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چکيده
با توجه به اهميت حفظ و نگهداری محيطزيست روستاهای گردشگرپذير ،پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی نقش توسعه گردشگری
در ارتقای دانش زيست محيطی در روستاهای گردشگرپذير منطقه گردشگری قلعه چايی شهرستان عجقبشقير انجقام پذيرفتقه اسقت .ايقن
تحقيق از ديدگاه هدف ،كاربردی ،از ديدگاه ماهيت ،توصيفی و از نوع علی و تحليلی است .جامعه آمقاری تحقيقق را روسقتاييان سقاكن نقه
روستای اين محور تشکيل داده است كه با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی ساده و بر اساس فرمول كوكران ،تعداد نمونه  371نفقر بقه
دست آمد و روايی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأييد قرار گرفت .با استفاده از فرمول ويژه كرونباخ آلفقا ،پايقايی پرسقشنامقه
تحقيق  1/227محاسبه شد .برای تجزيهوتحليل دادهها از آزمون آماری همبستگی اسپيرمن و آزمون رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير بقا
استفاده از نرمافزار  PLSاستفاده شد .اولويتبندی روستاها با استفاده از مدلهقای پرومتقه ،ويکقور ANP ،و كپلنقد انجقام پقذيرفت .نتقايج
ِيافتههای پژوهش در ارتباط با آگاهیهای زيستمحيطی نشان میدهد ،همه متغيرهقای حفاظقت از تعقادل اكولقوژيکی روسقتا ،حفاظقت از
پوشش گياهی و جانوری ،مقابله با خشکسالی ،نبود آلودگی صوتی ،حفاظت از منابع آبی و خقاكی ،اسقتفاده از كشقاورزی ارگانيقک ،كقاهش
استفاده از سوختهای فسيلی ،دفن اصولی زبالهها ،عدم استفاده از زبالههای تجديدناپذير ،مديريت بحران زيستی و احيقا و بازسقازی محقيط
آسيبديده اثر معنیداری دارند .همچنين بر اساس نتايج مدلهای چند شاخصه ،روستای تپيکدره دارای با ترين اولويت و روستای قوزلجه
دارای كمترين اولويت از نظر دانش زيستمحيطی روستائيان بقوده اسقت .در نهايقت ،بقا توجقه بقه نتيجقه پقژوهش پيشقنهاد مقیشقود ،از
كاركردهای گردشگری روستايی در حفاظت از محيط زيست محلی استفاده شود.
كلمات كليدی :گردشگری روستايی ،دانش زيستمحيطی ،قلعه چايی
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در برابر محيطزيست نيز مسئوليت دارند (دگروسبويس.)0100 ،7

مقدمه
سکونتگاههقای روسقتايی همقواره بقا مسقائل و مشقکالت

ارتباط انسان با محيط طبيعی در روستا با شهر متفاوت است ،زيرا

متعددی روبقه رو بقودهانقد .مشقکالت پقيشروی توسقعه پايقدار

معيشت روستاييان در پيوند عميقی بقا محقيطزيسقت ققرار دارد.

روسققتايی ريشققه در عناصققر مختلققف اقتصققادی ،اجتمققاعی،

(حيدری ساربان و همکاران )0354 ،بررسی اسناد و مدار نشان

زيست محيطی و غيره داشته است (هاميلتون )0104 ،0كه بيشتر

میدهد 71 ،درصد فققرای جهقان در منقاطق روسقتايی زنقدگی

اين موارد نيز به نوبه خود ريشه در سو مقديريت دارد (دانقال و

میكنند .لذا اين قشر فقير فشار فزايندهای بر منقابع طبيعقی وارد

جورگنسققون0100 ،0؛ انگلققی و همکققاران .)0101 ،3از جملققه

میآورند كه اين امر برآمده از رشد جمعيت ،دسترسی محدود بقه

مشکالت توسعه روستايی مشکالت زيست محيطی مانند تخريب

زمين يا دسترسی به زمينهايی با كيفيت پقايين و منقابع انقد

محيط ،خشکسالی ،آلودگی ،فرسايش خا  ،انقراض گونقههقای

برای سرمايهگذاری و مديريت پايدار منقابع اسقت (شقريفینيقا و

جانوری ،سيل و غيره است (با ند و همکاران .)0101 ،4امقروزه

مهققدوی حققاجيلويی .)0325 ،در كنققار توجققه بققه آسققيبپققذيری

فاجعه زيستمحيطی افزون بر آنکه آرامش و امنيت را از زنقدگی

روستاها از نظر محيط زيستی بايد توجه نمود ،برخقی از روسقتاها

انسان میربايد ،موجوديت بشر را تهديد میكند .امروزه به دليقل

بنا به موقعيت اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،تاريخی -فرهنگقی و

عمق مشکالت زيست محيطقی ،اسقتفاده از هقر ظرفيتقی بقرای

بهويژه ظرفيتهای زيستی خود از جذابيتهای بيشتری برخوردار

كاستن از دامنه خطرات آن مورد توجه قرار میگيقرد (كقا برو و

هستند كه اصطالحاً روستاهای گردشقگرپذير ناميقده مقیشقوند

د اسپينا.)0104 ،0

(حيدری ساربان و همکاران .)0351 ،اين گونه روسقتاها ،در كنقار

در واقع محيطزيست طبيعی با وجود ابعاد متنوعی كه دارد ،از

اينکه از ظرفيتهای زيادی برای توسعه و رونق برخوردارنقد ،بقه

توان اكولوژيکی محدودی برای استفاده بقدون حسقاب و كتقاب

همان اندازه نيز آسقيبپقذير هسقتند .آسقيبپقذيری روسقتاهای

انسان دارد كه در صقورت نپقرداختن بقه ابعقاد زيسقت محيطقی

توريسققتی بيشققتر از بعققد زيسققتمحيطققی قابققل مشققاهده اسققت

توسعه ،ميزان آسيبپذيری آن دوچنقدان مقیشقود (كوسقتری،1

(موسوی و همکاران)0351 ،؛ زيقرا همقواره روسقتاها بقه عنقوان

 .)0104در اين ارتباط بررسی ادبيات توسعه پايدار نشان میدهد،

مکانهای بکر و دستنخورده شناخته میشوند كه افراد خسته از

در گذشته به دليل محدود بودن فناوری انسانی ،چنانچقه محقيط

زندگی شهری برای گريز از مشقکالت صقنعتی و آلقودگیهقای

دست نخورده رها میشد ،آسيب نمیپقذيرفت ،ولقی امقروزه بقه

كالن شقهرها بقه روسقتاهای دورافتقاده پنقاه مقیبرنقد (پنقوار و
2

دليل توسعه صنعتی و ايجاد فناوری نوين نمیتوان محيط زيست

همکققاران  .)0100 ،همچنققين ،هجققوم شققهروندان بققه منققاطق

را به حال خود رهقا كقرد و انسقانهقا دارای مسقئوليت دوگانقه

روستايی با فشار بيش از اندازه به محيطزيست و تخريب گسترده

انسانی و طبيعی هستند و به عبارتی نه تنها در برابر افقراد بلکقه

5

آن همراه است (يو )0104 ،
بررسی ادبيات توسعه پايدار نشان میدهد محيطزيست يکقی

1 - Hamilton
2 - Dunlap and Jorgenson
3 - Ongley et al
4 - Baland et al
5 - Calabrò and Della Spina
6 - Castree

