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 چکیده

اقمداما  رونمد همه های طبیعی به شممار ممیترین محیطسحسا ،شدهمناطق حفاظت

تواند ایمن منماطق مدیریت می نبودهای گردشگری، در صور  ویژه فعالیتهانسانی ب

سماس، ایمن پمژوها بما همد  ا ایمن بر هند؛ رویارویناپذیر های جبرانرا با آسیب

رویکرد هلی شده شاسکوه انجام پذیرفت. ارزیابی اثرا  گردشگری بر منطقه حفاظت

های بر دادهها، مبتنیشیوه گردآوری داده نظر ازهای همی و پژوها، از نوع پژوها

پیرامون و تحقیق، ساهنان روستاهای ای و پیمایشی بوده است. جامعه آماری هتابخانه

هما، منظور تحلیل دادهدر این تحقیق به. بوده استشده شاسکوه درون منطقه حفاظت

آممماری هممای همچنممین روش وشممامل فراوانممی و درصممد یفی هممای آمممار توصممروش

ه همار گرفتمه شمده ب اسمیرنو  و آزمون خی دو-شامل آزمون هلموگرو  استنباطی

سمط  بمر مبنمای  همه حماهی از آن اسمتهما های حاصمل از تحلیمل دادهیافته .است

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 فمتدریاتوان درصد از درجه اطمینان می 00با  (=111/1sigشده )داری محاسبهامعن

بما پیاممدهای متبمت و همچنمین منفمی  ،های گیماهی منطقمه در سمط  زیمادگونه هه

هممای جممانوری و محممیط در خصمموگ گونممه . همچنممینگردشممگری مواجممه هسممتند

بمه دهد هه گردشگری در سط  زیاد، اثرا  متبتی ها نشان می، یافتهروستاهای منطقه

بر ر سط  متوسط تا هم نیز دثیرا  منفی گردشگری أت حال،داشته است؛ بااین همراه

توسمعه گردشمگری در منطقمه  منطقه نمایمان اسمت.و روستاهای های جانوری گونه

های گیاهی و جمانوری حفاظت از گونهدر متبتی به پیامدهای شده شاسکوه، حفاظت

، ایمن وجمود بما ؛شمده اسمتمنجر پیرامون منطقه و همچنین بهبود محیط روستاهای 

اتی از سموی تهدیمدبما  و محیط روسمتاهای پیراممون نیمز منطقهتنوع زیستی  متقابلاً

ضروری است هه با تعریف سماختار  . در این راستا،اندههای گردشگری مواجفعالیت

مدیریتی مناسب در حوزه گردشمگری بتموان تما حمد ممکمن اثمرا  منفمی ناشمی از 

پیاممدهای  و در مقابل نیز به تقویمت هردو هنترل داد گردشگری در منطقه را هاها 

  متبت حاصل از گردشگری پرداخت.

  .شاسکوه ،خراسان جنوبی، شدهمنطقه حفاظت ،زیستمحیط، گردشگری: هاکلیدواژه

 مقدمه .2

زیست و مسئله محیط ،ستاجه مسائلی هه جهان با آن موا ترینمهمدر حال حاضر یکی از 

سمت. در ایمن انسمانی احفاظت از آن در مقابل تهدیدا  گسترده از سموی جوامم  چگونگی 

اظمت از حف منظوربمهارهایی است هه هکرا ازجملهشده، مناطق حفاظتراستا، ایجاد و تعریف 

 هایپناهگاه و شدهحفاظت مناطقهانون توجه قرار گرفته است. زیست برخی مناطق در محیط

 طبیعمی، هایبیشمهاعمم از جنگمل، مراتم ،  طبیعمیاب  منم از هماییمحمدوده بمه وحاحیا 

دارای شرایط طبیعی خاصی برای جمانوران شود هه می گفتهبانی یا هوهستان بیا هایاهوسیستم

(. بایمد توجمه داشمت همه 20گ. ، 0061باشمد )مجنونیمان،  هارسمتنیو رویا  وحاحیا 

 و گیاهی هایجمعیت دوام برای شدهحفاظت مناطق در هازیستگاه داشتن ارتباط و یکپارچگی

 تعارضما  ، رشمدحمال(؛ بااین66، گ. 2112، 0)لیتائو و آهرن است جانوری امری ضروری

                                                            

1. Leitao & Ahern 
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 اراضمی، هماربری تغییر طبیعی، هایتخریب زیستگاه محیطی،زیست هایآلودگی مانند انسانی

 جدایی به هه گذرهاییراه احداث سرزمین، آمایا به یتوجهبیهشاورزی،  نامناسب عملیا 

 محسمو  دنیای هنونی در زیستیتنوع مخاطرا  از یهمگ شود ومی منجر هاجغرافیایی گونه

 یکپارچگی (،00، گ. 0001پور مروی، پوربابایی، علیخانی، حیدری و منافی، شود )صادقیمی

 بمرای هه خطمری جمدی است  داده را هاها شدهحفاظت مناطق در هازیستگاه ارتباط بین و

هینگمدون و ونسمند، لوهینگبیمل، آیمد )تاحسا  می به منطقه هلیدی هایگونه و وحاحیا 

   (.0000، گ. 2110، 0گاردنر

 است هرده پیدا اختصاگ شدهحفاظت به مناطق هشور مساحت از درصد 1/01در ایران، 

 از بسمیاری حراست شوند. در و حفظ هشور جانوری و گیاهی هایزیستگاه مناطق در این تا

وجود  غیره و دامپروری هشاورزی، عادن،م استخراج سازی،راه از قبیل هاییمناطق فعالیت این

دراصمل،  .دارنمد تعارض و تضاد مناطق این وجودی فلسفه با هاآن از برخی متأسفانه هه دارد

 هماآن چراهمه همارهرد ؛داشت اقتصادی مشکلا  رف  و زاییاشتغال انتظار مناطق این از نباید

سمازمان (. 66، گ. 0006 ،زارعقممریاسمت ) اهوسیسمتم و جمانور گیماه، از حفاظت دراصل

عامل مدیریتی و نظار  بر مناب  طبیعی هشور، مسمئولیت  عنوانبهو مناب  طبیعی  زیستمحیط

-حیما  همایپناهگاهو  شمدهحفاظتاز منماطق  برداریبهرهو قوانین و مقررا   ضوابطتعیین 

از  اریبمردبهره محیطیزیسمتوحا را بمر عهمده دارد. ایمن سمازمان بما ارزیمابی پیاممدهای 

و مدیریتی  ایتوسعهی، زیستمحیط هایطرح، ارزیابی شدهحفاظتمناطق  ازجمله زیستمحیط

دارد )یمزدی، هرممی و شمریعت،  زیستمحیطمدیریتی در  هایسیاست بندیاولویتسعی در 

 نشان ، آمارهاحالبااین ؛(626، گ. 0000؛ سلطانی ذوقی و حاجی رحیمی، 016، گ. 0001

 همایبارگمذاری و شمودممی وارد هشمورمان شمدهحفاظمت مناطق زیادی به فشار هه دهدمی

 (.66، گ. 0006، زارعقمریمناطق است ) این توان از خارج ،شدهانجام

 از حفاظمت خصموگ در هااز هشمکا بسیاری هه دهدمی نشان زیستیمحیط هایبحث

 (.66گ. ، 2111، 2اسمت )میهالیم  شمده ایجماد گردشمگری صمنعت ةدرنتیج زیست،محیط

                                                            

1. Townsend, Lookingbill, Kingdon, & Gardner 

2. Mihalic 
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 توانمدممی با مناف  اقتصادی همراه است، اما درمقابل گردشگری هایفعالیت درواق ، گسترش

، 0006ودی ارخودی، فردوسی، نجفمی ارخمودی، مود) هندمناطق را با تهدید و آسیب مواجه 

؛ فردوسی، نظری مزیمدی و 20، گ. 0006پور و فردوسی، ؛ پورفرج، قادری، جمعه210گ. 

