
سه میلیارد دالر درآمد کسب مینمایند (دانهکار و محمودی .)87 :1392 ،امروزه در مناطق بیابانی و کویری به دلیل
ماهیت محدودیت منابع طبیعی ،کشاورزی رونق چندانی ندارد و دیگر فرصتهای اشتغال و درآمدزایی کمتری نیز
وجود دارد؛ توسعه گردشگری و گردشگری بیابانی بعنوان یکی از راهکار رهایی روستاها از مشکالت اجتماعی و
اقتصادی شامل فقر و مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است .در این راستا سانتارم و پایوار ( )2015معتقدند توسعه
گردشگری در مناطق بیابانی که روشهای جایگزین کمتری برای پایداری معیشت جوامع محلی و روستایی وجود
دارد ،روشی مکمل هم برای توسعه اقتصاد جوامع روستایی و هم برای حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی محلی
میباشد ( .)Santarém, and Paiva, 2015بدین جهت م طالعه گردشگری بیابانی و شناخت اثرات آن بر توسعه پایدار

مناطق روستایی میتواند برای بهرهبرداری بهتر از این فرصت بینظیر اقتصادی مناطق بیابانی که دارای منابع و
جاذبه های گسترده طبیعی ،تاریخی و فرهنگی هستند ،کمک شایانی نماید؛ بخصوص در کشور که قسمت زیادی از

گستره کشور دارای بافت طبیعی کویری است ،و بسیاری از روستاهای مناطق کویری کشور بهخاطر محدودیتهای
کشاورزی و صنعتی با مشکالت اقتصادی روبرو هستند و این مسأله باعث تضعیف بسیاری از سکونتگاههای
روستایی مناطق کویری کشور شده است.
لذا در مطالعه حاضر ارزیابی اثرات و تغییرات توسعه گردشگری بیابانی در جوامع روستایی مناطق کویری و
خشک شرق شهرستان اصفهان به منظور بیان اهمیت و نقش گردشگری در روند توسعه و پایداری جوامع روستایی
این مناطق مورد توجه قرار گرفته است .منطقه مذکور بهدلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی مناسب ،و
برخورداری از چشمانداز و جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی کویری متنوع و منحصربهفرد نظیر تلماسههای شنی
ورزنه ،تاالب گاوخونی ،بناهای تاریخی و فرهنگی متنوع که متناسب با شرایط محیطی منطقه شکل گرفته ،شرایط
توسعه بیابانگردی فراهم شده و به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری منطقه و کشور تبدیل شده است .بر این
اساس هدف پژوهش حاضر شناخت و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی منطقه کویری دو
بخش جرقویه علیا و بن رود شهرستان اصفهان میباشد .لذا تحقیق در راستای پاسخگویی به این سوال است که
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تأثیرات توسعه گردشگر ی بیابانی بر جنبه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی منطقه مورد
مطالعه چگونه است؟

مبانی نظری تحقیق
در دنیای رقابتی امروز ،صنعت گردشگری یکی از ارکان اساسی توسعه کشورها است .و بهعنوان یکی از
فعالیتهای انکارناپذیر اقتصادی و اجتماعی قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است .لویس ترنر 1گردشگری را
امیدبخشترین و پیچیدهترین فعالیتی میداند که جهان سوم با آن روبهروست و معتقد است گردشگری بیشترین
قابلیت را برای جایگزینی دیگر فعالیتهای درآمدزا در این کشورها داراست ( .)Avelini, 2003گردشگری به
مجموع فعالیتی اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق میافتد .این فرآیند شامل هر فعالیتی نظیر
برنامه ریزی سفر ،مسافرت به مقصد ،بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز میشود .همچنین فعالیتهای را که
گردشگر بهعنوان بخشی از سفر انجام میدهد نظیر خرید کاال و تعام ل میان میزبان و میهمان را نیز در بر میگیرد
(یاوری و همکاران.)19 :1389 ،
امروزه گردشگری ،با هدف توسعه پایدار جوامع محلی ،به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در
مناطق روستایی ارتقا یافته است (افتخاری .)4: 1388 ،گردشگری در مناطق روستایی در بخشهای خاصی از اروپا
به عنوان یک کاتالیزور مؤثر روستایی در بازسازی اجتماعی و اقتصادی برای بیش از صدسال بهرسمیت شناخته شده
( )SU, 2011و بهعنوان راهکاری برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود ( & Sharpley

 .)Vassb, 2006گردشگری اغلب بهعنوان گزینهای جایگزین ،هم در کشورهای توسعهیافته و هم درحالتوسعه،
به منظور حفظ و توسعه اقتصاد روستا که در آن صنایع سنتی روبهزوال هستند ،در نظر گرفته شده است ( & Ying

 .)Zhou, 2007البته در بسیاری از مناطق ،گردشگری روستایی بهعنوان یک بخش طبیعی از بافت اجتماعی و
اقتصادی در کنار کشاورزی پذیرفته شده است ( .)Fleischer and tchetchik, 2005توسعه گردشگری روستایی
به عنوان یک راهکار بالقوه برای حل بسیاری از مشکالت مناطق روستایی شناخته شده است و در زمینههای مختلفی
چون رشد اقتصادی (ایجاد اشتغال در زمینههای مرتبط با گردشگری ،ایجاد بازار جدید برای تولیدات کشاورزی)،
توسعه اجتماعی – فرهنگی (افزایش جمعیت مناطق روستایی ،تقویت خدمات عمومی) و حفاظت و بهبود محیط
طبیعی و زیرساختهای موجود میتواند مؤثر واقع شود ( .)Sharpley, 2002با نگهداری از مناظر بومی روستاها و
کیفیتهای زیباشناختی ناب روستاها می توان عالوه بر منطبق شدن با تحوالت سریع فناوری ،نظام نوین اقتصادی
مبتنی بر گردشگری را رواج داده و از این رهگذر ،گذشته از ترویج و نشر فرهنگ غنی موجود در روستاها ،پایههای
تمدن و فرهنگ را نیز استحکام بخشید (.)Eben Saleh, 2001
در این خصوص کمپل ( )1999بیان میکند که گردشگری و طبیعتگردی به توسعه مشاغل کوچک بومی کمک
میکند ،درآمد اقتصادی را افزایش می دهد ،افراد منطقه را به تداوم شیوه زندگی سنتی و فرهنگ بومی تشویق میکند