از ابعاد حساس و آسيب پذير روستاست كه نسبت به شهرها كمتر
7 - De Grosbois
8 - Panwar et al
9 - Yu
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تحت تأثير آ ينده های مختلقف قرارگرفتقه اسقت ،ولقی الگقوی

صاحب نظران و انديشمندان مزايای گسترش و توسعه گردشگری

مصرف شهرنشينی و هجوم بعضی منابع آ ينده شهری به حريم

در نواحی روستايی عبارتند از :بهره گيری مناسب از منابع طبيعی،

روستاها و تغيير الگوی مصرف روسقتاييان زمينقه هقای تخريقب

بهبود شرايط زيستمحيطی و زمينهسازی توسعه پايدار روستايی

محيط زيست در روستاها را افقزايش داده اسقت (مقک كينلقی و

(پورتنی ،)0101 ،1ايجاد زيربناهای گردشگری مانند شقبکههقای

همکاران .)0107 ،0تخريب محيط زيست برآمده از بهقره بقرداری

ارتباطی ،آب و برق و نظاير اينها ،بسط بنياد اقتصقاد ناحيقهای،

ناپايدار روستاييان از منابع محيطی به شکل های مختلفقی ماننقد

كسب درآمد ،ايجاد تقاضا برای محصو ت كشقاورزی( ،يانقگ،7

استفاده از منابع طبيعی (هيزم ،فضو ت حيقوانی و غيقره) بقرای

 ،)0114كاهش فققر ،آبيقاری صقحيح ،محققق سقاختن عقدالت

سوخت ،چرای بیرويه ،تغيير كاربری اراضی مرتعقی بقه زراعقی،

قضايی ،اشتغالزايی ،تقويت زيرساختهقای آموزشقی در نقواحی

استفاده از كودهای شيميايی برای حاصلخيزی زمقين و برداشقت

روسققتايی (آشققلی ،)0111 ،2يکپارچققهسققازی اراضققی كشققاورزی،

بيشتر محصول موجب آلودگی محيطزيست و بقهويقژه آبهقای

تقويققت فعاليققتهققای كشققاورزی در كنققار دامققداری ،شققركت در

جقاری مقیشقود (مقورالس و هقاريس .)0104 ،0در ايقن ارتبقاط

كالس های ترويجی و آموزشی پيرامون حفاظقت منقابع طبيعقی

ونهنگ و شوون )0112( 3بر اين اعتقاد هسقتند ناهنجقاریهقای

(مطيعی لنگرودی و حيقدری ،)0350 ،ارتققای دانقش و مهقارت

ناشی از عدم اطالع رسانی و عدم افزايش دانش و سطح نگقرش

زيستمحيطقی ،مشقاركت در طقرحهقای آبخيقزداری ،مقديريت

افراد بر محيطزيست تأثير بيشقتری گذاشقته اسقت ،لقذا ارتققای

ريسققک توليققد و اسققتفاده از روشهققای زيسققتی در كشققاورزی

آگاهی های زيسقت محيطقی بقرای برطقرف كقردن تقنشهقای

(عارف ،)0100 ،5بهبود استانداردهای زنقدگی روسقتاييان ،بهبقود

زيست محيطی دارای اهميت بسياری اسقت (حيقدری سقاربان و

شبکه های ارتبقاطی ،رونقق بخشقی بقه اقتصقاد محلقی ،تلبيقت

همکاران.)0354 ،

جغرافيايی روستاييان در مناطق روستايی و جلوگيری از مهاجرت،

ارتقای آگاهیهای زيستمحيطی در نواحی روستايی تابعی از

متنوع سازی اقتصادی روستاها ،ارتقای درآمد روستاييان و تقويت

عوامل و پديدههای مختلف میباشد كه از جملقه ايقن پديقدههقا

زيرساختهای اقتصقادی ،امکقان جمعيقتپقذيری و بهبقود زيقر

می تقوان بقه فعاليقت گردشقگری اشقاره نمقود (يقاری حصقار و

ساختها ،حفظ محيطزيست روستا (يانگ.)0114 ،

همکاران .)0354 ،در اين ارتباط ،مطالعه بوسبی ،)0112( 4نشقان

بنابراين به اعتقاد دانشمندان ،اگر صنعت توريسقم همقراه بقا

می دهد ،با ورود گردشگران به مناطق روستايی ،دانش و آگقاهی

حفاظت از پوششهای طبيعقی ،خقا و آبوهقوا باشقد ازجملقه

روسققتاييان افققزايش يافتققه و ميققزان تققنشهققا و اخققتال ت

سودمندترين صنايع خواهد بود .بقه عبقارتی صقنعت گردشقگری

زيست محيطی كاهش می يابد .كوهن ،)0555( 0بر اين باور است

بهعنوان يک صنعت پاكيزه مورد توجه قرارگرفته است؛ زيرا ايقن

كه گسترش صنعت گردشگری در مناطق روستايی به حفظ منابع

صنعت هي گونه آلودگی برای محيطزيست به وجود نمقیآورد و

طبيعی پايه ،افزايش آگاهیهقای زيسقتمحيطقی و حفقظ تنقوع

بهجای كارخانههای آلودهكننده ،بر پايقه رسقتورانهقا و هتقلهقا

زيسققتی منجققر مققیشققود .نهايققت ايققنكققه بققه بققاور برخققی از

بناشده است .از آن گذشته پيش بينی مقیشقود ،طبيعقت گقردی،

1 - McKinley et al
2 - Morales and Harris
3- Wenheng and Shuwen
4 - Busby
5 - Chohen

6 -Porteny
7 - Yang
8 - Ashly
9 - Aref
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بخققش اعظققم بققازار گردشققگری فاكتورهققای آينققده را بققه خققود

از جمله مناطق گردشگرپذير جنوب استان آذربايجان شقرقی

اختصاص دهقد .درواققع ايقن نقوع گردشقگری ،جهقت ارتققای

منطقه قلعه چايی در شهرستان عجبشير است كه به طول بيش

پيشققرفت اقتصققادی هققر كشققور ،مققردم بققومی منطقققه و حفققظ

از  01كيلمتر ،دارای  5روستا است كه از حدود  01سقال اخيقر و

ارزشهای طبيعی ،زيستمحيطی و فرهنگی مناطق گردشقگری

به ويژه به دنبال احداث سد تبديل به يک منطقه گردشگری شده

مناسب تشخيص دادهشده است .از ايقن رو ،توسقعه ايقن بخقش

است .اين منطقه دارای آثقار متعقدد گردشقگری در حقوزههقای

جزو اهداف اصلی صنعت گردشقگری در نظقر گرفتقه مقیشقود

طبيعی و تاريخی است ،اما امروزه به علت سقرمايهگقذاری زيقاد

(حسينی و هوشيار خقواه .)0324 .همچنقين صقنعت جهقانگردی

بخش خصوصی دچار تغيير منظر شده و بخشی از طبيعقت ايقن

قادر است ،توجه را به مسائل مهم زيستمحيطی معطوف كنقد و

منطقه نيز تغير يافته است كه بخشقی از آن بقه دليقل تغييقرات

پاي قهگققذار طققرحهققايی باشققد كققه موجققب حفققظ و حراسققت از

سريع و بدون برنامقهريقزی بقوده اسقت .از جملقه چقالشهقای

محيطزيست میشود .بهعنوانملال :جهانگردی مقیتوانقد توجقه

زيست محيطی در اين منطقه میتوان بقه احقداث سقد و تغييقر

عموم را به مسئله تنوع گونههای حيوانات و گياهان بسياری كقه

الگوی كشت ،عدم رعايت اصول كشت به خاطر كشتهقای دوم

در خطر انقراض هستند جلب كند.