؛ 220، گ. 0000محممدی، ؛ دربان آستانه، فردوسی و شماه00، گ. 0000ودی، مودودی ارخ

محمدی و ؛ فردوسی، شاه11، گ. 0001 و 60گ.  ،0006محمدی، پوراحمد، فردوسی و شاه

؛ جلمالی، 00، گ. 0006محممدی، نگرودی، فردوسی و شاهل؛ مطیعی 010، گ. 0006جلالی، 

. توسمعه (11، گ. 0000ی، فردوسی و مجا ، ؛ گلستان060، گ. 0001گندمکار و فردوسی، 

تنموع زیسمتی ایمن بمر مدیریت اثربخا،  نبود، در صور  شدهحفاظتگردشگری در مناطق 

. در ایمن راسمتا، شمودمیگیاهی و جانوری  هایگونهو موجب آسیب به  گذاردمی تأثیرمناطق 

در هشمور ایمران  منماطق مهمم ازجملمهشاسکوه در استان خراسان جنوبی،  شدهحفاظتمنطقه 

ممورد اسمتقبال بازدیدهننمدگان  هرسماله، توجهدرخور است هه با برخورداری از تنوع زیستی 

و البتمه در هنمار  ایمن منطقمهگردشگران در  وآمدرفتهه  رسدمی. به نظر گیردمیزیادی قرار 

 هاینمهگونی، تغییر هاربری اراضی، و غیره، ، شکار غیرقانورویهبیسایر عوامل همچون چرای 

، پژوها حاضمر، روازاین ؛است هردهگیاهی و جانوری این منطقه را با آسیب و تهدید مواجه 

شاسمکوه، در پمی ارزیمابی اثمرا   شمدهحفاظتتبیین اثمرا  گردشمگری بمر منطقمه  باهد 

گردشگری در این منطقه است تا از این طریق بتوان توجه مدیران و مسئولان را بیشتر بمه ایمن 

 .دهرامر جلب 

 تحقیق ۀپیشین .1

 شمدهانجمام ایمران  شدهحفاظتدر مناطق  یدر قلمروی موضوعی پژوها حاضر، مطالعات

 اشاره شده است. هاآناست هه در ادامه به برخی از 

های دوم ( به بررسی اثرا  گردشگری خانه0011شربتی، نظری، طالشی و موسی هاظمی )

-همای دوم بمر ابعماد محیطمیاری گردشگری خانمهثیرگذأمیزان تهه پرداختند. نتایج نشان داد 

ای روسمتاهای تیمپ جلگمهدر مقایسمه بما جنگلی -هالبدی روستاها در تیپ هوهستانی ییلاقی

( بمه بررسمی پیاممدهای توسمعه 0011الدین افتخاری )پورطاهری و رهنامیدوار، ر است. تبیش
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روسمتایی پرداختنمد. همای هالبدی سمکونتگاه-محیطیخدما  گردشگری بر ناپایداری زیست

درصد از ناپایداری هالبمدی در  60محیطی و درصد از ناپایداری زیست 60نتایج نشان داد هه 

( بمه 0000جهمانی و صمفاریها )روستاهای نمونه تاب  توسعه خدما  گردشگری بوده اسمت. 

بررسی اثر گردشگری بر درصد پوشا تاجی گیاهی در پارک ملی و پناهگماه حیما  وحما 

( بمه 0000گمر )دلیمری و نوحمهو مدلی را برای سنجا این اثر ارائه دادند.  ندپرداخت قمیشلو

زیسمت در هماها اثمرا  زیستی اهوتوریسمم و جایگماه آمموزش محمیطبررسی اثرا  محیط

همردن ثرین راه برای آگاهؤآموزش بهترین و منتایج حاهی از آن است هه  .مخر  آن پرداختند

هه با همد  حفاظمت از  است خصوگ افرادین اقشار جامعه بهو ایجاد حس مسئولیت در بی

بنمدی ( بمه ارائمه و اولویمت0000بسمطام )بیراممی و  پمرورش .هنندمیگردش  در آنطبیعت 

نتایج حاهی از آن است هه  .شده گنو پرداختندراهکارهای گردشگری پایدار در منطقه حفاظت

-ای گردشگری پایدار، افزایا تعداد محمیطشده گنو در راستترین اقدام در منطقه حفاظتمهم

بنممدی رزیممابی و اولویت( بممه ا0006الدین و فتمماحی اردهممانی )ذوقممی، سممراجبانممان اسممت. 

مطممابق بمما نتممایج،  .پرداختنممد شممده اسممتان همممدانهای مممدیریت منمماطق حفاظتاسممتراتژی

 غالممب هایاسممتراتژی عنوانسممبز بممه حفاظممت اسممتراتژی توسممعه پایممدار و اسممتراتژی

و انتظمار  هنمدمینتایج از اصلاح رویکرد فعلی حمایمت  شدند.موردمطالعه انتخا   مناطق در

عابمدی قمرار گیمرد.  ممدنظر شمدهمطالعه ها، در منطقمهگذاریرود نتایج مطالعه در سیاستمی

همای های ساختار و تنموع زیسمتی گونمهثیر گردشگری طبیعت بر ویژگیأ( به بررسی ت0006)

نتایج حاهی از آن است هه گردشگری طبیعت در منطقه  .ستم جنگلی پرداختچوبی در اهوسی

همای ولی بر شاخص ،جنگلی بر ساختار اشکو  درختی اثرا  هاهنده معناداری نداشته است

و  گشتاسمبنموروزی، پمورابراهیم، تنوع زیستی در این اشکو  اثرا  معناداری را نشان داد. 

البمرز مرهمزی  شمدهحفاظت  تنموع زیسمتی در منطقمه بندی مخماطرا( به پهنه0006جهانی )

 زیماد پذیریدلیل فرسایابه منطقه، درصد از 60 نتایج حاهی از آن است هه حدود .پرداختند

 زیاد تهدید وضعیت در... و منطقه زیاد و سکونتگاه غیرقانونی و گیاهی پوشا تخریب منطقه،

 گیاهی، پوشا بزرگراه، انرژی، و نیروانتقال  خطوط ریس  زلزله، شد  همچنین دارد؛ قرار

 جزو و دارند اولویت را غیرمجاز بالاترین هایهاربری و اراضی تغییر هاربری شد  فرسایا،
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 سمطحی، آ  منماب  ترتیببه د.منطقه هستن زیستی تنوع برای تهدید ازنظر برتر زیرمعیارهای

 ریسم  شمد  سمد، ولوژی ،توان اه با اراضی پراهنا تناسب نبود حفاظتی، هایطرح نبود

 دهندهنشمان ،منماب  طبیعمی از رویمهبی برداشمت و اصملی راه سوزی،آتا خشکسالی، سیل،

 در توریسمم پایدار توسعه ( به بررسی نقا0000پارساجو و ناصحی )است.  اولویت همترین

 نتمایج حماهی از آن اسمت همه هرگونمه .شده سبلان در استان اردبیل پرداختندحفاظت مناطق

دهی منسجم و یکپارچه سازمان نیازمند منطقه در گردشگری پایدار مدیریت راستای در عالیتف

 توانمدمی منطقمه بمرد ظرفیمت رعایمت هنار در موجود هایفعالیت ساماندهی همچنین ؛است

 د،شو منجر شرایط بهبود به تواندمی هه مواردی ازجمله.بخشد بهبود مدیریت منطقه را  شرایط

 و هارهنان تواندمی هاآموزش این .برد نام را هارهنان منطقه نیز و گردشگران زشآمو توانمی 

 حضمور .هند جلوگیری آن رویهبی تخریب از و هرده منطقه این اهمیت متوجه را گردشگران

 نموعی، موجمب هممپ اطمرا  از تمرهززدایمی بمر علاوه تواندمی نیز منطقه در تور راهنمای

اعتمماد  نی سرمازه، جهانی، گشتاسب میگونی وشیراشود.  نیز محلاز  بازدید حین در آموزش

نتمایج  .پرداختنمد شمدهحفاظتزیستی اهوتوریسمم بمر منماطق ( به تشری  اثرا  محیط0000)

 داشمتن نظر در بدون ،شدهحفاظت و بکر مناطق از بازدید و حاهی از آن است هه گردشگری

 گیماهی، پوشا هاها خاک، فرسایا و سبب فشردگی است ممکن اهولوژی ، برد ظرفیت

و  تقاضما حفاظتی، هایارزش هاها به روند، این سرانجام .شود غیره و وحاحیا  آشفتگی

 همم شمدهحفاظت منماطق در گردشمگری بنمابراین ؛شمودمی منتهی گردشگران مندیرضایت

-ممی تلقمی مناطق این و هاگونه مد یطولان حفظ برای فرصتی عنوانبه هم و تهدید عنوانبه

-( به ارزیابی آثمار محمیط0001و مخدوم فرخنده ) شیرمحمدی، جهانی، اعتماد، ضرغام .شود