و در نهایت به ارزشهای جامعه اجترام میگذارد (قدیری معصوم و همکاران.)1391 ،
Luis Terner
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گردشگری بیابانی و اثرات آن بر جوامع روستایی
گردشگری بیابانی فعالیتی برای گذران اوقات فراغت مسئوالنه با توجه به ویژگیهای توپوگرافی و اقلیم
منحصربفرد و بکر بیابان است .مناطق بیابانی به خاطر وجود جذابیتهای فراوان مختلف در آن از جمله وجود
توپوگرافی و اقلیم خا ص همواره مورد توجه ماجراجویان و کویر نوردان بوده و روز به روز بر اهمیت اکوتوریستی
بیابانها مکانی برای اوقات فراغت و تفرج مردم محلی

این مناطق افزوده میشود (فروهر مقدم .)30 :1391 ،امروزه
و گردشگران میباشد .برای مثال در دبی بیابان بهعنوان یک جاذبه توریستی برای گردشگران خارجی استفاده
میشود .در کویت ،بیابان یکی از جاذبههای فصلی برای خانوادهها و گردشگران در فصل زمستان است ( Mahgoub,


 .)2007بیابانها دارای مزایای متعددی برای توسعه گردشگری هستند .بیابانها اغلب توسط فعالیتها و دخالتهای
ماندهاند .دامنه دید وسیعی را به گردشگران عرضه میکنند ،بخصوص در مناطق دارای پوشش

انسانی بدون تغییر
گیاهی کمپشت و پراکنده ( .)Weaver, 2001در مناطق بیابانی ،برخی از گونههای گیاهی جزء در معرض
انقراضترین گونه جهان هستند ،که گردشگران خاص بسیاری را جذب میکنند ( .)Durant et al., 2012برخی از

جاذبههای منحصر به فرد که توسعه فعالیتهای اکوتوریستی در بیابانها را تأیید میکند ،عبارتند از :ویژگیهای

افکنهها)؛ گیاهان منحصر بهفرد (گیاهانی
زمینشناسی خاص (بهعنوان مثال تپههای شنی ،تاالبهای فصلی ،مخروطه 

که در دوره بارش بهسرعت رشد میکنند ،و پوشش گیاهی قدیمی و یا غیرمعمول)؛ واحههای پراکنده؛ و همچنین
اشکال منحصر به فرد کوچ و پیوند ساکنان بومی با محیطزیست برای گردشگری بین المللی بسیار مورد توجه
میباشد (.)Weaver, 2001

مطالعه نشان میدهد گردشگری در مناطق بیابانی ضمن اینکه اثرات منفی بالقوه فعالیتهای بیابانی بر توسعه
میدهد ،میتواند به بازسازی محیط و اکوسیستم کمک کند .در این راستا به گفته سانتارم و
جوامع محلی را کاهش 
پایوا ( ،)2015بیابانگردی ،روش جایگزین برای بهرهبرداری از محیط با قابلیت حفظ تنوع زیستی در معرض تهدید،
در مناطق خشک و کویری است ( .)Santarém, and Paiva, 2015باکلی ( )2009نیز نشان داده است که اکوتوریسم
در مناطق دور افتاده از تنوعزیستی در معرض انقراض حفاظت کرده ،و اقتصاد جوامع محلی را تقویت می کند
اکوسیستمهای بیابانی به روش جایگزین اکوتوریسم برای کاهش فقر  6درصد از

( .)Buckley, 2009بخصوص
جمعیت جهان که در بیابانها در شرایط بد زندگی می کنند ،و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی نیاز دارند
(.)Santarém, and Paiva, 2015
در خصوص تأثیر گردشگری بر توسعه مناطق روستایی تحقیقات بسیاری انجام شده است ،اما در خصوص تأثیر
گردشگری بیا بانی بر توسعه روستایی پژوهش اندکی انجام شده است ،که در ادامه به طور مختصری به برخی از
تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی خواهیم پرداخت.
خالدی و همکاران ( ) 1391در پژوهشی به ارزیابی جایگاه اکوتوریسم بیابانی در توسعه روستای متین آباد
پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که اکوتوریسم بیابانی ضمن ایجاد درآمد و اشتغال برای روستاییان ،سبب محقق
شدن بخشی از انتظارات مردم شامل جذب سرمایه ،ایجاد اشتغال پایدار ،بهبود راههای ارتباطی ،بهبود ظاهر روستا
شده است .قدیری معصوم و همکاران ( )1390به ب ررسی اثرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار در روستاهای ده باال
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استان یزد پرداخته است .مطابق نتایج این مطالعه اکوتوریسم در جوامع روستایی منطقه مورد مطالعه دارای اثرات
مثبت و منفی متعددی بوده است .در بعد اقتصادی موجب ایجاد درآمد و اشتغالزایی؛ در بعد کالبدی :باعث گسترش
خدمات زیربنایی ،بهبود وضعیت معابر ،گسترش فضای سبز روستا ،بهبود وضعیت آموزش و عرضه بهداشتی
محصوالت در روستا شده است؛ در بعد اجتماعی دارای اثرات مثبت نظیر کاهش مهاجرت ،افزایش تعلق خاطر به
روستا و اثرات منفی نظیر رواج فرهنگ شهری و فاصله گرفتن از فرهنگ روستایی و در بعد زیست محیطی نیز
آسیب هایی شامل لطمه به محیط زیست ،افزایش آلودگی ،تخریب گونههای گیاهی و جانوری را بهدنبال داشته است.

بانویی آرانی ( ) 1391به بررسی نقش کویر در توسعه گردشگری و توسعه پایدار جوامع روستایی شهرستان آران و
بیدگل پرداخته و به این نت یجه رسید که توسعه گردشگری همراه با برنامهریزی و توجه اصولی به پتانسیلهای
موجود در نواحی کویری و بیابانی میتواند عامل مهمی در جهت برونرفت نواحی پیرامونی آن از انزوای جغرافیایی
و عقبماندگی به شمارآید .و موجبات رشد و توسعه پایدار آن را فراهم سازد .رایان و استوارت ( )2009نیز تأثیر
گردشگری بیابانی منطقه تفریحی آل ماها در دوبی را ارزیابی کرده و به این نتیجه دست یافت که گردشگری بیابانی
در منطقه مورد مطالعه خیلی موفق است ،بطوریکه در بعد زیست محیطی ،پوشش گیاهی اکنون بیشتر از قبل هستند
و گونههای جانوری در حال انقراض اکنون در منطقه رو به افزایش هستند .و در بعد اقتصادی نیز نقش مهمی در
درآمدهای مردم بومی داشته است.