و سوم توسط روستائيان برای عرضه محصو ت به گردشقگران،

آگاهی زيستمحيطی عبارت است از دانش و شقناخت افقراد

اختصاص مراتع به باغهی انگور ،احداث كمپهقای گردشقگری،

نسبت به محيط زيست پيرامونی خود و همچنين حضور آگاهانقه،

آلودگی منابع آب سطحی و زيرزمينی ،استحصال زياد منقابع آب

داوطلبانه و متعهدانه فرد برای حفظ و نگهداری از محيطزيسقت

زيرزمينی ،وقوع سيالبهای متعدد ،آلودگی صوتی ناشی از تقردد

(پورتنی .)0101 ،0به عبارتی آگقاهی زيسقت محيطقی بقه معنقی

زياد وسايل نقليه ،فرسايش خا  ،تخريب و آتش زدن درختان و

آگاهی افراد از آسيبها و چالشهای تهديدكننقده محقيطزيسقت

غيره كه روز به روز نيز متناسب بقا افقزايش تعقداد گردشقگران،

است كه شامل تهديقدهای پقيش روی آب ،هقوا و زمقين اسقت

ميزان تخريب ناشی از آن نيز افزايش میيابد ،اشاره كرد .از آنجا

(حسينی و همکاران .)0101 ،در اين معنا دانقش محقيط زيسقتی

كه در آينده نيز گردشگری به شدت در اين منطققه توسقعه پيقدا

مسئوليت افراد را در ارتباط با مؤلفههايی مانند استفاده نکقردن از

خواهد نمود و افزون بر اين ،با توجه به اينکه هزينقه بازسقازی و

زبالههای مخرب محيط زيسقت ،قطقع نکقردن پوشقش درختقی،

احيای محيط تخريب شده زياد و زمانبر هست ،به نظر میرسد،

آسيب نرسقاندن بقه زنقدگی جقانوری و غيقره اسقت .در نهايقت

با شناسايی اثرات گردشگری در ارتقای دانقش و فرهنقگسقازی

براساس مجموع تعاريف موجود در زمينه دانش زيسقت محيطقی

میتوان ضمن جلوگيری از تخريب محيط زيست ،از هزينههقای

میتوان گفت كه آگاهی زيستمحيطی عبارت است از استعداد و

احيای محيط زيست تخريب شده نيز جلوگيری نمود .از ايقن رو،

قابليت انسان در استفاده از محيطزيست بدون آسيب رساندن بقه

مقاله حاضر در راستای تبيين نقش گردشگری بر ارتقای آگقاهی

اجزای آن كه اشاره به نگرش سيستمی افراد ،مسئوليت شناسقی،

زيست محيطقی روسقتاييان در محقور توريسقتی قلعقه چقايی در

فرهنگ اجتماعی و مسئلهيقابی فقرد دارد (هقدل و همکقاران،0

شهرستان عجبشير میباشقد .بقا توجقه طقرح مسقئله صقورت

.)0100

گرفته ،هدف اصلی پژوهش پيش رو ،يقافتن پاسقخ علمقی ايقن
سؤال است كه تا چه اندازه توسعه گردشگری روستايی میتوانقد
1 - Portney
2 - Heddle et al
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دانش عمومی روستائيان را درباره مسقائل زيسقتمحيطقی ارتققا

میيابد .در ارتباط با پيوند اثقرات ملبقت گردشقگری بقر ارتققای

دهد؟

آگاهی های زيست محيطی كوهن ( )0555بر اين باور اسقت كقه

مرور ادبيات برنامه ريزی گردشگری نشان مقی دهقد ،دربقاره

گسترش صنعت گردشگری در مناطق روستايی بقه حفقظ منقابع

توسعه گردشگری روسقتايی ديقدگاه هقای متفقاوتی وجقود دارد.

طبيعی پايه ،افزايش آگاهیهقای زيسقتمحيطقی و حفقظ تنقوع

برخی آن را بخشی از بازار گردشگری مقیداننقد و بعضقی آن را

زيسققتی منجققر مققیشققود .بققه بققاور برخققی از صققاحبنظققران و

فلسفه ای برای توسعه روسقتايی معرفقی مقیكننقد .ديقدگاه اول

انديشمندان ،مزايقای گسقترش و توسقعه گردشقگری در نقواحی

گردشگری را به ملابه راهبردی برای توسقعه روسقتايی مقیدانقد.

روستايی عبارتند از :بهره گيری مناسب از منقابع طبيعقی ،بهبقود

گردشقگری در ايقن ديقدگاه دارای پيامقدهای سقودمندی بققرای

شرايط زيست محيطی ،زمينه سازی برای توسعه پايقدار روسقتايی

روستاييان است ،از جمله ايجاد اشقتغال و افقزايش درآمقد (ليقو،0

(بوسبی ،)0111 ،بازسازی محقيطزيسقت طبيعقی ،توانمندسقازی

 )0527در ديققدگاه دوم ،گردشققگری بققه ملابققه سياسققتی بققرای

مققردم محلققی ،مشققاركت در حفاظققت از منققابع فرهنگققی و

بازساخت سکونتگاههای روستايی مورد توجه قرار مقیگيقرد .در

زيست محيطی بهويژه جاذبههای زيبا ،اشقتغالزايقی ،همبسقتگی

ديدگاه سوم ،گردشگری روستايی به عنوان ابزاری بقرای توسقعه

بققين جوامققع محلققی (هولجققوا ،)0113 ،3ايجققاد تقاضققا بققرای

پايدار و حفاظت از منابع طبيعی مطرح است؛ اين ديدگاه خواهان

محصققو ت كشققاورزی (بققدری و همکققاران  ،)0323 ،آبيققاری

رشد بلندمدت گردشگری بدون اثرات مخرب بر زيستبقومهقای

صحيح ،عدالت قضايی ،تقويت زيرساخت های آموزشی در نواحی

طبيعی است (ياری حصار و همکاران .)0354 ،از ميقان ديقدگاه-

روستايی ،يکپارچهسازی اراضی كشاورزی ،تقويقت فعاليقتهقای

های مختلفی كه درباره گردشگری روستايی وجود دارد ،بررسقی

كشاورزی در كنار دامداری ،شركت در كقالس هقای ترويجقی و

ابعاد زيست محيطی گردشگری يکی از حوزههقای مقورد عالققه

آموزشی پيرامون حفاظت منابع طبيعی ،مديريت ريسک توليقد و

جغرافی دانان است كه دليل آن در ماهيت جغرافيا نهفته است كه

اسققتفاده از روشهققای زيسققتی در كشققاورزی (عققارف،)0100 ،

دارای رويکردی قوی در زمينه روابط انسقان و محقيط اسقت .در

شركت در كالسهای آموزشی كشاورزی ،ارتقای توانمندیهقای

واقققع ،آنهققا بققه دنبققال بررسققی آثققار گردشققگری و تفققريح بققر

كنترل ريسکهای محيطی ،مديريت پسماندها و كنترل سقيالب

محيط زيست و تحليل اثرات ملبت و منفی آن هستند (افتخقاری

و مديريت آب (بوسوا ،)0101 ،4حساسيت به صيانت از گونههای

و قققادری0320 ،؛ پققاپلی يققزدی و سقققايی ،0320 ،پتققر ز كققا،0

گيققاهی و جققانوری ،توانققايی بهققرهوری صققحيح از آبوخققا ،

 .)0110مطالعات توسقعه نشقان مقیدهقد ارتققای آگقاهیهقای

جلوگيری از افزايش آفات ،بهبود حفاظقت منقابع طبيعقی پايقه و

زيست محيطی تابعی از عوامل و پديدههای مختلف میباشد كقه

اكوسيستم زراعی پايدار (اسلوونيا ،)0112 ،0بهبقود اسقتانداردهای

از جمله اين پديدهها میتوان به فعاليت گردشگری اشقاره نمقود.