 و نتایج حاهی از آن اسمت همه تبمدیل .هرهس پرداختند شدهحفاظتزیستی توسعه بر مناطق 

 مخر  معادن فعالیت و هاچاه حفر و احشام تعلیف زراعی، هایبه زمین اراضی هاربری تغییر

 دهمد؛ممی تشکیل حفاظت با را تعارضا  انسانی بیشترین و است منطقه معضلا  ترینمهم از

 اقمامتی، همایمکمانحدودیت م هافی، تسهیلا  و امکانا  نبود نظیر مختلفی عوامل همچنین

 همچمون مخمر  هایفعالیت وجود گردشگران، دربارۀروستاها  اهالی منفی دیدگاه و نگرش

 د.نگذارمی اثر منطقه تقاضای اهوتوریسم هاها بزرگ بر صنعتی و مراهز معادن
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( به بررسی پایمداری معیشمت در مقصمدهای گردشمگری 2100) 0سو، وال، وانگ و جین

افزایمی بمین گیمری از روابمط هممبهرهنتایج حاهی از آن است هه  .روستایی در چین پرداختند

فیتمری منجر شده اسمت. بهبود تنوع معیشت اهتر ساهنان گردشگری و سایر مناب  درآمدی به 

توسمعه توریسمم پایمدار در نمواحی ( بمه بررسمی 2101) 2امیر، عبدقاپر، سلامیاه و ناجیا احمد

شمدن توسمعه توریسمم در نتایج حاهی از آن است همه پایدار .پرداختند روستایی هشور مالزی

واع حمال، شمیوع انمدرعمین .هنمدجامعه میزبان هم  ممی ارتجاعینواحی روستایی به قابلیت 

های توریسم روستایی، سبب آسیب بمه فعالیت انجامها در محیط و بروز ناپایداری در آلودگی

پاون، بارسان میرسیا و -گاوریلا .شدجامعه میزبان و همچنین از رونق افتادن توریسم روستایی 

یم  منطقمه همای توسمعه توریسمم در ها و محمدودیتبررسی مزیت( به 2101) 0دوریکا-لیا

منفمی بمر   توانمد اثمرافعالیت گردشگری ممینتایج حاهی از آن است هه  .پرداختندروستایی 

همای زیسمت، آثمار و سمایتهای محرهی بمر حفاظمت از محمیطمزیست گذاشته و اقدامحیط

( بمه مطالعمه توسمعه گردشمگری 2102) 0میلمی .تاریخی، جامعه گیماهی و جمانوری بگمذارد

نتمایج نشمان داد همه اثمرا  اجتمماعی و  .رداخمتروستایی در ی  منطقه روستایی در هنمد پ

زیست دستی، حفاظت از محیط  اقتصادی گردشگری شامل اشتغال برای جوانان، تقویت صنای

( بمه ارزیمابی پمارک ملمی 2100) 1هلتونبورن، نیماهنگو و هیدگشمو و تبادل درآمد شده است.

فقمر، شمکار غیرقمانونی،  نتایج حاهی از آن است هه فشار جمعیت، دزدی، .سرنگتی پرداختند

وحا در مناطق اطرا  پمارک افمزایا یافتمه اسمت. های حیا ها و بیماریتخریب زیستگاه

هممای محیطممی فعالیممت( بممه بررسممی اثممرا  زیسممت2110) 6و وربممویز پیکرینممگ، هرینگتممون

نتایج حاهی از آن است  .های آلپ استرالیا پرداختندهوهشده رشتهگردشگری در منطقه حفاظت

وحما، پوشما  ثیرا  منفی بر حیما أهای مرتبط با آن، تهای اسکی و زیرساخته فعالیته

 است.  داشتهگیاهی، و هیفیت آ  مناطق مجاور 

                                                            

1. Su, Wall, Wang & Jin 

2. Fitri Amir, Abd Ghapar, Salamiah & Najiah Ahmad 

3. Gavrila-Paven, Bârsan Mircea & Lia-Dorica 

4. Mili 

5. Kaltenborn, Nyahongo & Kideghesho 

6. Pickering, Harrington & Worboys 
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زیسمت بر بررسی اثمرا  گردشمگری بمر محمیط تمرهز مطالعا  پیشین عمدتاً ،طورهلیبه

 ؛پرداختمه شمده اسمتهای جانوری ثر گردشگری بر گونهأله تئمنطقه بوده است و همتر به مس

در پژوها حاضر سعی بر آن است هه در رویکردی جام ، اثرا  گردشگری بمر سمه  بنابراین

 شود.های جانوری، گیاهی، و محیط روستاهای پیرامون مطالعه حوزه گونه

 تحقیق شناسیروش .2

  روش تحقیق. 2. 2

ها، مبتنمی بمر ادهشیوه گردآوری د ازنظرهای همی و رویکرد هلی پژوها، از نوع پژوها

ای و پیمایشی )از طریق پرسشنامه( بوده است. مطالعما  میمدانی تحقیمق در های هتابخانهداده

( در 0روسمتا )جمدول  22انجام پذیرفته است. جامعه آمماری تحقیمق، سماهنان  0006تابستان 

 بمال  بمر 0001در سمال  هماآناست هه جمعیت  شاسکوه شدهحفاظتو درون منطقه پیرامون 

 (. 0001نفر است )مرهز آمار ایران،  06010

عنموان ابمزار پمژوها اسمتفاده شمده اسمت. در تحقیق حاضر، از پرسشنامه ساختاریافته به

 ؛قسممتی در نظرگرفتمه شمدپمنجمنظور برای پمایا اثمرا  گردشمگری، طیمف لیکمر  بدین

ثیر بود. در این میمان، أت دهنده بیشترنشان 1ثیر و عدد أترین تدهنده همنشان 0هه عدد نحویبه

گیری توزی  پرسشمنامه از روش نمونمهمنظور به .قرار گرفتنفر مدنظر  022ای به تعداد نمونه

نامه از روایمی تعیمین روایمی پرسما برایدر تحقیق حاضر  تصادفی ساده استفاده شده است.

دبیما  موضموع و هه سؤالا  پرسشنامه پمس از بررسمی ا ترتیب ینا به شد؛محتوایی استفاده 

و  شدهای استاندارد، طراحی های مرتبط و با توجه به نحوه طرح سؤالا  در پرسشنامهتحقیق

منظور سنجا پایایی پرسشمنامه از ید هارشناسان و متخصصان این حوزه رسید. بهأیسپس به ت

 060/1 برابمر بما آلفمای هرونبماخبر ایمن اسماس ضمریب  ؛ضریب آلفای هرونباخ استفاده شد

نشمان  اسمت، 0/1بیشمتر از  شمدهمحاسبهبنابراین با توجه به اینکه ضریب آلفای  شد؛حاسبه م

منظور تحلیمل . در ایمن تحقیمق بمهدارد قبولتحقیق پایایی خو  و قابل دهد هه پرسشنامهمی

 است.رفته هار ه های آمار توصیفی و آماری استنباطی بها، روشداده
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 تحقیق جامعه آماری -2جدول 

 های تحقیقخذ: یافتهمأ
 پرسشنامه تعداد خانوار تعداد جمعیت )نفر( روستا نام

 10 060 2006 ابیز

 00 011 0610 اباد بهمن

 01 16 221 بیدخت

 01 00 006 چناران

 01 26 00 چاهی دو

 01 00 011 بادآدوست

 02 066 600 بادآابراهیم

 06 220 620 اسفاد

 61 0101 0106 اسفدن

 20 000 0011 استند

 01 060 0661 فندخت

 01 61 261 فرخی

 00 011 000 بادآفیروز

 00 210 016 گرما 

 01 01 01 گردتی 

 01 60 201 بادآحسین

 01 010 000 هریزان

 01 00 000 بادآمیر

 01 02 000 نیار

 01 10 066 نوده

 01 00 200 علی شیخ

 00 001 661 تیگا 

 022 0010 06010 جم 

 

اسمتوار  های جانوری، و محمیط روسمتاهای گیاهی، گونهگونه متغیرتحقیق بر پایه سه  این

 .استمدنظر  2گویه به شرح جدول  چند متغیرها، است. برای سنجا هری  از
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 متغیرهای تحقیق -1جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 هاگویه متغیر

 های گیاهیگونه

 فواید گیاهان نسبت بهآگاهی 

 گیاهان نسبت بهار حفاظتی بهبود رفت

 یگیاههای تنوع گونه نسبت بهآگاهی 

 برخی گیاهانقرار گرفتن  معرض انقراضدر 

 گیاهیهای گونه منقرض شدن برخی

 گیاهان هردنپایمال 

 های جانوریگونه

 های جانوریفواید وجود گونه نسبت بهآگاهی 

 جانوران نسبت بهبهبود رفتار حفاظتی 

 های جانوریع گونهتنو نسبت بهآگاهی 

 جانورانبرخی قرار گرفتن  معرض انقراضدر 

 های جانوریگونه منقرض شدن برخی

 های جانوریگونه رویهشکار بی

 محیط روستا

 توجه به پاهیزگی محیط روستا

 توجه به زیباسازی معابر روستا

 بناهای روستاتوجه به زیباسازی 

 تخریب اراضی هشاورزی روستا

 روستادر  آلودگی صوتی

 محیطی در روستازیستآلودگی 

 