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است.
برای ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بیابانی بر تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی جوامع روستایی در منطقه
مورد مطالعه از متغیرهای مثبت و منفی جدول  1که با مطالعه ادبیات تحقیق و مطالعه اولیه از منطقه بدست آمد،
استفاده شده است.
جدول  1شاخص های ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی
شاخص

بعد

افزایش فرصت های شغلی و منابع درآمدی و کاهش فقر روستاییان؛ رونق و بهبود کمی و کیفی صنایعدستی و محصوالت
اقتصادی

محلی؛ توسعه فعالیتهای کشاورزی و دامی؛ کاهش میزان مهاجرت از روستا و مهاجرت برگشتی به روستا؛ افزایش قیمت
کاالها و خدمات و زمین و مسکن.
افزایش مشارکت روستاییان در اجرای طرحهای توسعه گردشگری؛ احساس افتخار نسبت به محل سکونت؛ افزایش

اجتماعی-
فرهنگی

پایبندی به آداب و رسوم و سنن بومی و محلی؛ افزایش آگاهی مردم نسبت به ارزش ثروتهای طبیعی؛ افزایش آگاهی مردم
نسبت به اهمیت محیطزیست؛ توجه بیشتر مسئولین به منطقه؛ بهسازی و مرمت آثار تاریخی؛ انگیزه بیشتر افراد محلی
برای کسب تحصیالت؛ از بین رفتن فرهنگ بومی و محلی؛ تغییر نوع پوشش جوانان روستایی؛ افزایش رفتارهای نامناسب
در بین جوانان؛ ایجاد دوگانگی فرهنگی-اجتماعی.
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بهبود خدمات زیر بنایی روستا؛ بهبود کیفیت معابر داخلی روستا؛ تقویت مبلمان روستا؛ افزایش امکانات و گسترش
فضاهای تفریحی؛ تغییر الگوی مسکن روستایی؛ استفاده از روشهای جدید مدیریت پسماندها و دفع بهداشتی زبالهها؛
محیطی-

مدیریت فاضالب ها و آبهای سطحی؛ توجه به بهداشت محیط و نظافت کوچهها و معابر؛ بهسازی محیطزیست و

کالبدی

توسعه فضای سبز؛ تراکم جمعیت در روستاها در فصول گردشگری؛ افزایش سروصدا و برهم زدن آرامش ساکنان محلی؛
افزایش آلودگی آب؛ افزایش زباله در مکانهای گردشگری و مناظر طبیعی روستا؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی؛ آسیب
به باغات و محصوالت کشاورزی به سبب تعرض گردشگران؛ تخریب طبیعت و چشماندازها.
منبع :یافته های تحقیق1395 ،

منطقه مورد مطالعه مناطق روستایی دو بخش همجوار جرقویه علیا و بنرود می باشند .منطقه مورد مطالعه از
توابع شهرستان اصفهان است که در فاصله  115کیلومتری و شرق و جنوب شرق شهر اصفهان واقع شده است.
بخش جرقویه علیا با مساحت  7192کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  19194نفر به مرکزیت شهر حسنآباد است ،و
دارای دو دهستان به نامهای جرقویه علیا با  5روستا و رامشه با  7روستا است .و بخش بنرود با مساحت  2300به
مرکزیت شهر ورزنه با جمعیتی بالغ بر  29718نفر و دو دهستان به نامهای رودشت شرقی با  7روستا و گاوخونی
با  10روستا می باشد (مرکز آمار ایران.)1395 ،
جامعه آماری پژوهش سرپرست خانوار روستاهای منطقه مورد مطالعه هستند .روستاهای نمونه  12روستا از دو
بخش جرقویه علیا و بخش بنرود که از نظر گردشگری دارای جاذبههای بیشتری هستند ،میباشد( .نقشه .)1

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و پراکنش روستاهای نمونه
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حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به  6092خانوار روستاهای مورد مطالعه 360 ،نفر
محاسبه شد .برای نمونهگیری از روش «نمونهگیری تصادفی ساده» متناسب با حجم جامعه و پراکنش فضایی استفاده
شد (جدول .)2
جدول  :2جامعه آماری و برآورد حجم نمونه برحسب آمار سال  1395و فرمول کوکران
بخش

دهستان

دستجرد

1669

590

35

خارا

735

226

15

جرقویه

مالواجرد

859

326

19

علیا

رامشه

2692

1030

55

اسفنداران

933

289

17

احمدآباد

253

119

12

کفران

2225

887

50

جندان

1851

651

38

فارفان

1553

559

33

کفرود

1671

589

35

قورتان

1167

409

24

اشکهران

1325

417

25

جرقویه علیا

رامشه

رودشت شرقی
بن رود
گاوخونی

روستا

تعداد

تعداد خانوار

حجم نمونه

حمعیت

برای گردآوری دادههای مورد نیاز جهت تجزیهوتحلیل متغیرها و پاسخ به فرضیه از تکنیک پرسشنامه با سواالتی
چندگزینهای (در قالب طیف لیکرت  5طیفی از  1بسیار کم تا  5کم بسیار زیاد) استفاده شد .پس از پایان مرحله

گردآوری دادهها ،پرسشنامه ها کنترل و در قالب کدهای ویژه کدگذاری شدند .سپس اطالعات استخراج و توصیف
شد .آزمون روایی تحقیق محتوایی با مشاوره با اساتید و محققین رشته گردشگری و متخصصین گردشگری در
بخشداری های منطقه مورد مطالعه و سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی شهرستان اصفهان بدست
آمد .برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ که مبتنی بر مناسبترین همبستگی گویهها است استفاده
شد .بدین صورت که با مطالعه مقدماتی روی  40نمونه خانوار روستایی در چند روستا و با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ پایایی پرسشنامه محاسبه شد که میزان آن  0.73بدست آمد که که نشاندهنده پایایی باالی سنجهها است
(باالی  60درصد حد مطلوب) .برای آزمون فرضیهها از نرمافزار  SPSSو آزمونهای  T-testتک نمونهای با در نظر
گرفتن مطلوبیت عددی حد متوسط  2.5براساس طیف لیکرت و روش تحلیل عاملی استفاده شده است.