زندگی روستاييان ،بهبود شبکههای ارتبقاطی ،رونقق بخشقی بقه

همچنين در اين ارتباط ،مطالعه بوسبی ( )0112نشان میدهد ،بقا

اقتصاد محلی ،تلبيت جغرافيايی روستاييان در مناطق روسقتايی و

ورود گردشگران به مناطق روستايی دانش و آگقاهی روسقتاييان

جلوگيری از مهاجرت ،متنوعسقازی اقتصقادی روسقتاها ،ارتققای

با رفته و ميزان تنش ها و اخقتال ت در ايقن منقاطق كقاهش

درآمد روسقتاييان و تقويقت زيرسقاخت هقای اقتصقادی ،امکقان

1 - Liu
2 - Peterzelaka

3 - Holjeva
4 - Biswa
5- Slavonnia
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جمعيققتپققذيری و بهبققود زيققر سققاختها و حفققظ محققيطزيسققت

متخصصان مورد تأييد ققرار گرفقت .مطالعقه راهنمقا در منطققه

روستا(يانگ.)0104 ،

مشابه جامعه آماری با تعداد  31پرسشنامه صقورت گرفقت و بقا

انجمن جهانی سفر و جهانگردی ،بقا توجقه ويقژه بقه اثقرات

دادههای كسب شده و استفاده از فرمقول ويقژه كرونبقاخ آلفقا در

گردشگری در حفاظت از تنوع زيستی ،رويکرد اصلی گردشقگری

نرمافزار  ،SPSSپايايی پرسشنامه تحقيق  1/227به دسقت آمقد.

آتی را در موارد زير خالصه مینمايد:

پرسشنامه اين پژوهش در دو سطح طراحی شده كه بخقش اول

گردشگری در حفاظت و پا يش منابع زمينی؛

آن شامل  00سؤال توصيفی و عملياتی كردن متغيرهای پژوهش

نقش گردشگری در جلوگيری از تخريب يه ازون؛

در بخش دوم پرسشنامه از طريق شناسايی  01متغير در ابعاد ده-

نقش گردشگری در حفاظت از منابع آبی و بهويژه منابع آبقی

گانه مختلف محيطزيستی صورت گرفته است (جدول .)0
تجزيهوتحليل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون

تا بها؛
نقش گردشگری در افزايش دانش و مهارت زيستی مردم و
گردشگری و در

مشتر از تنقوع فرهنگقی (اوسقتلينگ،0

.)0114

و آزمون آماری رگرسيون چند متغيره انجام شده است .افزون بقر
اين با استفاده از نرمافقزار  PLSمقدلسقازی نهقايی حفاظقت از
محيطزيست روستاهای گردشگری ترسيم شقده و بقا اسقتفاده از
مققدل تصققميمگيققری چنققد شاخصققه پرومتققه ،ويکققور و ANP

روستاهای مورد مطالعه اولويتبندی شده و با بقه كقارگيری فقن

مواد و روشها
پژوهش حاضر با هدف كلقی بررسقی نققش گردشقگری در

كپلنققد ،ارزش و جايگققاه نهققايی هققر روسققتا از نظققر دانققش

ارتقای مهارتهای زيستمحيطی روستاييان انجامشده و از نقوع

زيست محيطی روستائيان به دست آمده است .تعقداد روسقتاهای

توصيفی و تحليلی است .اين تحقيق از ديدگاه هدف ،توسعهای و

مورد مطالعه در اين پژوهش ،نه روستا بوده كه همگی در منطقه

از ديدگاه ماهيقت ،توصقيفی و پيمايشقی اسقت .جامعقه آمقاری

توريستی قلعه چايی عجبشير واقع شدهاند (جدول .)0

تحقيق شامل كليه روستاييان ( 5024نفر) ساكن در  5روستا بوده

شهرستان عجقبشقير بقا وسقعت  732كيلومترمربقع و 0/1

كه در منطقه توريستی قلعه چايی شهرستان عجبشير در استان

درصد از كل استان را شامل میشود .اين شهرستان در  47درجه

آذربايجان شرقی ساكن بودهاند .برای اينکه هر يقک از اعضقای

و  05دقيقه طول شرقی و  32درجقه و  0دقيققه عقرض شقمالی

حجم نمونه انتخابی از شانس برابر برای انتخاب شدن برخقوردار

قرار دارد و در  011كيلومتری تبريز در جنوب اسقتان آذربايجقان

باشند ،از روش نمونه گيری تصادفی سقاده اسقتفاده شقده اسقت.

شقرقی قرارگرفتققه اسقت (حيققدری سقاربان و همکققاران)0354 ،

همچنين با توجه بقه اينکقه پقژوهش حاضقر در مقورد ميقانگين

(شکل .)0

اندازه های مربوط به نظرات در هقر يقک از طيقفهقای ليکقرت

شهرستان عجبشير دارای  40روستا بوده كه از ايقن تعقداد،

پنجگانه بوده است به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران

نقه روسقتا در محقدوده توريسقتی قلعقه چقايی ققرار گرفتقهانقد.

استفاده شده است .تعداد نمونه مناسب برای اين تحقيق  371نفر

روستاهای واقع در محور توريستی قلعقه چقايی جمعقاً دارای 35

به دست آمد (جدول  .)0روايی صوری پرسشقنامه توسقط گقروه

جاذبه در ابعاد مختلف گردشگری طبيعی و گردشگری فرهنگقی
و اجتماعی است كه بر اساس آمار موجود در سه سقال ( 53القی

1- Ostling
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 )51بيش از  0501111گردشگر از اين روستاها بازديد كقردهانقد
(حيدری ساربان و همکاران( )0354 ،جدول .)3
جدول  .1متغيرهای پژوهش
حفاظت از تعادل اكولوژيکی

تعادل گياهان ،تعادل هوا ،تعادل حيات حيوانات ،تعادل آب ،تعادل چشمانداز

روستا
حفاظت از پوشش گياهی و جانوری
مقابله با خشکسالی
حفاظت از منابع آب و خا
عدم آلودگی صوتی
استفاده از كشاورزی ارگانيک
كاهش استفاده از سوختهای
فسيلی
دفن اصولی زبالهها
استفاده نکردن از زبالههای
تجديدناپذير
مديريت بحران زيستی
احيا و بازسازی محيط آسيبديده