  موردمطالعه ۀمحدود. 1. 2

همه در  زیستمحیطهکتار در جلسه شورایعالی حفاظت  01011منطقه شاسکوه به وسعت 

معرفی  خراسان جنوبی استان شدهحفاظتیکی از مناطق  عنوانبه شد،برگزار  02/00/66تاریخ 

 از قسمتی هه مطالعه مورد منطقه .(0006ی، خراسان جنوب زیستمحیط)اداره هل حفاظت  شد

 در اسمت. ایمن منطقمه شمده واقم  جنوبی شرقی خراسان شمال در ،است آهنگران  هوهرشته

 بخشمی خاگ طوربهو  هشور شرق آبخیز حوزه از بخشی ایران آبخیز هایحوزه بندیتقسیم

 حمداهتر ومتمر  0111حداقل ارتفاع منطقمه  شود.می محسو  هامون دریاچه آبخیز حوزه از
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 حمدود در سمالانه بارندگی میانگین و سرد خش یمهن منطقه اقلیم .است متر 2012آن  ارتفاع

 دولمومیتی، هایسنگ جنس از هاهوه اراضی روی منطقه این هایرویشگاه .است مترمیلی 212

، 0002)رسمتم پمور،  اسمت شمده واق  درصد 02 از بیا هایشیب در آذرآواری ،یسنگماسه

 (. 66گ. 

درمنه، گون، هنگر، قیچ، گل نام برد:  راد مواراین  توانمیاین منطقه  گیاهیوشاپ ازجمله

نسترن وحشی، گل لاله، پونه، گز، جارو، بادام وحشی، بنه، شاتره، آویشمن، مسمتار، بوممادران، 

 ایمن منطقمه شمامل وحاحیا  هایگونههمچنین  زوفا، هاهوتی، هما، ریواس و انواع گراس.

قوچ و میا، گرگ، روباه، شغال، هفتار، خرگوش تشی و انواع موش، هبم ، موارد است: این 

تیهو، هبوتر چاهی، قمری، عقا  دشتی، عقا  طلایی، دلیجه، همما، همرهس، ممار، سوسممار، 

موقعیمت  0شمکل  .(0006خراسان جنوبی،  زیستمحیط)اداره هل حفاظت  پشتلاکبزمجه، 

 .دهدمیتحقیق را نشان  طالعهم موردجغرافیایی محدوده 
 

 
 تحقیق موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده  -2شکل 
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اسکوه با آن مواجه است، مواردی ش شدهحفاظتی هه منطقه تعارضا  و تهدیدهای ازجمله

رقابتی  برداریبهره، تخریب و تصر  اراضی، ممیزی مرات  نشدناجرا، رویهبیچرای  نهمچو

 همایفعالیت واسمطهبه، ایجاد مسیرهای عبوری متعمدد در منطقمه گیاهی از مناب  ازحدیابو 

، همافی بمرای حفاظمت هارهنماننیمروی انسمانی و  نبود، رویهبیشکار گردشگری و دامداری، 

بممان اسممت )دیممده دامممداری گسممترده در منطقممه هممایفعالیتمتعممدد و  هایسممکونتگاهوجممود 

 .(0000وحا جانوران، زیست و حیا محیط

 مبانی نظری تحقیق .4

ارزی،  درآممدهای افمزایا اشمتغال، ایجماد بمرای جدیمدی منب  عنوانبه گردشگری نقا

 تأییمد شمده مختلمف مطالعا  در اجتماعی هایزیرساخت تقویت و دولتی افزایا درآمدهای

سمرمایه،  از جریمانی دربرگیرنمده ،گردشمگری طورهلی،بمه (.6، گ. 2112، 0هلمورداناست )

 جمای بر مختلفی آثار جغرافیایی فضاهای در هه ستهاآن میان متقابل هنا و فرهنگ انسان،

 هایمکانبه  گردشگران ورود تب به(. 06، گ. 0060 و صبوری، ،، شورچه)فرهودی گذاردمی

 اقتصمادی هایجنبمه دیگمر و درآمد بر اشتغال، نیز مختلفی اقتصادی آثار جغرافیایی، مختلف

 رفماه و توسمعه بمرایجغرافیایی  فضاهای در اقتصادی مقوله بر تأهید خواهد گذاشت. برجای

 هایگذاریسیاسمت مسمتلزم خمود این .هندمی دوچندان را گردشگری اهمیت محلی ساهنان

 هندمی تبدیل جهانی امری به را آن هه است گردشگری دربارۀ جهانی سط  در هلان اقتصادی

 نخسمتین فعالیمت ایمن اقتصادی بعد درواق (. 660، گ. 2110، 2، بلی ، سینکلایرسوجیارتو)

مناسمب  بمازده دلیل به و هرد جلب خود به را ناو محقق گذارانسیاست توجه هه بود ایجنبه

 (.16، گ. 0062 شد )علیزاده، گیرهمه آن گسترش به تمایل بخا، این

آثمار  همای طبیعمیدر محیط یژهوبهبا فراگیر شدن گردشگری در بسیاری از نقاط،  یجتدربه

بمود. در مواجهمه بما ایمن  زیسمتمحیطجدی بمه  هایآسیبسوء آن پدیدار شد هه حاهی از 

 عنوانبمهبرخوردار بودنمد،  در خور توجهیهه از تنوع زیستی  محیطیزیست، مناطق هاآسیب

                                                            

1. Cleverdon 

2. Sugiyarto, Blake & Sinclair 
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 هاآنمعرفی شدند تا از این طریق بتوان اقداما  مدیریتی برای حفاظت از  شدهحفاظتمناطق 

 سمیمای تغییمر سماززمینمه شمدهحفاظتدر مناطق  گردشگری هایفعالیت گرفت. را در پیا

 در انسمانی همایفعالیت چراهه ؛شودمی این مناطق پذیریآسیب تشدید و اندازهاچشم طبیعی

 و هموا آبمی، هیفیمت منماب  وحما،حیما  گیماهی، پوشا خاک، بر با اثرگذاری مناطق این

  (.60، گ. 2101، و همکاران تیهمشوند )می اهولوژی  تغییرا  موجب سروصدا

مسمتقیم و غیرمسمتقیم،  صمور به تواندمی شدهحفاظتگردشگری در مناطق  هایفعالیت

 در، تراشمیپماک فراینمد صمور به یما مستقیم اثرا  .هندگیاهی را با آسیب مواجه  هایگونه

 بمر هاآن شدن هنریشه و بریدگی هوبیدگی، صور به یا است مطرح  احداث و اجرامرحله 

 نموردیهموه و جاده از خارج رانندگی رفتن، راه سواری،اسب همپینگ، مانند هاییفعالیت اثر

 زوالبمه  توانمدممی همه( 10، گ. 2101، 0نیوسام، میلوسکی، فیلیپس، و آنیئمر) افتدمی اتفاق

گ.  ،2100، 2، دنگ، سمونگ، و دینمگ)ژونگ گیاهان زادآوری هاها گیاهی، جوام  ساختار

، 0، ممور، و داولینمگ)نیوسمام منجمر شمود هاگونه برخی انقراض خطر افزایا حتی یا (2000

 گیاهمان، ارتفماع هماها بمه توانمدمی گردشگری از ناشی اثرا همچنین  (.020، گ. 2102

-گونمه ترهیمب در تغییر و زنیجوانه به آسیب گیاهی، پوشا فراوانی مولد، هایاندام بیومس،

 زیستیمحیط اثرا  در این میان، (.002، گ. 2110، 0)پیکرینگ و هیل شود منجر گیاهی های

-آ  و خماک مغذی مواد در تغییر لگدهوبی، درنتیجه تواندمی گردشگری هایفعالیت ناشی از

 هایگونه معرفی مانند غیرمستقیمی اثرا  یا و گیاهی پوشا ساختار در تغییر زیرزمینی، های

، و یونگل، هول، )مونز شود هازیستگاه شدن قطعهقطعه و زاماریبی عوامل (،هرز علف) جدید

 اثمرا  از یکمی(. 000، گ. 2100، 6، گودز، و پیکرینمگ؛ بالانتاین112، گ. 2101، 1ماریون