معرفی جاذبههای گردشگری منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در شرق و جنوب شرقی شهرستان اصفهان قرار دارد .بخاطر موقعیت جغرافیایی مناسبی و
قرارگیری بر سر راه ترانزیتی اصفهان  -بندرعباس و اصفهان  -شیراز ،و برخورداری از سابقه تاریخی ،تنوع بناهای
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تاریخی و چشماندازهای گوناگون طبیعی و منحصربهفرد ،از مناطق نمونه گردشگری اصفهان و ایران بهشمار میرود.
مهمترین جاذبههای گردشگری منطقه مورد مطالعه را بهصورت زیر میتوان برشمرد:
جدول  :3مهمترین جاذبه های گردشگری منطقه مورد مطالعه
تشریح

انواع جاذبه

تعدادی از جاذبههای طبیعی مهم منطقه عبارتند از :تاالب بین المللی گاوخونی است ،که یکی از باارزشترین
اکوسیستم کشور در فالت مرکزی با گونههای نادر گیاهی و جانوری است .از دیگر جاذبه های طبیعی منطقه
دریاچه نمک و پلیگونهای زیبای نمک در پهنه گاوخونی است ،که باال بودن سطح آب زیرزمینی ،ورود
جاذبههای

طبیعی

سیالبهای فصلی حوضه گاوخونی به تاالب ،تندباد و باال بودن تبخیر سبب ایجاد آن شده است .همچنین
رودخانه زایندهرود ،بهعنوان تنها منبع اصلی و تأمینکننده آب تاالب گاوخونی ،از دیگر جاذبه طبیعی مهم منطقه
است .دیگر جاذبه طبیعی مهم ،تپه های ماسه ای (تلماسه ها) شهر ورزنه است ،که در نوع خود در ایران کمنظیر
می باشد .از دیگر جاذبه مهم می توان به کوه چاه خزانه؛ کوه سیاه؛ غار شاه قنداب؛ درخت کهنسال رنگیده،
جنگل گزستان در مصب تاالب ،گونههای نادر گیاهی و جانوری منطقه ،بندهای شاخ کنار و شاخ میان؛ چاه جهنده
(آرتزین)؛ چشمهها اشاره کرد
در منطقه زیارتگاههای بسیاری وجود دارد که باعث جذب گردشگران زیادی شده است .زیارتگاههایی نظیر

جاذبههای

امامزاده سلطان ابوسعید روستای دستجرد؛ امامزاده علی ابنمحمد و جعفرابنمحمد روستای مالواجرد؛ امامزاده

مذهبی

جعفر روستای رامشه؛ امامزاده شاه زینالعابدین ورزنه؛ امامزاده روستای کفرود؛ امامزاده سیدعلی ابن ابراهیم
روستای کفران؛ امامزاده روستای جندان از مهمترین جاذبههای مذهبی منطقه است.
مهمترین جاذبههای باستانی منطقه شامل مساجد تاریخی نظیر مسجد جامع تاریخی ورزنه و مسجد جامع ایلخانی

جاذبه باستانی-

روستای فارفان؛ خانههای تاریخی نظیر خانه معروف قدیمی میرمیران ورزنه؛ مقبرهها ،کاروانسرا؛ قلعهها شامل قلعه

تاریخی

خرگوشی ،قلعه قورتان؛ شهرهای قدیمی نظیر شهر مدفون شده سبا و شهر قدیمی قولنجان؛ آتشکدههای زرتشتی؛
پلهای تاریخی شامل پل تاریخی ورزنه میباشند.
از جلوه های انسانی منطقه تکنیک های سنتی کشاورزی ،است که از همزیستی انسان در بستر بیابان جای گرفته

جاذبههای
انسان ساخت

است .که شامل کبوتر خانهها نظیر برج کبوتر حسن آباد ،برج کبوتر قورتان؛ آبانبارها شامل آبانبار ورزنه و
آبانبار جرقویه؛ بادگیرها شامل بادگیر آبانبار اشکهران؛ آسیابهای آبی ،آسیابشتر ورزنه؛ قنوات؛ خرمنکوب
سنتی (چان)؛ گاو گرد (آبکشی از چاه به شیوه سنتی)؛ پاکنده ها (نقاطی جهت برداشت آب شرب و شستشوی
لباس)؛ بوکند (محلی برای استراحت گردشگران) اشاره کرد.
برخی از مهمترین جاذبههای فرهنگی منطقه که معرف فرهنگی منطقه و موجب جذب گردشگر است عبارتند از:

جاذبههای

صنایع دستی (شامل قالیبافی ،پتوبافی ،چادربافی ،گلیمبافی ،پنبهپاککنی ،تختکشی ،کوزهگری) ،گویش و زبان

فرهنگی

محلی ،آدابورسوم خاص ،پوشش خاص منطقه (چادر سفید) ،بازیهای محلی ،غذاهای محلی ،مراسم یا سنتها
شامل انواع جشنها و تعزیه میشود.
از جاذبههای تفریحی منطقه عالوه بر بازدید از چشماندازهای بیابانی و انواع آثار باستانی و روستاگردی ،میتوان

جاذبههای

به کویرنوردی و رصد آسمان پرستاره اشاره کرد .همچنین سایت گردشگری کویری واحه ،دارای رصدخانه ،پیست

ورزشی-

میباشد و محیط
شترسواری ،پیست موتورسواری ،کمپینگ ،باشگاه هواپیمای تفریحی ،پینتبال ،باشگاه تیراندازی 

تفریحی

مناسبی جهت پرواز با گالیدر ،شترسواری ،موتورسواری ،سقوط آزاد است .همچنین قایق سواری در انتهاییترین
نقطه زایندهرود از دیگر جاذبه های تفریحی منطقه است.
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از جاذبههای درمانی و سالمت در منطقه مورد مطالعه عالوه بر هوای پاک و چشماندازهای زیبای بصری منطقه،
جاذبههای