حفاظت از درختان ميوهای و غيرميوهای ،حفاظت از باغها ،حفاظت از زمينهای ديم ،حفاظت از حيوانات اهلی ،حفاظت از حيوانات غير
اهلی
شناخت خشکسالی ،استفاده از گياهان مقاوم به خشکسالی ،ترويج و آموزش درباره خشکسالی ،استفاده از روشهای نوين آبياری ،محافظت
از باغها و دام در برابر خشکسالی
حفاظت از منابع آب شرب ،حفاظت از آبهای رودخانهای ،كنترل برداشت آب ،آلوده نکردن آبهای كشاورزی ،بازسازی منابع آبی و نهرها
كنترل آ يندههای صوتی ،حذف منابع آ ينده ،جلوگيری از تردد وسايل نقليه در روستا
كشت محصو ت ارگانيک ،عرضه محصو ت ارگانيک به بازار ،تبليغات ،بازاريابی ،آموزش و ترويج در خصوص كشت ارگانيک
قطع نکردن درختان برای توليد زغال ،استفاده نکردن از بنزين ،گازوئيل ،نفت و ديگرانرژیهای تجديدناپذير ،استفاده از پنلهای خورشيدی
جمعآوری اصولی زباله ،انتقال بهداشتی و نوين زباله ،دفن بهداشتی زباله و مکانيابی بهينه ،استفاده از ادوات نوين جمعآوری زباله
استفاده نکردن از ظروف پالستيکی ،استفاده نکردن از نايلون ،عدم رهاسازی در روستا و پيرامون آن ،تفکيک زبالهها در مبدأ ،بازيابی زباله-
ها
كنترل سيل ،زلزله ،مقاومسازی ساختمانها ،آمادگی قبلی در برابر حوادث ،كنترل بهداشت محيط
كاشت درخت ،عدم خاكبرداری گسترده ،احيا و نگهداری از حيوانات در حال انقراض ،بازسازی زيستگاهها ،بازسازی چشمانداز روستا
جدول  .7تعداد جمعيت و حجم نمونه انتخابی به تفکيک روستاهای مورد مطالعه
روستا
تپيک دره
تجرق
زاويه
آلمالو
هرگالن
گنبد
باراز
ينگيجه
قوزلوجه

جمعيت
040
103
311
0321
3454
310
111
202
0301
منبع :نتایج سرشماری  6931و یافتههاي پژوهش

حجم نمونه
01
41
00
41
51
00
41
00
30
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شکل  .1موقعيت جغرافيای شهرستان عجبشير و روستاهای محور توريستی قلعه چايی؛ ترسيم :نويسندگان مقاله1392 ،
جدول  .3تعداد جاذبههای فرهنگی و طبيعی روستاهای قلعه چايی
روستا
تپيک دره
تجرق
زاويه
آلمالو
هرگالن

جاذبه فرهنگی
1
0
3
3
0

جاذبه طبيعی
3
0
0
0
3

روستا
گنبد
باراز
ينگيجه
قوزلوجه

شاغلين گردشگری
7
5
0
07
7
منبع :یافتههاي پژوهش

جاذبه فرهنگی
1
3
4
3

جاذبه طبيعی
0
0
0
3

شاغلين گردشگری
4
5
00
04

پاسخگويان از گروه سنی  01الی  31سال با  40/00درصد بقوده

تجزیهوتحلیل دادهها

بر اساس نتايج حاصل از يافتقههقای پقژوهش ،از بقين كقل

است .در رابطه با سطح سواد نيز بيشترين افراد مربوط به سقطح

پاسخ دهندگان جامعقه محلقی 31/04 ،درصقد را زنقان و 13/21

سواد ديپلم با  40/40درصد بوده است .نتايج مربقوط بقه توزيقع

درصققد را مققردان تشققکيل دادهانققد .همچنققين بيشققترين درصققد

فراوانی پاسخهای پرسشنامه در جدول  4قابل مشاهده است.

جدول  .4درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار روستای گردشگرپذير
متغير
حفاظت از تعادل اكولوژيکی روستا
حفاظت از پوشش گياهی و جانوری
مقابله با خشکسالی
حفاظت از منابع آبی و خاكی
عدم آلودگی صوتی
استفاده از كشاورزی ارگانيک
كاهش استفاده از سوختهای فسيلی
دفن اصولی زبالهها
عدم استفاده از زبالههای
تجديدناپذير
مديريت بحران زيستی
احيا و بازسازی محيط آسيبديده

خيلی كم

كم

متوسط

زياد

خيلی زياد

ميانگين

انحراف معيار

07/0
02/0
00
01
02/7
04/0
00/3
05/3

4/07
4/37
4/30
4/05
4/00
4/14
3/52
4/10

0/45
0/00
0/37
0/40
0/41
0/00
0/00
0/04

00/4

05/2

3/22

0/01

07/0
01/4
07/0
02/1
01/1
01/0
01/3
05/0
منبع :يافتههای پژوهش0357 ،

01/3
05/0

4/10
3/1

0/04
0/40

02/0
00/0
00/3
01/0
02/4
04/0
03/4
00/1
03/4

درصد پاسخگويان (درصد)
00/1
05/3
05/7
04/0
07/0
07/1
00/1
05/1
00/0
02/0
30/0
5/2
01/2
01/1
00/0
01/2
00/0
02/4
04/1
01/0
04/0
02/0
00/4
00/0
03/7

07/7
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هستند .همچنين متغيرهای احيا و بازسازی محقيط آسقيبديقده،

نتايج
تجزیهههوتحلیههل دادهههها هها ادههتزاده ان هنمههوی ه

ههت

مقابله با خشکسالی و استفاده از كشاورزی ارگانيک به ترتيب بقا
 1/400 ،1/301و  1/000به ترتيب كمترين ميزان همبسقتگی را

پیردوی

از آزمون همبستگی اسپيرمن برای بررسقی وجقود يقا عقدم

داشتهاند .همچنين بررسی نتايج به تفکيک روستاها حاكی از اين

وجود همبستگی بقين متغيقر گردشقگری و مؤلفقههقای دانقش

است كه اثقر متغيرهقای كشقت محصقو ت ارگانيقک ،كقاهش

زيست محيطی روستاييان در روستاهای گردشگری اسقتفادهشقده

استفاده از سوخت فسيلی ،مديريت بحرانهقای زيسقتی و دفقن

است و همانطور كه نتايج بهدستآمده از اين آزمون در جدول 4

اصولی زباله در روستاهای ابتدايی محور كقه فاصقله كمتقری بقا

نشان میدهد ،همه متغيرهای مورد مطالعه در هقر نقه روسقتای

مركز شهر دارند ،بيشتر از ديگر روسقتاها اسقت .اثقر متغيرهقای

مورد بررسی دارای همبستگی ملبت و معناداری هستند .نتايج به

حفاظت از پوشش گياهی و جقانوری ،حفقظ تعقادل اكولقوژيکی

دست آمده حاكی از آن است كه متغير حفاظقت از منقابع آبقی و

روستاها و عدم آلودگی صقوتی در روسقتاهای انتهقايی بيشقتر از

خاكی با مقدار  ،1/701كاهش استفاده از سوختهای فسقيلی بقا

بقيه روستاها بوده و ديگر متغيرها ارتباط معنقاداری بقا موقعيقت

 1/125و متغيققر عققدم آلققودگی صققوتی بققا مقققدار  1/127دارای

قرارگيری در طول محور (فاصله از شهر) نداشتهاند.