 فشمردگی چراهمه اسمت؛ آن رشمد و بذر زنیجوانه از جلوگیری خاک، لگدهوبی یرمستقیمغ

، گ. 2101، و همکماران همیمت) آ  یرینفوذپمذ میزان هوا،وآ  عبور هاها موجب خاک

                                                            

1 .Newsome, Milewski, Phillips & Annear 

2. Zhong, Deng, Song & Ding 

3  . Newsome, Moore & Dowling 

4. Pickering & Hill 

5. Monz, Cole, Leung & Marion 

6. Ballantyne, Gudes & Pickering 
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 از دیگمر یکمی (.266، گ. 2112، 0)گلمت و رز شودمی خاک در آ  نگهداری میزان و( 66

 هفما، طریمق از جدیمد همایگونه غیرتعمدی معرفی اهوتوریسم، بالقوه و غیرمستقیم اثرا 

به نقمل از ؛ 216، گ. 2111، 2، چیلکو ، برگستروم)وینام است گردشگران تجهیزا  و لباس

 (.26-20. ص، ص0000شیرانی سرمازه، جهانی، گشتاسب میگونی، اعتماد، 

جمانوری را نیمز  هایگونمه توانمدمی، پمذیردمیاقداماتی هه در حموزه گردشمگری انجمام 

 واسمطهه باست هه  اختلالاتی طریق از مستقیم اثرا ؛ هند متأثر غیرمستقیم و مستقیم صور به

ژونمگ، دنمگ، ) شمودمی وارد جانوران منطقه رفتار و زیستگاه به گردشگری هایطرحاجرای 

 واسمطهبه حیوانما ، بمر گردشمگری غیرمستقیم اثرا (. 2006، گ. 2100، 0سونگ، و دینگ

 مشماهده ماننمد تفرجمی همایفعالیمتشود. می ایجاد ...و خاک غذا، گیاهی، پوشا در تغییر

 موجمب هماآن قلممرو میان از رفتن راه نظیر ساده اقداما  حتی و برداریعکس ،وحاحیا 

 و شمواهد .هندمی ایجاد هاآن برای زاتنا هایموقعیت و شودمی وحاحیا  بر منفی اثرا 

 همایزیسمتگاه در هماآن ازدحمام و گردشمگران حضمور هه است این از حاهی بسیار مدارک

( 116گ. ، 2101، و همکماران ممونز) حیوانما  جمعیمت فشمردگی موجب تواندمی حساس

 اسمترس، تمنفس، ماننمد هاآن عملکرد تغییر (066، گ. 2110، 0)باهلی وحاحیا  آشفتگی

گردشمگری  همایفعالیت ناشمی نمامطلو  اثرا ، این بر علاوه .شود بدن وضعیت و تولیدمتل

، برگمر، و )ماسلو تغذیه نرخ اهولوژیکی، عملکرد پرندگان، جمعیت اندازه تغییر سبب تواندمی

 زیستگاه و زندگی در اختلال و هاآن زادآوری هاها لانه، تخریب و (062، گ. 1022، 1هندل

بمر  گردشمگری از ناشی اثرا  . درهل، (26، گ. 2110، 6)پانگ شود وحاحیا  و پرندگان

المف( (: 00، گ. 2110، 0)گرین و هیگینبماتم گیردمی صور  طریق سه به جانوری هایگونه

 حموادث اثمر بمر هماگونمه به رساندن آزار یا بردن بین از ( ؛ سروصدا پر هایفعالیت انجام

؛ امنیتمی دلایمل به هاآن تعمدی هشتن و هاگونه آوریجم  ماهیگیری، تعمدی، شکار ناگهانی،
                                                            

1. Gallet & Roze 

2. Whinam, Chilcott & Bergstrom 

3. Zhong, Deng, Song & Ding 

4. Buckley 

5. Maslo, Burger & Handel 

6. Pang 

7. Green & Higginbottom 
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 ایجماد راسمتای در زممین، هماربری تغییمر یما پماهروبی هنگام وحاحیا  زیستگاه تغییرج( 

-26. ص، ص0000، و همکاران ز شیرانی سرمازه)به نقل ا گردشگری امکانا  و هازیرساخت

20.) 

در  ،حمالبمااین منجر شمود؛تواند به مناف  اقتصادی های گردشگری میطورهلی، فعالیتبه

باری متوجه مناطق گردشمگری مدیریت اثربخا اقداما  گردشگری، اثرا  زیان نبودصور  

پمور و فردوسمی، جمعمه ؛ پمورفرج، قمادری،626، گ. 2120هروبی و فردوسی، خواهد شد )

، گ. 0011؛ مودودی ارخمودی و فردوسمی، 0، گ. 2121؛ ضیائی و فردوسی، 0، گ. 2121

، 0011؛ نعمتی و فردوسی، 216، گ. 0011؛ نعمتی، بابائی و فردوسی، 61، گ. 0000و  200

؛ فردوسی، آغنمده و بابمائی، 002، گ. 0000؛ قادری، بابائی، اهبری آرباتان  فردوسی، 10گ. 

(. در ایمن 020، گ. 0006و  060، گ. 0000؛ زیاری، رضموانی و فردوسمی، 00، گ. 0000

، در معمرض محیطیزیسمتمنماطق  ترینحسماسیکمی از  عنوانبمه شدهحفاظتمناطق  میان،

را به  ناپذیریجبران هایزیان، هاآنبه  یتوجهبیمتعددی قرار دارند هه  هایآسیبتهدیدا  و 

در ارتبماط بما  یژهوبمه، شمدهحفاظت مناطق مدیریت در راستای براینبناهمراه خواهد داشت؛ 

در اداممه بمه با رویکردی جام ، همه جوانب را مدنظر قمرار داد.  دگردشگری، بای هایفعالیت

گیاهی و جانوری و همچنین محمیط روسمتاهای واقم  در  هایگونهتبیین اثرا  گردشگری بر 

 است. شاسکوه پرداخته شده شدهحفاظتمنطقه 

 تحقیق هاییافته .5

 همایویژگی ،0 جمدول در. شمودذهمر میتوصمیفی تحقیمق  هاییافتمه در این بخا ابتدا

 .است شدهدادهنشان  شدهمطالعهنمونه  توصیفی

 
 شدهمطالعهتوصیفی نمونه  هایویژگی -2جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 درصد فراوانی  پارامتر

 جنسیت
 0/06 002 مرد

 0/20 01 زن
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 درصد فراوانی  پارامتر

 تأهل
 66/20 026 مجرد

 00/01 206 متأهل

 شغل

 00/01 00 هارمند دولتی

 60/26 020 هشاورزی

 10/22 00 دامداری

 60/00 62 دارخانه

 00/00 60 دانشجو

 20/0 06 سایر

 میزان تحصیلا 

 06/16 200 دیپلم همتر از

 00/00 01 دیپلم

 10/02 10 دیپلمفوق

 00/00 00 لیسانس

 00/2 01 لیسانسفوق

 00/1 2 دهتری

 

و نمونمه آمماری را از درصمد  0/06مردان  ،نشان داده شده است 0طورهه در جدول همان

 00/01بما  متأهملدهند. بیشترین فراوانی مربموط بمه افمراد تشکیل میا درصد آن ر 0/20زنان 

درصمد نمونمه  00/01سمت. درصد ا 66/20ترین فراوانی مربوط به افراد مجرد با درصد و هم

درصممد  60/00درصممد دامممدار،  10/22درصممد هشمماورز،  60/26آممماری دارای شممغل دولتممی، 

. ازنظممر میممزان هسممتنددرصممد دارای سممایر مشمماغل  20/0درصممد دانشممجو  00/00، دارخانممه

 00/00، دیپلمفوقدرصد  10/02درصد دیپلم،  00/00دیپلم،  همتر ازدرصد  06/16تحصیلا ، 

 . استدرصد دهتری  00/1و  لیسانسفوقدرصد  00/2انس، درصد لیس

منظور همای آمماری بمهآزممون یریهارگبمهدر راستای پاسخگویی به سؤال تحقیق، پیا از 

. بمدین منظمور همردها را به لحاظ نرمال بودن آزمون داده بایدها، در ابتدا تحلیل استنباطی داده

نشمان داده شمده  0اسمیرنو  استفاده شده است. نتایج آزمون در جمدول -آزمون هلموگرو 

 است.
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 اسمیرنوف-نتایج آزمون کلموگروف -4جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 (Sig) عدد معناداری  متغیر

 100/1 های گیاهیگونه

 006/1 جانوری هایگونه

 120/1 محیط روستا

 

 11/1جمانوری بمیا از  هایگونمهگرچه سط  معناداری برای متغیر ا، 0ه جدول با توجه ب

شده  11/1گیاهی و محیط روستا همتر از  هایگونهشده است، سط  معناداری برای متغیرهای 

در اداممه بمرای  ؛ بنمابراینهای مربوط به ایمن متغیرهاسمتبودن دادهناست هه حاهی از نرمال 

هما، استفاده شده است. با توجه به غیرنرمال بودن داده ی ناپارامترهای ها، از آزمونآزمون داده

 شددو استفاده شاسکوه، از آزمون خی شدهحفاظتگردشگری در منطقه  تأثیرمنظور بررسی به

 هه نتایج آن در جداول زیر نشان داده شده است. 