میتوان به ماسه درمانی ،آفتاب درمانی و استفاده از انواع گیاهان با خواص دارویی و بهداشتی و ...جهت درمان


درمانی

برخی از بیماریهای خاص همچون بیماریهای مفصلی و پوستی اشاره کرد .از دیگر جاذبههای درمانی منطقه
سنگهای کوه سیاه است که مورد توجه گردشگران منطقه است.
(سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان)1395 ،

یافتههای تحقیق

ارزیابی شاخصهای تحقیق
به منظور ارزیابی اثرات گردشگری بیابانی بر روستاهای منطقه مورد مطالعه از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد.
چنانکه مالحظه می شود از دیدگاه جامعه محلی ،توسعه گردشگری بیابانی بر همه متغیرهای مورد مطالعه کم و بیش
تغییراتی ایجاد کرده است .بطوریکه در اکثر شاخصهای ارزیابی سطح معناداری بدست آمده نیز کمتر از آلفا 0.05
است ( )Sig=0.00که با سطح اطمینان  95درصد می توان پذیرفت گردشگری دارای تأثیراتی بر جامعه میزبان بوده
است .همچنین اثرات توسعه گردشگری بر جوامع روستایی منطقه مورد مطالعه بیشتر مثبت بوده است .در این میان
بیشترین تأثیر گردشگری بیابانی در منطقه مورد مطالعه بر شاخص های کاهش فقر روستاییان ،احساس افتخار نسبت
به محل سکونت ،توجه به بهداشت محیط و نظافت معابر با میانگین محاسبه شده  3.84و در سطح معناداری 0.000
و سطح اطمینان  99درصد میباشد .در مرتبه بعد شاخصهای توجه بیشتر مسئولین به منطقه با میانگین ،3.79
افزایش مشارکت روستاییان در طرحهای توسعه گردشگری با میانگین  3.73و افزایش قیمت مسکن با میانگین 3.71
دارای بیشترین تأثیر بوده اند .هر چند اثرات منفی گردشگری بیابانی در روستاهای مورد مطالعه نسبت به اثرات مثبت
کمتر بوده است ،اما توسعه گردشگری باعث افزایش زباله و آلودگیها در طبیعت ،افزایش قیمت مسکن و زمین و
ایجاد دوگانگی فرهنگی و اجتماعی در روستاهای منطقه مورد مطالعه شده است.
جدول  :4نتایج تفاوت معناداری اثر توسعه گردشگری بیابانی بر توسعه روستاهای منطقه مورد مطالعه با استفاده از آزمون
One-Sample T-Test

شاخص

میانگین

مقدار

افزایش فرصت های شغلی و منابع درآمدی در بخش گردشگری برای روستاییان

3.52

21.846

0.000

رونق و بهبود کمی و کیفی صنایعدستی و محصوالت محلی

3.25

9.674

0.000

توسعه فعالیتهای کشاورزی و دامی

3.46

19.923

0.000

کاهش فقر روستاییان

3.84

23.357

0.000

افزایش سطح درآمد روستاییان از بخش گردشگری

3.56

18.720

0.000

کاهش میزان مهاجرت از روستا به دلیل فرصت های شغلی

3.39

16.496

0.000

مهاجرت معکوس از شهر به روستا

2.85

7.054

0.000

افزایش هزینه مواد غذایی و کاالها

2.93

7.848

0.000

افزایش قیمت زمین و مسکن در روستا

3.71

24.190

0.000

t

سطح معناداری

 114ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی ،مطالعه موردی :روستاهای بخشهای جرقویه علیا و بن رود شهرستان اصفهان

شاخص

میانگین

مقدار

افزایش مشارکت روستاییان در فعالیتهای جمعی و طرحهای توسعه گردشگری

3.58

21.532

0.000

احساس افتخار نسبت به محل سکونت

3.84

25.788

0.000

افزایش احساس تعلق خاطر به روستا

3.39

18.222

0.000

افزایش توجه و پایبندی به آداب و رسوم و سنن بومی و محلی

3.41

15.144

0.000

افزایش آگاهی مردم نسبت به ارزش ثروتهای طبیعی

3.56

21.037

0.000

اهمیت دادن روستاها به کاشت درخت و حفظ فضاهای عمومی

3.49

17.348

0.000

افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت حفاظت از محیطزیست

3.37

17.863

0.000

توجه بیشتر مسئولین به منطقه

3.79

28.505

0.000

بهسازی و مرمت آثار تاریخی

3.08

8.530

0.000

آشنایی مردم محلی با محاسن فرهنگهای دیگر

3.15

12.788

0.000

گسترش روابط بیرونی روستاها با سایر روستاها و نواحی همجوار

3.36

15.491

0.000

انگیزه بیشتر افراد محلی برای کسب تحصیالت

3.65

25.165

0.000

از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم بومی و محلی

2.27

-3.765

0.162

تغییر نوع پوشش جوانان روستایی

3.31

15.880

0.000

افزایش ناهنجاریهای اجتماعی

2.43

-1.370

0.072

ایجاد دوگانگی فرهنگی -اجتماعی

3.02

9.913

0.000

بهبود خدمات زیر بنایی روستا نظیر آب ،راه و مسیرهای ارتباطی

3.68

21.822

0.000

بهبود کیفیت معابر داخلی روستا

3.47

19.608

0.000

تقویت مبلمان روستا ( افزایش سطل زباله) . . .