بيشترين ميزان همبستگی معنادار با توسعه گردشگری روسقتايی
جدول  .5نتايج آزمون پيرسون دربارهمتغيرهای تحقيق
روستاهای گردشگری

متغير
ضريب همبستگی
1/015
حفاظت از تعادل اكولوژيکی روستا
1/107
حفاظت از پوشش گياهی و جانوری
1/400
مقابله با خشکسالی
1/701
حفاظت از منابع آبی و خاكی
1/127
عدم آلودگی صوتی
1/000
استفاده از كشاورزی ارگانيک
1/125
كاهش استفاده از سوختهای فسيلی
1/133
دفن اصولی زبالهها
1/147
عدم استفاده از زبالههای تجديد ناپذير
1/047
مديريت بحران زيستی
1/301
احيا و بازسازی محيط آسيبديده
منبع :يافتههای پژوهش.0357 ،

مقدار ()P
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

مطابق جدول  ،1نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره به روش

 03متغير مورد اسقتفاده در ايقن پقژوهش ،توانقايی تبيقين 11/0

گام بقه گقام در ارتبقاط بقا افقزايش آگقاهی زيسقتمحيطقی در

درصد از تغييقرات واريقانس مربقوط بقه دانقش زيسقتمحيطقی

روستاهای گردشگر پذير نشان می دهد كه بين تمامی متغيرهای

روستاييان را داراست .در تفسير نتايج اين جدول میتقوان گفقت

مورد بررسی با ميزان دانش و آگاهی زيستمحيطقی روسقتاييان

كه گردشقگری مقیتوانقد  04/7درصقد از تغييقرات مربقوط بقه

رابطه معنی داری وجود دارد .بر اساس نتايج بهدست آمده مجموع

متغيرهای 03گانه را تبيين نمايی كه با در نظر گرفتن حدفاصقل
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بين  +0و  ،1مقداری بيشتر از حقد متوسقط يعنقی ( )1/01بقوده

متغيرهای 03گانه دارای ارتباط ملبت و معناداری بقا گردشقگری

است ( .)Adj.R2= 0.522همچنين نتايج ستون بتا نيقز بيقانگر

هستند و در اين بين احتمال معناداری متغيرهای كاهش استفاده

اين است كه به ازای هر يک واحد افزايش انحقراف اسقتاندار در

از سققوختهققای فسققيلی ( ،)1/110عققدم اسققتفاده از زبالققههققای

گردشگری ،نمره حفاظت از تعقادل اكولقوژيکی  1/300انحقراف

تجديدناپققذير ( ،)1/110احيققا و بازسققازی محققيط آسققيبديققده

استاندارد با تر خواهد رفت و يا با افزايش يک نمره در انحقراف

( )1/113و متغير حفاظت از پوشش گيقاهی و جقانوری ()1/110

استاندارد گردشگری (متغير مسقتقل) ،نمقره حفاظقت از پوشقش

كمتر بوده است .برای ديگر متغيرها نيز احتمال معناداری برابر با

گياهی و جانوری  1/340انحراف استاندار افزايش خواهقد يافقت.

 1/111به دست آمده است .در نهايت میتوان گفت كه ضقرايب

تغييرات مربوط به ميزان بتای هر يقک از متغيرهقا نيقز مطقابق

رگرسيون نقش گردشقگری در ارتققای دانقش زيسقت محيطقی

جدل شمار ( )0است .مقدار  pنشان دهنده اين اسقت كقه همقه

روستائيان به صورت زير برآورد شده است:

Y=6.325+0.528X1+480X2+0.431X3+0.5880X4+0.589X5+0.460X6+0.577X7+0.465X8+0.522
X9+0.483X10+0.258 X21+0.490 X12+0.547 X13
جدول  .6نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره در رابطه با نقش گردشگری در افزايش آگاهی زيستمحيطی
2
مدل
R
 Rتعديلشده
R2
1/13
1/002
1/075
1/100
حفاظت از تعادل اكولوژيکی روستا
00/5
1/421
1/000
1/113
حفاظت از پوشش گياهی و جانوری
00/5
1/430
1/440
1/400
مقابله با خشکسالی
00/04
1/022
1/127
1/700
حفاظت از منابع آبی و خاكی
00/22
1/025
1/107
1/151
عدم آلودگی صوتی
00/24
1/411
1/425
1/004
استفاده از كشاورزی ارگانيک
00/15
1/077
1/101
1/711
كاهش استفاده از سوختهای فسيلی
00/52
1/410
1/452
1/100
دفن اصولی زبالهها
00/310
1/000
1/051
1/100
عدم استفاده از زبالههای تجديد ناپذير
01/035
1/423
1/045
1/110
مديريت بحران زيستی
00/107
1/002
1/052
1/330
احيا و بازسازی محيط آسيبديده
0/130
1/451
1/044
1/071
حفاظت از تعادل اكولوژيکی روستا
منبع :یافتههای پژوهش(= 1/923 6931 ،عرض از مبدا)B

مقدار F

متغيرهای مستقل(گردشگری)

Beta

مقدار t

مقدار p

1/300
1/340
1/301
1/304
1/300
1/341
1/000
1/300
1/012
1/357
1/007
1/413

1/403
3/22
3/25
3/70
3/15
3/00
3/12
3/25
3/13
3/27
3/57
3/71

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/110
1/111
1/110
1/111
1/113
1/111

در نهايققت مققدل سققاختاری ارتقققای دانققش زيسققتمحيطققی

به دست آمده برای شاخصهای مذكور همگی ملبت هستند كقه

سکونتگاههای روسقتايی گردشقگر پقذير مبتنقی بقر اسقتفاده از

نشاندهنده كيفيت مناسب مدل است .همچنين اين شکل مقدل

ظرفيتها و توانمندیهای گردشگران روستايی به صورت شقکل

آزمون شده و ضريب مسير برای هر يک از مسيرهای مدل ققرار

 0ترسيم گرديد .در رويکرد حداقل مربعات جزئی ( ،)PLSكيفيت

داده شده است .بر اساس نتايج ،مسيرهای مربوط بقه مقابلقه بقا

و برازش مدل با استفاده از دو شاخص بررسقی اعتبقار حشقو يقا

خشکسالی ،حفاظت از پوشقش گيقاهی و جقانوری و حفاظقت از

افزونگققی ( )CV-Redundancyو بررسققی اعتبققار اشققترا يققا

منابع آبی و خاكی دارای بيشترين ميقزان اثرگقذاری در مسقيرها

روايی متقاطع ( )CV-Communalityسنجيده میشود .مققادير

بودهاند.

مدلسازی ارتقای دانش زیستمحیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر...
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در نهايت به منظور اولويتبندی روستاهای توريسقتی محقور

نزديکی روستاهای ابتدايی به مركز شهرستان و به تبع آن تعامل

قلعه چايی از شاخصهای دانش زيسقت محيطقی بقا اسقتفاده از

بيشتر آنان با گردشگرانی كه به صورت ساعتی از منطقه بازديقد

روشهای  ANP ،Vikor ،Prometheeو  Kopelandاستفاده

میكنند و همچنين تمركز جاذبههای تاريخی و طبيعی غنیتر در

گرديده است كه نتايج آن در جدول  7و شکل  4ارايه شده است.

انتهققای محققور توريسققتی اسققت كققه منجققر بققه اطققراق بيشققتر

نقشه نهايی مربوط به توزيع فضايی روستاهای مورد مطالعقه

گردشققگران در آن و در نهايققت افققزايش مققدت زمققان تعامققل
گردشگران با جامعه ميزبان شده است.