گردشمگری بمر  متبمت منفی و تأثیرا دو در ارتباط با ، نتایج آزمون خی1مطابق با جدول 

نشمان  1طور هه در جدول همانشاسکوه ارائه شده است.  شدهحفاظتگیاهی منطقه  هایگونه

های شمده در سمؤالبیشمترین فراوانمی مشاهدهاثرا  منفی گردشگری، بارۀ درداده شده است، 

قمرار  معمرض انقمراضدر »و ، «گیاهی هایگونه منقرض شدن برخی»، «گیاهان هردن پایمال»

شمده داری محاسبهابا توجمه بمه اینکمه سمط  معنم. استدر سط  زیاد  «برخی گیاهانگرفتن 

(111/1sig= همتر از )؛اسمت داری برخمورداراتوزی  فراوانی از اختلا  معنم، درصد است 1 

 هایگونمهمنفی گردشگری بر  تأثیرا  هه توان گفتدرصد از درجه اطمینان می 00با  بنابراین

 شده است. ارزیابیدر سط  زیاد  ،های مذهورگویهگیاهی، براساس 

شمده اثرا  متبت گردشگری، بیشترین فراوانمی مشاهده بارۀدر، 1جدول همچنین مطابق با 

« گیاهان نسبت بهبهبود رفتار حفاظتی »، «یگیاه هایگونهتنوع نسبت به آگاهی »های در سؤال

داری ابما توجمه بمه اینکمه سمط  معنم. اسمت زیاددر سط  « فواید گیاهاننسبت به آگاهی »و 

داری اتوزیم  فراوانمی از اختلما  معنم، درصمد اسمت 1( همتمر از =111/1sigشده )محاسبه
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 متبمت تمأثیرا  همه تموان گفمتدرصد از درجمه اطمینمان می 00با  بنابراین ؛است برخوردار

 شده است.ارزیابی  زیادهای مذهور، در سط  گیاهی، براساس گویه هایگونهگردشگری بر 

متبمت در حمد زیماد بمر  تمأثیرا مطابق با نتایج مذهور، هرچند گردشگری توانسته اسمت 

منفمی گردشمگری در سمط   تأثیرا گیاهی منطقه شاسکوه داشته باشد، هنوز شاهد  هایگونه

همای با توجه به اینکه اثرا  منفی بر گونمه رو؛ ازاینگیاهی منطقه نیز هستیم هایگونهزیاد بر 

همای شمود، ضمروری اسمت همه فعالیمتمنجر ها تواند به انقراض گونهدر مواردی می گیاهی

مندی از اثرا  متبت، بتوان تا ضمن بهره یردگردشگری تحت اقداما  مدیریتی مناسب قرار گ

 .هرداثرا  منفی گردشگری را نیز هنترل 
 

 شده شاسکوه(قه حفاظتهای گیاهی منطگردشگری بر گونه تأثیراتدو )نتایج آزمون خی -5جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 اثرات منفی اثرات مثبت

نسبت به آگاهی  

 فواید گیاهان

بهبود رفتار حفاظتی 

 گیاهان نسبت به

نسبت به آگاهی 

 هایگونهتنوع 

 یگیاه

 معرض انقراضدر 

برخی قرار گرفتن 

 گیاهان

منقرض شدن 

 هایگونه برخی

 گیاهی

 کردنپایمال 

 گیاهان

 دسته فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 خیلی هم 20 1/1 06 1/0 00 2/01 21 0/0 20 0/1 01 1/0

 هم 02 0/00 66 0/21 000 2/26 06 0/00 62 0/00 10 6/02

 متوسط 001 0/26 000 0/26 011 0/20 000 0/02 010 0/20 000 6/26

 زیاد 000 1/20 020 0/20 011 0/20 016 0/00 001 0/01 061 0/02

 خیلی زیاد 010 0/20 62 0/00 11 6/00 10 1/00 61 0/01 06 1/6

616/0 000/0 002/0 160/16 601/10 001/66 Chi-square 
0 0 0 0 0 0 df 

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 sig 

 

منفی و متبمت گردشمگری بمر  تأثیرا رتباط با دو در ا، نتایج آزمون خی6مطابق با جدول 

 6طور همه در جمدول هممانشاسکوه ارائه شده اسمت.  شدهحفاظتجانوری منطقه  هایگونه

شمده در اثمرا  منفمی گردشمگری، بیشمترین فراوانمی مشاهده بمارۀدرنشان داده شده اسمت، 

در « جمانوری ایهگونمه منقرض شدن برخی»و « جانوری هایگونه رویهبیشکار »های سؤال
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قمرار  معرض انقراضدر » شده در سؤال. همچنین بیشترین فراوانی مشاهدهاستسط  متوسط 

شمده داری محاسبهابا توجمه بمه اینکمه سمط  معنم. استدر سط  هم « جانورانبرخی گرفتن 

(111/1sig= همتر از )؛اسمت داری برخمورداراتوزی  فراوانی از اختلا  معنم، درصد است 1 

 هایگونمهمنفی گردشگری بر  تأثیرا  هه توان گفتدرصد از درجه اطمینان می 00با  ینبنابرا

 ارزیابی شده است. متوسط تا همهای مذهور، در سط  جانوری، براساس گویه

شمده اثرا  متبت گردشگری، بیشترین فراوانمی مشاهده بارۀدر، 6جدول همچنین مطابق با 

 نسمبت بمهبهبمود رفتمار حفماظتی »، «جمانوری هایونهگتنوع  نسبت بهآگاهی »های در سؤال

با توجه بمه . است زیاددر سط  « جانوری هایگونهفواید وجود  نسبت بهآگاهی »و « جانوران

توزیم  فراوانمی از  ،درصمد اسمت 1( همتر از =111/1sigشده )داری محاسبهااینکه سط  معن

 همه تموان گفمتد از درجه اطمینمان میدرص 00با  بنابراین ؛است داری برخوردارااختلا  معن

 زیمادهمای ممذهور، در سمط  ، براساس گویمهجانوری هایگونهمتبت گردشگری بر  تأثیرا 

 ارزیابی شده است.

 هایگونمهبمر  زیمادمتبت در حمد  تأثیرا مطابق با نتایج مذهور، گردشگری توانسته است 

متوسط تا منفی گردشگری در سط   تأثیرا  . در این میان،منطقه شاسکوه داشته باشد جانوری

 .ارزیابی شده استمنطقه  جانوری هایگونهبر  هم
 

 شده شاسکوه(های جانوری منطقه حفاظتگردشگری بر گونه تأثیراتدو )نتایج آزمون خی -6جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 اثرات منفی اثرات مثبت

 
نسبت به آگاهی 

فواید وجود 

 جانوری هایگونه

فتار حفاظتی بهبود ر

 جانوراننسبت به 

نسبت به آگاهی 

 هایگونهتنوع 

 جانوری

 معرض انقراضدر 

برخی قرار گرفتن 

 جانوران

منقرض شدن 

 هایگونه برخی

 جانوری

 رویهبیشکار 

 هایگونه

 جانوری

 دسته فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 خیلی هم 61 0/21 16 0/00 61 2/00 21 0/1 01 20/6 02 16/0

 هم 00 2/06 000 0/26 000 2/26 10 6/02 16 00/00 02 16/0

 متوسط 001 0/20 026 0/20 006 1/26 01 0/20 006 06/20 000 06/26

 زیاد 011 0/20 00 0/22 00 0/22 066 0/00 006 06/02 000 00/01

 خیلی زیاد 01 0/01 00 6/0 00 0/0 66 0/06 00 62/0 16 20/00
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 اثرات منفی اثرات مثبت