3.21

11.946

0.000

افزایش امکانات و گسترش فضاهای تفریحی

3.08

10.297

0.000

مدیریت مناسب و بهداشتی پسماندها و زباله ها و فاضالب ها

3.55

10.297

0.000

توجه به بهداشت محیط و نظافت کوچهها و معابر

3.84

27.487

0.000

بهسازی محیطزیست و توسعه فضای سبز

3.18

12.297

0.000

تراکم جمعیت در روستاها در فصول گردشگری

2.80

5.305

0.000

افزایش سروصدا و برهم زدن آرامش ساکنان محلی در فصول گردشگری

2.70

4.237

0.000

افزایش آلودگی آب

2.46

-0.740

0.09

افزایش زباله در مکانهای گردشگری و مناظر طبیعی روستا

3.35

13.545

0.000

تغییر کاربری اراضی کشاورزی

3.48

20.907

0.000

آسیب به باغات و محصوالت کشاورزی به سبب تعرض گردشگران

2.06

-9.811

0.138

کاهش گونههای گیاهی و جانوری

2.22

-6.409

0.000

تخریب طبیعت و چشماندازهای پیرامون

2.46

-0.792

0.081

تغییر نوع مصالح و استفاده از مصالح مقام و بهتر در ساختوسازها

3.56

18.772

0.000

تغییر الگوی مسکن روستایی به سبک خانههای دوم

3.11

12.777

0.000

مأخذ :یافتههای تحقیق1395 ،
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شناخت و ارزیابی ابعاد تأثیرگذاری گردشگری بر جوامع روستایی با استفاده از تحلیل عاملی
برای پیبردن به ابعاد و جنبه های اصلی تأثیر توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی روستایی مناطق کویری
مورد مطالعه از دیدگاه تعداد نمونه از تحلیل عاملی جهت تلخیص متغیرها در عوامل و سازههای بنیادی اقدام شد.
تحلیل عاملی از مجموعه روش های آماری است که عمل تقلیل متغیرها به عامل را ،از طریق گروهبندی کردن
متغیرهایی که باهم همبستگی متوسط یا نسبتاً باالی دارند ،انجام میدهد .چنانچه متغیرها را بتوان بهوسیله
همبستگیهایشان دستهبن دی کرد ،یعنی تمام متغیرهای یک گروه خاص در میان خودشان همبستگی باالی داشته ولی
با متغیرهای گروه دیگر همبستگی نسبتاً کمی داشته باشند ،میتوان تصور کرد که هر گروه از متغیرها یک ترکیب یا
عامل مورد بررسی را نشان میدهد که نشاندهنده همبستگیهای مشاهده شده است.
در آغاز باید نشان داد که پرسشنامه برای تحلیل عاملی مناسب است .برای سنجش روایی یا اعتبار متغیرها برای
انجام تحلیل عاملی ،اعتبار متغیرها با استفاده از آزمونهای ( KMOنشان دهنده امکان تقلیل دادهها به یکسری
عاملهای پنهان) و آزمون کرویت بارتلت (( )B.Tنشان دهنده همبستگی بین متغیرها و عاملها) مورد سنجش قرار
گرفت .همانطور که جدول  5نشان می دهد مقدار  KMOبرابر با  0.761است و مقدار آماره آزمون بارتلت برای
متغیرها در سطح باالیی قرار دارد و سطح معناداری هم کوچکتر از  0.05است ،که تناسب متغیرها برای انجام تحلیل
عاملی تأیید میشوند.
جدول  :5نتایج روایی متغیرها برای انجام تحلیل عاملی با آزمون بارتلت و کیزرمایر
0/761
4713/305
359
0/000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure
Chi-Square

درجه آزادی

)(df

Bartlett's Test of Sphericity

سطح معناداری )(Sig.

در مرحله بعد با استفاده از ماتریس عاملی ،عوامل مشترک و اهمیت نسبی هر یک از متغیرها معلوم میگردد .در
این پژوهش  29شاخص تأثیر گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی منطقه موردمطالعه ،مورداستفاده قرارگرفته است.
پس از محاسبه شاخص های اولیه در روند تحلیل عاملی ،به روش واریماکس چرخش یافتند و نتیجه حاصل از
تحلیل دادهها ،تقلیل  29شاخص اولیه به  5عامل برتر بوده است .در جدول شماره  6نتایج حاصل از استخراج عامل
ها براساس روش تجزیه به مولفه های اصلی همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی هر یک
از عاملها آورده شده است .همانطور که جدول نشان می  دهد پنح عامل استخراج شده بعد از دوران مجموعا
توانستهاند  69.56درصد از کل واریانس توسعه گردشگری بیابانی بر توسعه پایدار روستایی مناطق کویری را تبیین
نمایند .این مقدار در تحقیقات علوم انسانی بسیار مناسب است (کالنتری .)1387 :305 ،الزم به ذکر است در این
پژوهش پس از چرخش واریماکس 13 ،متغیر تحقیق بهدلیل پایین بودن بار عاملی (کمتر از  0.50درصد) و در نتیجه
همبستگی نداشتن آنها با دیگر متغیرها از تحلیل حذف شدند.
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جدول شماره  :6عامل های استخراج شده با مقدار ویژه ،درصد تبیین واریانس و درصد تجمعی از نتایج تحلیل عوامل حول محور
شاخصهای انتخابی به روش واریماکس
عاملها

مقدار ویژه

درصدواریانس

درصد واریانس تجمعی

1

8/266

30/616

30/616

2

3/177

12/787

43/403

3

3/699

11/619

55/023

4

2/305

9/715

62.738

5

1.574

5.830

69/568

مأخذ :یافتههای تحقیق

پس از پردازش متغیرهای نمایانگر نقش بیابانگردی بر توسعه روستایی ،نسبت به نامگذاری عوامل بدست آمده
اقدام گردید .نامگذاری عاملها ،وضعیت قرارگیری شاخصها در عاملها ،همراه با بار عاملی بزرگتر از  0.5بهشرح
میباشد ،که اثرات گردشگری بیابانی بر توسعه پایدار روستایی در  5عامل شامل توسعه اقتصادی و رفاه،
جدول  7
تغییرات اجتماعی – فرهنگی ،توسعه کالبدی و تقویت زیرساختها ،تغییر کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط و
تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط دسته بندی شدند.
جدول شماره  :7بارهای عاملی شاخصهای مربوط به عاملها
عامل