از نظر شاخصهای دانش زيست محيطی مطابق تصوير شماره 3
ترسيم گرديد .براساس نتايج به دست آمده ،روسقتاهای اسقتقرار
يافته در ابتدا و انتهای اين محور در مقايسه با روستاهای ميقانی
آن از وضعيت مناسبتری برخقوردار هسقتندكه علقت اصقلی آن

CV Red:0/339
CV Com: 0/339

CV Red:0/111
CV Com: 0/111

مقابله با خشکسالی

حفاظت از منابع آبی و خاكی
CV Red:0/332
CV Com: 0/332

CV Red:0/339
CV Com: 0/339

0/190

0/146
حفاظت از پوشش گياهی و جانوری

0/123

عدم آلودگی صوتی
CV Red:0/114

CV Red:0/121
CV Com: 0/121

CV Red:0/138
CV Com: 0/336

0/384

CV Com:

0/193

0/438

0/167
0/163

استفاده از كشاورزی ارگانيگ

دانش زيست محيطی

0/121

CV Red:0/336
CVCom: 0/336

كاهش استفاده از سوخت

CV Red:0/133
CV Com: 0/133

0/331

0/312

حفاظت از تعادل اكولوژيکی روستا
CV Red:0/339
CV Com: 0/399

0/102

CV Red:0/330
CV Com: 0/330

CV Red:0/339
CV Com: 0/339

مديريت بحران زيستی

احياء و بازسازی محيط آسيب ديده
دفن اصولی زباله

عدم استفاده از زبالههای تجديدناپذير

شکل  .7معادله ساختاری نهايی مربوط به ابعاد مختلف دانش زيستمحيطی روستاهای توريستی با استفاده از PLS؛ مأخذ :يافتههای پژوهش،
1392
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گردشگری روستايی صورت گرفته است ،در مرحله اول بيشقتر از

نتيجهگيری و پيشنهاد
همان طور كقه در ايقن مقالقه بحقی شقد ،امقروزه مسقائل و

بعد اقتصادی و در مرحلقه دوم از بعقد اجتمقاعی و روانشقناختی

مشققکالت زيسققتمحيطققی ،همققه كشققورهای جهققان اعققم از

بوده است و به نوعی اثرات گردشگری در بعد زيستمحيطی تقا

كشورهای توسعه يافته و يا درحال توسعه را درگيقر خقورد كقرده

حدودی مورد غفلت ققرار گرفتقه اسقت .از ايقن رو ،در راسقتای

است ،ولی در اغلب كشورهای جهان سوم به دليل سوء مقديريت

بررسققی علمققی نقققش گردشققگری در ارتقققای مهققارتهققای

و پايين بودن سطح آگاهی ،معضالت زيستمحيطی دارای ابعقاد

زيست محيطی روستائيان ،پژوهش حاضقر بقا ايقن هقدف انجقام

گسترده و بغرنجی است .بررسی اجمالی منابع داخلقی و خقارجی

گرفت تا نقش گردشگری روسقتايی را در مسقير ارتققای دانقش

در زمينه گردشگری روستايی نشان میدهد ،بقا وجقود مطالعقات

مردمققان محلققی روسققتاهای گردشققگر پققذير دربققاره مسققائل

گستردهای كه در باب توسعه گردشگری و اثرات ملبت يا منفقی

زيستمحيطی پيرامون بررسی نمايد.

جدول  .2اولويتبندی روستاهای توريستی از نظر دانش زيستمحيطی با استفاده از روشهای  ANP ،VIKOR ،PROMETHEEو
KOPELAND

روستا

Promethee

تپيک دره
تجرق
زاويه
آلمالو
هرگالن
گنبد
باراز
ينگيجه
قوزلوجه

1/0040
1/0407
1/0000
1/0013
1/0400
1/315
1/0155
1/3310
1/3110

رتبه نهايی
Promethee

5
0
2
7
1
4
0
3
0

VIKOR

1/151
1/000
1/001
1/030
1/037
1/040
1/000
1/001
1/010
منبع :يافتههای پژوهش0357 ،

رتبه نهايی

ANP

0
0
3
0
1
4
7
2
5

1/510
1/227
1/200
1/201
1/210
1/750
1/700
1/733
1/700

VIKOR

رتبه نهايی
ANP

0
0
3
4
5
0
2
7
5

رتبه
كپلند

نهايی

-5
-2
-1
-0
-7
-3
-0
-0
-0

كپلند
0
0
4
0
3
1
7
7
2
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شکل  .3اولويتبندی روستاهای مورد مطالعه از نظر شاخصهای مربوط به دانش زيستمحيطی؛ منبع :يافتههای پژوهش1392 ،

نتايج تحليلهقای آمقاری بقا اسقتفاده از آزمقون همبسقتگی

محلی ،گردشگران ،برنامهريزان ،رسانهها و غيره اسقت .بنقابراين

اسپيرمن نشقان داد توسقعه و شقکوفايی گردشقگری در ارتققای

میتوان گفت ،توسعه گردشگری روستايی به عنوان يک چاقوی

آگاهی های زيست محيطی روستاييان محور توريستی شهرسقتان

دو لبه است كه در صورت مديريت همقهجانبقه و اصقولی دارای

عجبشير تأثيرگذار بوده است .بهطقوریكقه همبسقتگی توسقعه

اثرات بسيار ملبت و در صورت مديريت ناكارا دارای لطمقههقای

گردشگری با همه مؤلفههای ارتقای آگاهیهای زيسقتمحيطقی

جبرانناپذير در تمامی ابعاد انسانی و محيطقی اسقت .گذشقته از

روستاييان اثبات گرديد .يافتههای اين پقژوهش در زمينقه نققش

اين ،بايد توجقه داشقت كقه در زمينقه ارتققای دانقش و آگقاهی

گردشققگری بققا ابعققاد مختلققف ارتقققای دانققش زيسققتمحيطققی

زيستمحيطی روستاييان عدم توجه بقه دانقش بقومی نيقز مقانع

روستاييان با نتايج يافتههای حفاظت از پوشش گياهی و جانوری

موفقيت خواهد شد .بنابراين دانش نوين و دانش بومی بايستی به

0

صقورت تلفيقققی و مکمققل يکققديگر قققرار گيرنققد .نتققايج آزمققون

( ،)0110كامپو  ،)0104( 3فقراج 4و همکقاران ( ،)0100اسقکات

رگرسققيون چنققد متغيققره نشققان داد كققه توسققعه گردشققگری در

( ،)0101مطابقت دارد .مقايسه نتايج اين پژوهش بقا يافتقههقای

روستاهای محور توريستی توانسته است تمامی مؤلفههای دانقش

پژوهشهای ديگر نشان میدهد ،كاركرد گردشگری روستايی در

زيست محيطی روستائيان را ارتقا بخشيده و حساسيت آنها را در

حفظ و حراست از منقابع محيطقی متنقوع بقوده و نيازمنقد يقک

ارتباط با ابعاد مختلف زيستمحيطی برانگيزد .بقر اسقاس نتقايج

برنامهريزی منسجم و با مشاركت تمامی ذينفعان اعقم از جامعقه

اين آزمقون ،مجمقوع  03متغيقر توانقايی تبيقين  11/0درصقد از

در مطالعات حسن ( ،)0111لئيو 0و همکقاران ( ،)0527شقارپلی

1 - Liu
2 - Sharpley
3 - Komppula
4 - Fraj

تغييرات واريانس را داشته است كه مقدار قابلتوجهی را تشقکيل
میدهد؛ بنابراين با استناد به يافتههای اين پژوهش و با در نظقر
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گرفتن موقعيت محدوده مورد مطالعه و در راستای تقويت كاركرد