 
نسبت به آگاهی 

فواید وجود 

 جانوری هایگونه

فتار حفاظتی بهبود ر

 جانوراننسبت به 

نسبت به آگاهی 

 هایگونهتنوع 

 جانوری

 معرض انقراضدر 

برخی قرار گرفتن 

 جانوران

منقرض شدن 

 هایگونه برخی

 جانوری

 رویهبیشکار 

 هایگونه

 جانوری

 دسته فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

100/0 620/0 000/0 000/60 101/60 120/00 Chi-square 
0 0 0 0 0 0 df 

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 sig 

 

منفی و متبمت گردشمگری بمر  تأثیرا دو در ارتباط با ، نتایج آزمون خی0مطابق با جدول 

نشمان  0طورهه در جدول همانه شده است. شاسکوه ارائ شدهحفاظتمحیط روستاهای منطقه 

های شمده در سمؤالاثرا  منفی گردشگری، بیشمترین فراوانمی مشاهده بارۀدر، است داده شده

. اسمتدر سمط  متوسمط « در روسمتا آلمودگی صموتی»و « محیطی در روسمتازیستآلودگی »

در سمط  « تاتخریب اراضی هشاورزی روسم» شده در سؤالهمچنین بیشترین فراوانی مشاهده

، درصد است 1( همتر از =111/1sigشده )داری محاسبهابا توجه به اینکه سط  معن. استهم 

درصمد از درجمه اطمینمان  00بما  بنابراین ؛است داری برخورداراتوزی  فراوانی از اختلا  معن

همای ممذهور، در منفی گردشگری بر محیط روستاها، براساس گویمه تأثیرا  هه توان گفتمی

 سط  متوسط تا هم ارزیابی شده است.

 زیباسازیتوجه به »های در سؤال   متبت گردشگری، بیشترین فراوانیاثرابارۀ همچنین در

، در سط  «توجه به پاهیزگی محیط روستا»و « توجه به زیباسازی معابر روستا»، «بناهای روستا

توزیم  ، درصمد اسمت 1از ( همتمر =111/1sig) داریابا توجه به اینکه سط  معنم. استزیاد 

تموان درصد از درجمه اطمینمان می 00با  بنابراین ؛داری برخورداراستافراوانی از اختلا  معن

های مذهور، در سط  زیاد متبت گردشگری بر محیط روستاها، براساس گویه تأثیرا  هه گفت

 ارزیابی شده است.

ت در حمد زیماد بمر محمیط متبم تمأثیرا  اسمت مطابق با نتایج مذهور، گردشگری توانسته

ط  متوسط تا هم بر منفی گردشگری در س تأثیرا میان،  این روستاهای منطقه داشته باشد. در

 ارزیابی شده است.روستاها 
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 شده شاسکوه(گردشگری بر محیط روستاهای منطقه حفاظت تأثیراتدو )نتایج آزمون خی -7جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته 
 نفیاثرات م اثرات مثبت

توجه به پاکیزگی  

 محیط روستا

توجه به زیباسازی 

 معابر روستا

 زیباسازیتوجه به 

 بناهای روستا

تخریب اراضی 

 روستا کشاورزی

در  آلودگی صوتی

 روستا

-زیستآلودگی 

 در روستا محیطی

 دسته فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 خیلی هم 10 1/00 00 0/0 00 2/06 21 0/1 20 1/1 21 0/0

 هم 010 6/21 000 1/20 010 0/20 61 2/00 16 0/00 10 6/02

 متوسط 012 1/06 001 2/00 00 1/22 020 0/26 016 0/21 00 1/20

 زیاد 02 0/00 06 2/20 60 0/20 006 0/02 010 2/00 016 0/00

 خیلی زیاد 02 6/0 20 0/6 62 0/00 06 1/06 61 1/00 00 6/20

200/0 220/0 216/00 066/01 100/0 106/0 Chi-square 
0 0 0 0 0 0 df 

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 sig 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .6

شده شاسمکوه براسماس سمه متغیمر ثیرا  گردشگری در منطقه حفاظتأ، تپژوهادر این 

طالعماتی ارزیمابی هی و محیط روستاهای واقم  در محمدوده مهای گیاهای جانوری، گونهگونه

ها نشان داد هه هرچند گردشگری توانسته است تمأثیرا  متبمت در حمد نتایج تحلیل داده. شد

های گیاهی منطقه شاسکوه داشته باشد، هنوز شاهد تأثیرا  منفمی گردشمگری در زیاد بر گونه

های گردشمگری در سمط  هه فعالیتنحوی؛ بههای گیاهی منطقه نیز هستیمسط  زیاد بر گونه

 معمرض انقمراضدر »و « گیاهیهای گونه منقرض شدن برخی»، «گیاهان هردنپایمال »زیاد به 

درمقابل، توسعه گردشگری به آثار متبمت از قبیمل  .شده استمنجر « برخی گیاهانقرار گرفتن 

آگماهی »و « گیاهماننسمبت بمه ی بهبود رفتار حفاظت»، «یگیاههای تنوع گونهنسبت به آگاهی »

همای جمانوری، شده است. در ارتباط بما گونمهمنجر در سط  زیاد نیز « فواید گیاهاننسبت به 

ها نشان داد هه گردشگری توانسمته اسمت تمأثیرا  متبمت در حمد زیماد بمر نتایج تحلیل داده

نسبت آگاهی » هه توسعه گردشگری بهنحویبههای جانوری منطقه شاسکوه داشته باشد؛ گونه

فواید نسبت به آگاهی »و « جانوراننسبت به بهبود رفتار حفاظتی »، «های جانوریتنوع گونهبه 
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در این میان، تأثیرا  منفی گردشگری در شده است؛ منجر در منطقه « های جانوریوجود گونه

 ویمهرشمکار بی»هه شمامل  منطقه ارزیابی شده است های جانوریسط  متوسط تا هم بر گونه

قمرار  معمرض انقمراضدر »و « های جمانوریگونمه منقرض شدن برخی» ،«های جانوریگونه

هه در پژوها حاضمر حاصمل شمد، همسمو بما  مذهورنتایج . شودمی« جانورانبرخی گرفتن 

(، 0000) و همکمماران (، شممیرانی سممرمازه0006) و همکمماران نمموروزیهممای تحقیقمما  یافتممه

( 2100) و همکماران بمورنن( و هلتو2110) و همکاران ینگ(، پیکر0000پارساجو و ناصحی )

شمده و های گردشگری بمر منماطق حفاظمتثیرا  منفی فعالیتأنحوی به تاست هه هری  به

 اند.های طبیعی اشاره داشتهمحیط

-های جانوری و گیاهی منطقه حفاظتثیر گردشگری بر گونهأبر تدر پژوها حاضر، علاوه

 شد؛عه گردشگری بر محیط روستاهای واق  در این منطقه نیز بررسی توسثیر أتشده شاسکوه، 

اساس، نتایج نشان داد هه گردشگری توانسته است تأثیرا  متبت در حد زیاد بر محیط  این بر

توجمه بمه زیباسمازی »هه توسعه گردشگری به نحویروستاهای منطقه شاسکوه داشته باشد؛ به

شده منجر « توجه به پاهیزگی محیط روستا»و « معابر روستا توجه به زیباسازی»، «بناهای روستا

تأثیرا  منفی گردشگری در سط  متوسط تا هم بر محیط روستاهای منطقه  ،میان این در .است

و « در روسمتا آلودگی صموتی»، «محیطی در روستازیستآلودگی »ارزیابی شده است هه شامل 

 است.« تخریب اراضی هشاورزی روستا»

های گیاهی و جمانوری و همچنمین محمیط ثیرا  منفی بر گونهأتوان بروز تی، میطورهلبه

شده را ناشی از ضعف سماختار ممدیریتی منطقمه در حموزه روستاهای پیرامون منطقه حفاظت

توان انتظار داشت هه با لحاظ سماختار ممدیریتی مناسمب گردشگری دانست. در این راستا، می

و درمقابمل بمه تقویمت  هردیا هنترل داد ی گردشگری را هاها بتوان تا حد امکان، اثرا  منف

 :اند ازهه عبار  شده است زمینه ارائهدر این  هاییپیشنهاددر ادامه اثرا  متبت نیز پرداخت. 