عامل اول:
توسعه اقتصادی و رفاه

عامل دوم:
تغییرات اجتماعی  -فرهنگی

شاخص

بار عاملی

افزایش فرصتهای شغلی و منابع درآمدی

1
0/749

روستاییان روستاییان
افزایش سطح درآمد
کاهش میزان مهاجرت

0/730
0/711

کاهش فقر روستاییان

0/619

رونق و بهبود کمی و کیفی صنایعدستی محلی

0/710

افزایش هزینه مواد غذایی و کاالها

0/671

مهاجرت برگشتی از شهر به روستا

0/616

2

انگیز بیشتر افراد محلی برای ماندگاری در

0/694

فرهنگی و وسعت نظر
ارتقای سطح آگاهیروستا

0/684

روستاییاننسبت به روستا
افزایش تعلق روستاییان

0/663

افزایش توجه به آداب و سوم محلی

0/734

توجه بیشتر روستاییان به تمیزی و نظافت محیط

0/723

روستاهای اجتماعی
افزایش ناهنجاری

0/586

افزایش مشارکت روستاییان در طرحهای توسعه

0/718

گردشگری به ارزش ثروت
افزایش آگاهی مردم نسبت

0/536

فرهنگی -اجتماعی
ایجاد دوگانگیطبیعی

0/681

3

4

5
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عامل

شاخص
بهبود زیرساختها و تسهیالت خدماتی روستا

بار عاملی
1

2

3
0/645

بهبود کیفیت معابر داخلی و مسیرهای ارتباطی

0/603

عامل سوم :توسعه کالبدی و تقویت

روستا آثار تاریخی
بهسازی و مرمت

0/672

زیرساختها

تغییر الگوی مسکن روستایی

0/597

افزایش قیمت زمین و مسکن

0/571

استفاده از مصالح مقام و بهتر در ساختوسازها

0/542

بهسازی محیطزیست و چشماندازهای طبیعی
افزایش امکانات و گسترش فضاهای سبز و
عامل چهارم:

تفریحی

تغییر کیفیت محیط زیست و

مدیریت مناسب و بهداشتی پسماندها و زباله ها

بهداشت محیط

و فاضالب
افزایش زباله در مکانهای گردشگری و مناظر
طبیعی

عامل پنجم :تغییر کاربری اراضی و
تخریب محیط

4

5

0/680
0/656
0/592
0/554

کاهش گونههای گیاهی و جانوری

0.544

تغییر کاربری اراضی زراعی

0.619

تخریب طبیعت و چشم انداز

0.603

مأخذ :یافتههای تحقیق

عامل اول :مقدار ویژه این عامل  8/266است که  30/616درصد از واریانس کل دادهها را تبیین میکند .بعبارت
دیگر این عامل مهمترین عامل متأثر از گردشگری بیابانی در مناطق روستایی مورد مطالعه شناخته شد .در این عامل
 7متغیر بارگذاری شده است .با توجه به شاخصهای بارگذاری شده این عامل را میتوان «توسعه اقتصادی و رفاه»
نامید .بار عاملی متغیرهای مذکور با توجه به ماتریس چرخش یافته از  0/616تا 0/749در نوسان است.
عامل دوم :مقدار ویژه این عامل  3/17است که  12/78درصد از واریانس کل دادهها را تبیین میکند .در ذیل
عامل دوم  9متغیر بارگذاری شده است که به توسعه اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد .بار عاملی متغیرهای این عامل
با توجه به ماتریس چرخش یافته از  0/536تا  0/734در نوسان است .براساس متغیرهای بارگذاری شده این عامل را
میتوان «تغییرات اجتماعی -فرهنگی» نامید .بعد از عامل توسعه توسعه اقتصادی و رفاه ،گردشگری بیابانی بیشترین

تأثیر را بر این عامل در در مناطق روستایی مورد مطالعه داشته است.
عامل سوم :این عامل با مقدار ویژه  3.69درمجموع  11/61درصد از واریانس کل را تبیین میکنند .بار عاملی
متغیرهای این عامل از 0/542تا  0/672در نوسان است .با توجه به  6متغیر بارگذاری شده شامل بهسازی و مرمت
آثار تاریخی ،تغییر الگوی ساخت و ساز و بهبود زیرساخت های روستاها این عامل را میتوان «توسعه کالبدی و
تقویت زیرساختها» نامید.
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عامل چهارم :مقدار ویژه  2.305است که  9.7درصد از واریانس کل را تبیین می کند .تعداد  4متغیر در ذیل آن
قرار میگیرند .این متغیرها میتوانند بیانگر بعد «تغییر کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط» باشند .توسعه
گردشگری تأثیرات مثبتی بر ارتقای کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط در مناطق روستایی مورد مطالعه داشته
است.
عامل پنجم :مقدار ویژه این عامل  1.57است که  5.8درصد از واریانس کل را تبیین می کند .تعداد  3متغیر در
ذیل آن قرار میگیرند ،که بیانگر بعد «تغییر کابری اراضی و تخریب محیط زیست» باشند.
با توجه به آنچه گفته شد نتایج پژوهش بیانگر پنج تأثیر عمده گردشگری در جوامع روستایی منطقه مورد مطالعه
است و توسعه گردشگری بیابانی بر توسعه جوامع روستایی گرایش دارد و تأثیرات منفی ناشی از گردشگری چندان
زیاد نبوده است .اما بیشترین تأثیری که گردشگری در روستاهای مورد مطالعه داشته است توسعه اقتصادی و رفاه
بوده است ،بطوریکه توسعه گردشگری باعث افزایش فرصت های شغلی ،افزایش سطح درآمد روستاییان ،تقویت و
توسعه صنایع دستی و بومی و در نتیجه کاهش کاهش فقر روستاییان و کاهش سطح مهاجرت از روستاهای مورد
مطالعه شده است .دیگر اثر گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی منطقه ،ایجاد تغییرات اجتماعی -فرهنگی در
روستاهای مورد مطالعه است .توسعه شرایط اقتصادی روستاهای مورد مطالعه ،تقویت انواع زیرساخت ها و خدمات
زیربنایی و توسعه کا لبدی روستاها و همچنین گسترش روابط و تعامالت بیرونی روستاییان و ارتباط با گردشگران،
سبب تقویت حس تعلق خاطر روستاییان و تمایل بیشتر روستاییان به ماندگاری در روستا و ایجاد انگیزه برای توسعه
گردشگری در بین روستاییان شده است .بعد اثرگذار دیگر گردشگری در بخش کالبدی و مسکن روستاها شامل
توجه به کیفیت راه های روستای و تقویت مساکن روستایی بوده است .همچنین حفظ و حراست از آثار تاریخی و
باستانی از سوی مسئولین محلی و مردم منطقه بیشتر مورد قرار گرفت .عالوه بر این توسعه گردشگری در منطقه و
شرایط مناسب اقلیمی و محیطی و انواع جاذبهها سبب تقاضا و تمایل بیشتر به ساخت خانههای دوم در این روستاها
بخصوص از سوی روستاییان مهاجر شده است ،که این مسئله افزایش قیمت زمین و مسکن را در روستاهای مورد
مطالعه به دنبال داشته است .توسعه گردشگری در منطقه عالوه بر اثرات اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی برشمرده در
فوق ،در بعد محیطی آسیب هایی شامل تغییر کاربری اراضی زراعی به خاطر ساخت و ساز خانه های دوم و تخریب
طبیعت و چشم انداز پیرامون روستاها را نیز به دنبال داشته است.