جلوگيری شده و گردشگران به صورت پياده در معقابر روسقتايی

گردشگری در دانش زيست محيطقی روسقتاها مقی تقوان گفقت،

تردد نمايند .اين امر عقالوه بقر جلقوگيری از تخريقب اكولقوژی

گردشگری روستايی نقش مهمی در ارتقای آگاهیهای زيسقت-

روستايی ،منجر به تعامل چهره به چهقره اهقالی بقا گردشقگران

محيطی روستائيان بازی میكند و میتقوان بقا تقأمين امکانقات

خواهد شد .در رابطه با حفاظت از پوشش گياهی و جقانوری نيقز

رفاهی -خدماتی در محيط روستاها و جقذب گردشقگران بيشقتر

برنامههای آموزشی و فرهنقگ سقازی بيشقتر اثرگقذار هسقتند و

زمينه را برای ارتقای هرچه بيشتر اين آگاهی فراهم نمود .افزون

بايستی با ارائه آموزشها به رشد فرهنگ عمومی كمک كرد .بقه

بر اين بهتر است كه با ارايه آمقوزش تخصصقی بقه روسقتاييان،

عبارتی بايستی گردشگران و اهالی به صورت مشقتر در مقورد

رفتار حرفهای آنان را در مورد حفاظت از محيطزيست بقا بقرد.

ارزش و اهميت پوشقش گيقاهی بقه اجمقاع رسقيده و از طريقق

بايستی توجه نمود كقه توسقعه گردشقگری روسقتايی و ارتققای

تالش جمعی به نگهداری از آن بپردازند .در رابطه بقا مقابلقه بقا

دانش زيستمحيطی روستاييان زم و ملزوم يکديگر بوده و هقر

خشکسالی ،مديريت بحرانهای زيستی ،احيای محيط آسيبديده

كدام از آنها می توانقد اثقرات ملبقت يقا منفقی متقابقل بقر روی

و حفاظت از منابع آبی و خاكی نيز بايستی توجه نمود كه توسقعه

همديگر داشته باشد .افزون بر اين بايستی اشاره كرد كقه ضقمن

گردشگری يکی از مهقمتقرين منقابع معيشقت جقايگزين بقرای

توجه به نقش و كاركرد مهم دستگاههای اجرايی دولتی در زمينه

روستاهای پيرامون درياچه اروميه محسوب میشقود (روسقتاهای

افزايش نقش گردشگری در ارتقای آگاهیهقای زيسقتمحيطقی

مورد مطالعه در اين پژوهش نيز در محدوده حوزه آبريقز درياچقه

روستاييان ،میتوان به جايگاه مهم سازمانهای غيردولتی ماننقد

اروميه قرار دارند) .بنابراين میتوان از طريق توسعه گردشگری و

سازمانهای مردمنهاد ،تعاونیها و غيره نيز اشقاره نمقود كقه در

بهره مند ساختن روستاييان از مزايای آن ،ضمن كقاهش ميقزان

صورت سازماندهی هدفمند میتواند نقش ملبت و مؤثری داشته

آسيبپذيری روسقتاها در برابقر خشکسقالی ،بقه احيقای درياچقه

باشد .همچنين ميزان تمايل روستاييان به استفاده از ظرفيتهای

اروميه نيز كمک كرد .در واقع ،مهمترين چالش زيسقتمحيطقی

گردشگری روسقتای خقود و بقه دنبقال آن ارتققای آگاهانقه يقا

اين محدوده ،خشک شدن درياچه اروميه ،شور شقدن خقا و از

ناآگاهانه در مورد مسائل زيست محيطی روستا ،منوط بقه انگيقزه

بين رفتن پوشش گياهی و جانوری ناشی از خشک شدن درياچه

تقويت معيشت در بين جوامع روستايی است .از اين رو ،پيشقنهاد

است كه میتوان از گردشگری برای غلبقه بقر ايقن چقالشهقا

میشود ،با برنامهريقزی و اسقتفاده از ظرفيقتهقای گردشقگری

استفاده نمود .درباره عدم آلودگی صوتی ،دفن اصقولی زبالقههقا،

روستاها ،سطح كيفيت زندگی روستاييان بهبقود بخشقيده شقود.

عدم استفاده از زبالههای تجديد ناپذير و سوخت های فسيلی نيز

عالوه بر اين بقا توجقه بقه نتقايج بقه دسقت آمقده از پقژوهش،

بايستی در نظر داشت كه بر اساس نتايج پقژوهشهقای علمقی،

پيشنهادهای كاربردی زير به منظور اسقتفاده ملبقت و سقازنده از

ميزان رضايت گردشگران تحت تأثير كيفيت محيط دريافت شده

توسعه گردشگری در ارتقای دانش و مسقئوليت جمعقی در برابقر

با حواس پنجگانه است .لذا پيشنهاد میشود كقه از طريقق ارايقه

محيط زيست ارائه میگردد:

آموزش به روستاييان و گردشگران ،دانش و شناخت آنها در اين

به منظور حفاظت از تعادل اكولوژيکی روستا پيشقنهاد مقی-

زمينه افزايشيافته و به مسئوليتپذيری جمعی برسند .در نهايقت

شود ،تا حد ممکن از ورود وسايل نقليه به محيط داخلقی روسقتا

در رابطه با كشت محصو ت كشقاورزی ارگانيقک نيقز زم بقه

مدلسازی ارتقای دانش زیستمحیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر...
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توضيح است كه امروزه محصقو ت ارگانيقک بقا وجقود قيمقت

روستاييان و فراهمسازی امکانات و تجهيزات و ايجاد نمايشگاه-

با تر ،طرفقداران زيقادی داشقته و بقا توجقه بقه سقالمت ايقن

ها يا فروشگاههای عرضه مستقيم اين محصو ت ،میتقوان بقه

محصو ت ،بسياری از خانوار در سبد غذايی خود سهم بيشقتری

اقتصادی روستايی كمک و همچنين از آلودگی خا و منابع آبی

برای آن پرداخت میكنند .بنابراين ،با ارايه آموزشهای عملی به

جلوگيری كرد.
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Abstract
Considering the importance of preserving the environment of tourist attracting
villages, the present study is aimed at investigating the role of tourism development in
promoting environmental knowledge in the villages of the Qhale Chaei touristic road of
Ajab shir. The research is applied in terms of purpose, descriptive in nature, and causal
and analytical. The statistical population of the study consist resident of nine villages
along this road. 370 people were selected based on Cochran formula using a simple
random sampling method. The factual validity of the questionnaire was confirmed by
experts. Using the Cronbach Alpha Special Formula, the reliability of the research
questionnaire was found to be0.887. Pearson correlation test, multivariate regression test
and path analysis using the PLS software were used for data analysis. Promethee, Vicore,
ANP and Kaplend models were used for prioritization of villages. The results of the
research on environmental awareness show that all variables of protection of ecological
balance of the village, vegetation and animal protection, drought control, noise pollution,
water and soil conservation, use of organic farming, reduction of fuel use have a
significant relationship with reduction of fossil fuels, proper waste disposal, no use of
non-renewable waste, management of biological crisis and restoration of damaged
environment. In addition, the Tapic Dare village has the highest priority and the Qozelga
village has the least priority in terms of environmental knowledge of villagers based on
the results of multi-attribute models. Finally, according to the research findings, it is
suggested that rural tourism functions should be used in environmental protection.
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