 منظور هنترل اثرا  ناشمی اجرای ساختار مدیریتی مناسب در حوزه گردشگری به

 ؛از گردشگری بر منطقه

 های گیاهی و جانوری منطقمه و هاربسمت ی بر گونهپایا مستمر اثرا  گردشگر

 ؛منظور هاها اثرا  منفی گردشگری در منطقهاقداما  حفاظتی لازم به
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 همایی از منطقمه ها به بخامدیریت بازدیدهنندگان از منطقه در جهت هدایت آن

  ؛حضور گردشگران دارند دربارۀآوری بیشتری هه تا 

  همای جمانوری در راسمتای بهبمود گونمهبه  نسبتافزایا آگاهی و شناخت افراد

رویمه و های جانوری و جلوگیری از شکار بمیگونهنسبت به رفتار حفاظتی آنان 

 ؛انقراض جانوران

 اهمیمت و تنموع نسمبت بمه های آموزشی در جهت افزایا آگماهی اجرای برنامه

  ؛های جانوریگونه

 های گردشگری با هد  هاربست اقداما  مدیریتی لازم در راستای هنترل فعالیت

محیطی، تخریب اراضی هشاورزی و آلودگی صوتی در های زیستهاها آلودگی

 ؛روستاها

 همای آموزشمی در راسمتایی افمزایا آگماهی ها و برگزاری دورهبرپایی نمایشگاه

 ؛های گیاهیتنوع گونهو  فوایدنسبت به 

 همای گونمهت به نسبهای آموزشی در راستای بهبود رفتار حفاظتی فعالیت یارتقا

 ؛های گیاهیمنظور جلوگیری از انقراض گونهگیاهی و تلاش به

 منظور زیباسازی بناها و معابر روستاها در راسمتای جمذ  اجرای اقداما  لازم به

 .گردشگران

 تقدیر و تشکر

و بما  01/10/0011ممورخ  00200این تحقیق در قالب طرح پژوهشمی بمه شمماره ابلاغیمه 

تشکر و وسیله بدینهه  ا  پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنا  انجام شده استاستفاده از اعتبار

 شود.قدردانی می
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سمتان گلسمتان(. پیامدهای گردشگری خانه های دوم )مورد مطالعه، سکونتگاههای روستایی غمر  ا

 .0-20( ،0)2 ،مطالعا  جغرافیایی مناطق هوهستانینشریه 

ارزیممابی اثممرا  (. 0000و. ) اعتممماد، ح.، گشتاسممب میگممونی، ع.،جهممانی،  ن.،شممیرانی سممرمازه،  .00

  .21-06(، 00)0 ،زیست و توسعهنشریه محیط .شدهزیستی اهوتوریسم در مناطق حفاظتمحیط

(. ارزیممابی آثممار 0001) .م ،مخممدوم فرخنممده .،ن ،ضممرغام .،و ،تممماداع .،ع ،جهممانی ا.، ،شممیرمحمدی .21

همای پژوها نشمریه. شده هرهس با استفاده از ممدل تخریمبزیستی توسعه بر منطقه حفاظتمحیط

 .00-012(، 00)0، زیستمحیط

رد (. ارزیمابی عملکم0006ز. ) ،منمافی .،ا، حیدری .،ح، علیخانی.، ا ،پوربابایی م.، ،صادقی پور مروی .20

هما های اهسیدهننده گوگردی جداسازی شده از خماک معمدن ممس و شناسمایی مولکمولی آنباهتری

 .01-10(، 0)01، (شناسی ایرانهای سلولی و مولکولی )مجله زیستپژوهانشریه . براساس توالی
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زیسممتی جنگممل هممای سمماختار و تنوع(. تممأثیر گردشممگری طبیعممت بممر ویژگی0006) ر. ،عابممدی .22

 .206-216(، 2)02، های گیاهیله پژوهامج .ارسباران

، های جغرافیاییمجله پژوها. محیطیاثرا  حضور گردشگران بر مناب  زیست(. 0062علیزاده، ک. ) .20

01(00 ،)01-11. 

گردشمگری  مقاصمدها و مخماطرا  (. تحلیلی بر ریس 0000) .ی بابایی،.، م آغنده،.، س ،فردوسی .20

 .00-26، (21) 01 ،شناسی شهریهای بومژوهامجله پ(. انزلی مطالعه موردی، بندر)
های اقلمیم گردشمگری سمواحل (. مطالعه پتانسمیل0006) محمدی، ح.، جلالی، م..، شاهس ،فردوسی .21

 .010-001، (010)26 فصلنامه اطلاعا  جغرافیایی )سپهر(،. جنوبی دریای خزر

ر شاخص باقیمانده ظرفیت (. تحلیلی ب0000) .م مودودی ارخودی،.، نظری مزیدی، ن.، س ،فردوسی .26

فصملنامه تحقیقما  . تحمل جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری )مطالعه موردی، شهر شاهرود(
 .00-001، (00)06 ،هاربردی علوم جغرافیایی

(. برآورد اثر تغییرا  فصلی بر درآمد گردشگری معبمر 0060فرهودی، ر.، شورچه، م.، صبوری، ح. ) .20

 .01-62، 00، مجله جغرافیا و توسعهونی. آناهیتا با تحلیل رگرسی

مدی هارآفرینی آ(. تبیین تأثیر خودهار0000) .س فردوسی،.، ، گآرباتاناهبری  .،ی بابایی، .،قادری، ا .26

ریزی نشریه برنامه. ، شهر تبریز(موردمطالعهوهارهای گردشگری )و قابلیت نوآوری بر عملکرد هسب
 .002-000، (01)0 ،و توسعه گردشگری

نشمریه  .هماهمای فمراروی آنشمده و چالا(. اهمیت و جایگاه مناطق حفاظت0006) ع. ،زارعریقم .20
 .66-00(، 1)2، طبیعت ایران

(. سنجا پارامترهمای اقلیممی بما همد  توسمعه بموم 0000) .د مجا ، س.، فردوسی، م.،گلستانی،  .01

 .11-62(، 01-00)00 ،نشریه نیوار. گردی )اهوتوریسم( در شهرستان نور

نشریه بندی مشکلا  مدیریت. شده لزوم طبقههای ملی و مناطق حفاظت(. پارک0061نونیان، ه. )مج .00
 .020-000(، 00)00، شناسیمحیط

  www.amar.org.ir(. سرشماری عمومی نفوس و مسکن. بازیابی از 0001مرهز آمار ایران ) .02

ا  رضایتمندی گردشمگران (. تبیین اثر0006) .ح محمدی،شاه.، س ،فردوسی س.،مطیعی لنگرودی،  .00

ریزی فصملنامه برناممه. ، نواحی ساحلی اسمتان گلسمتان(موردمطالعهدر بازاریابی گردشگری دریایی )
 .00-10، (26)0 ،ایمنطقه
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(. سنجا الگوی رفتاری عرضه و تقاضمای گردشمگری 0000) .س فردوسی،.، مودودی ارخودی، م .00

فصملنامه . ، شمهر همرج و روسمتاهای پیراممونی(موردمطالعمهداری )مبتنی بر تحولا  نظمام سمرمایه
 .61-011، (06)0 ،مطالعا  شهری

گمردی در توسمعه جوامم  روسمتایی (. تبیین نقما بموم0011مودودی ارخودی، م.، فردوسی، س. ) .01

 .200-210(، 0)0، های جغرافیایی مناطق بیابانیمجله هاوش)موردمطالعه، روستای افین(. 

(. بررسی عوامل مؤثر بر وفماداری و 0006) .ع نجفی ارخودی،.، س فردوسی،م.، مودودی ارخودی،  .06

مجلمه جغرافیما و . های پنج ستاره شهر مشمهد(ها )مطالعه موردی، هتلماندگاری گردشگران در هتل
 .210-222، (0)6 ،توسعه فضای شهری

ردشگری سلامت بر (. تأثیر گ0011زاده، ن. )نعمتی، و.، بابائی، ی.، فردوسی، س.، آغنده، م.، عباسقلی .00

 .216-220(، 2)02، مجله سلامت و بهداشتارتقاء رفاه اجتماعی جامعه میزبان. 

(. تبیین اثرا  توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعمه 0011) .س فردوسی،.، نعمتی، و .06

-61، (0)20 ،فصلنامه روسمتا و توسمعه(. شهرستان نوشهر ،روستای هندلوس ،مطالعه موردی)محلی 
01 

بندی مخاطرا  تنوع زیستی در (. پهنه0006) ع. ،جهانی ح.، ،گشتاسب ش.، ،پورابراهیم ا.، ،نوروزی .00

زیسمت فصملنامه محیط. بخا جنوبی تحت ممدیریت اسمتان البمرز یشده البرز مرهزمنطقه حفاظت
 .00-010(، 0)00، جانوری

منظور تبدیل بمه یم  منطقمه به شکارممنوع(. ارزیابی منطقه 0001یزدی، م.، هرمی، م.، شریعت، م. ) .01

 .010-006(، 06)2 ،زیستفصلنامه علوم و تکنولوژی محیطشده. حفاظت
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