نتیجهگیری

گردشگری بهعنوان ابزاری توانمند ،امروزه نقش غیرقابلانکاری در تغییر و شکلدهی محیط پیرامون دارد و
میتواند جریان کار و فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را هدایت و در این اثناء با برنامهریزی و
مدیریت عقالیی ،سود سرشاری را عاید دولت و مناطق پیرامون اعم از شهرها و روستاها نماید .در این راستا
پژوهش حاضر به تحلیل اثرات گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی پرداخته است.
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مطالعه نشان میدهد منطقه کویری مورد مطالعه در شرق اصفهان بهواسطه داشتن شرایط محیطی و اکولوژیکی
خاص از جاذبه های متنوع طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی ،تفریحی ،ورزشی ،درمانی  ...برای توسعه گردشگری برخوردار
است .وجود جاذبههای کمنظیر مانند تپههای ماسهای شنی ،تاالب بینالمللی گاوخونی و دریاچه نمک ،انواع
چشمه ها ،قنوات ،بناهایی با بافت و معماری محلی و بومی ،برخورداری از محیطی آرام و دور از هیاهوی شهرها،
آسمان صاف و پرستاره و رصد ستارگان در آسمان صاف و ...از جمله قابلیتهای باالی توریستی منطقه بهشمار
میروند .مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بیابانگردی و گردشگری بیابانی در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد
تعدد و تنوع جاذبههای گردشگری طبیعی ،باستانی ،تاریخی و فرهنگی بههمراه پتانسیل های تفرجی و گردشگری
شامل کویرنوردی ،پر واز ،رصد ستارگان ،تسهیالت گردشگری شامل موقعیت جغرافیایی و شبکه حمل مناسب و
انواع تسهیالت اقامتی و ظرفیت نهادی شامل مشارکت مردمی و فعالیت نهادهای مردمی باعث شده این منطقه
بهعنوان یکی از قطبهای طبیعتگردی و بیابان گردی استان اصفهان شناخته شود که سالیانه پذیرای گردشگران
بیشماری از سراسر کشور و منطقه با مقاصد مختلف می باشد .ارزیابی تأثیر گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی
مورد مطالعه نشان میدهد تأثیر گردشگری بیشتر بر جنبههای مثبت بوده و بیشترین تأثیر را بر متغیرهای مثبت
کاهش فقر روستاییان ،احساس افتخار نسبت به محل سکونت ،توجه به بهداشت محیط و نظافت معابر با میانگین
 ،3.84توجه بیشتر مسئولین به منطقه با میانگین  ، 3.79افزایش مشارکت روستاییان در اجرای طرحهای توسعه
گردشگری با میانگین  3.73بوده است .همچنین تحلیل عاملی تأثیر توسعه گردشگری بیابانی بر توسعه روستایی که
با  29شاخص انجام شد ،که نتیجه حاصل از تحلیل دادهها ،تقلیل شاخصهای اولیه به  5عامل برتر بوده است که
مجموعا توانستهاند  69.56درصد از کل واریانس توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی مناطق کویری را تبیین
نمایند  .عامل اول به نام توسعه اقتصادی و رفاه با مقدار ویژه  8.26بر روی هم  30.61درصد از واریانس کل را به
خود اختصاص داده و به عنوان مهمترین عامل توسعه روستایی متأثر از توسعه گردشگری بیابانی در منطقه شناخته
شد .عامل دوم به نام تغییرات اجتماعی – فرهنگی  12.78درصد از واریانس ،عامل سوم به نام توسعه کالبدی و
تقویت زیرساخت ها  11.61درصد از واریانس ،عامل چهارم به نام تغییر کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط
 9.71درصد از مجموع واریانس و عامل پنجم به نام تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط  5.83درصد از مجموع
واریانس را به خود اختصاص دادهاند .که نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد گردشگری در جوامع روستایی مورد
مطالعه در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی تأثیر مثبت چشمگیری داشته است و در بعد فرهنگی و
زیست محیطی اثرات منفی متعددی را به دنبال داشته است.
لذا در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی از طریق گردشگری در این منطقه با توجه به توانهای باالی
گردشگری انجام اقداماتی شامل شناساندن هر چه بیشتر جاذبههای گردشگری طبیعی ،اکوتوریستی و تفریحی منطقه؛
ارتقاء سطح توسعه فرهنگی و ترویج رفتار محیطزیستی مسئوالنه؛ آموزش گردشگران در ارتباط با حساسیتهای
فرهنگی مردم منطقه؛ تدوین برنامه های اجرایی برای جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی منطقه و آسیب زدن به
محیطهای طبیعی ضرورت دارد.
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با توجه به سطح وسیع کویر در کشور و جاذبههای متنوع گردشگری در مناطق کویری کشور ،کویرگردی و
گردشگری بیابانی فرصتی است که با توسعه زمینههای جذب گردشگر ،می توان فرصتهای توسعه پایدار جوامع
محلی و روستایی منطقه را افزایش داد .با توجه به محرومیت این مناطق و بویژه روستاها توسعه گردشگری بیابانی
نه تنها باعث توسعه فرصتهای شغلی جدید ،درآمدزایی ،توانمندسازی مردم محلی ،بهبود کیفیت زندگی مردم و
افزایش رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی در مناطق کویری خواهد شد ،بلکه باعث احیای فرهنگ
بومی و ارزشهای تاریخی فراموش شده مناطق بیابانی کشور خواهد شد .افزون بر این باعث حفاظت از اکوسیستم و
حفظ تنوع گونه های گیاهی و جانوری این مناطق خواهد شد.
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