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  چكيده

هدف از اين تحقيق شناخت نقش فعاليت گردشگري در  اقتصاد محلي و همچنين سنجش ميزان تاثير منافع حاصله از آن بر 

ان ميانكاله نظير محدودة موردمطالعه شبه جزيره ميانكاله و پنج روستا از روستاهاي دهست. حفاظت از منابع طبيعي است

تاثير توسعه گردشگري قرار زاغمرز،  امير آباد،  زينوند،  نمك چال و يعقوب لنگه از توابع شهرستان بهشهر است كه تحت

. باشدها، پرسشنامه خانوار و روستا ميآوري دادهروش اين تحقيق توصيفي تحليلي مبتني بر پيمايشي و ابزار جمع. اندگرفته

افزار اي و همبستگي و با استفاده از نرمنمونه اي،  تي مستقل يا مقايسهاز طريق آزمون هاي آماري تي تك  هاي تحقيقداده

spss دهدكه گردشگري اثرات اقتصادي مثبت و هاي تحقيق در منطقه مورد مطالعه نشان مييافته. اندمورد تحليل قرار گرفته

دهد   هاي تحقيق نشان ميهمچنين يافته. وستاهاي پيراموني آن داشته استمعناداري بر ساكنان داخل منطقه حفاظت شده و ر

به طور كلي منافع اقتصادي ناشي از توسعه گردشگري كه توسط جوامع محلي درك شده است با  ميزان حمايت آنان در 

ن داخل مناطق حفاظت همچنين نتايج آزمون تي مستقل بين ساكنا. حفاظت از منابع طبيعي محلي همبستگي معناداري دارد

شده و روستاهاي پيراموني بيانگر آن است بين اين دو به لحاظ ميزان وابستگي اقتصادي به بخش گردشگري تفاوت معناداري 

وجود دارد به طوري كه ساكنان داخل مناطق حفاظت شده وابستگي اقتصادي  بيشتري نسبت به  ساكنان روستاهاي پيراموني 

لحاظ ميزان حمايت ساكنان از توسعه اكوتوريسم و ميزان تمايل به حفاظت از منابع طبيعي بين اين  از سوي ديگر به. دارند

طوركلي ميزان حمايت از توسعه گردشگري در مناطق حفاظت شده و ميزان تمايل به دوگروه تفاوت معنادار است گرچه به

طق حفاظت شده به دليل وابستگي اقتصادي بيشتر حفاظت از منابع طبيعي بيش از حد متوسط است، اما ساكنان داخل منا

نسبت به ساكنان روستاهاي پيراموني، داراي ميزان حمايت بيشتر و تمايل به حفاظت از منابع طبيعي باالتري از ساكنان 

  . اندروستاهاي پيراموني بوده

  .وستاييمنابع طبيعي، منطقه حفاظت شده، دهستان ميانكاله، اكوتوريسم نواحي ر: كليدواژگان
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  مقدمه 

هاي نادر گياهي و جانوري، هاي بسيار مهمي هستند كه گونهدر اكثر كشورها، نواحي حفاظت شده، عرصه

در عين حال مناطق . اندشناختي را در خود حفظ كردههاي بومآب سالم، هواي پاك و ديگر خصيصه

بران و ساير كساني قرار دارد كه وباي مورد توجه كشاورزان، معدن كاران و چطور فزايندهحفاظت شده به

هاي اقتصادي، اين مناطق را در مقياس برداريفشار ناشي از اين گونه بهره. كنندبه اين شيوه امرار معاش مي

از اين رو، امروزه رويكرد ). 8: 1387درام و مور، (پذير كرده است محلي، ملي و فراملي به شدت آسيب

تي در مناطق حفاظت شده به دليل ناكارامدي و تحميل قوانين و سنتي درخصوص حفاظت و تنوع زيس

مقررات از بيرون بر ساكنان مناطق حفاظت شده مورد انتقاد قرار گرفته است كه اين امر منجر به  نقل مكان 

جايي ساكنان روستايي از مناطق حفاظت شده و مورد تعدي قرار دادن حقوق ساكنان محلي يا جابه

ال، طور ايدهبه (Lai and Nepal, 2006, 1117 ).از منابع محلي براي امرار معاش شده استدرخصوص استفاده 

اي نظير محافظت از تنوع زيستي، محافظت از مناطق مناطق حفاظت شده براي كاربردهاي چندمنظوره

براساس  .شوندآبخيز، جنگلداري پايدار، تفريح و تفرج، امكان شكار، ماهيگيري، و گردشگري مديريت مي

عنوان امتيازي براي سكونتگاههاي روستايي در جهت  رويكرد توسعه پايدار، محافظت از مناطق موردنظر به

  .)United Nations Development Programme ,2012(باشد تامين معاش، افزايش توليد و بازدهي اقتصادي مي

ت اقتصادي داراي تاثير و پيامدهاي متنوع عنوان يكي از رايجترين فعاليدر  اين مناطق، گردشگري نيز به

هرچند هيچ ). Mearns,2012 ,70(باشد اجتماعي ـ اقتصادي بر جوامع مجاور مناطق محافظت شده مي

سازي اقتصاد جوامع روستايي پيرامون شكي نيست كه توسعه گردشگري نقش مهمي در احيا و متنوع

باعث ايجاد تغييراتي در محيط اجتماعي واقتصادي  توانددرعين حال مي اما كند،مناطق حفاظت شده ايفا مي

بيني اين اثرات به رو مطالعه و بررسي اثرات گردشگري و پيشاز اين .وزيستي نواحي روستايي شود

هاي احتمالي يا تاثيرات منفي در جوامع ميزبان نمنظورافزايش منافع حاصل از گردشگري و كاهش زيا

طور كه از سوي سازمان در اين خصوص همان). 148: 1386پارسا بصير، ( ناپذير استامري اجتناب

ريزي و جهاني گردشگري تاكيد شده است فعاليت گردشگري در مناطق حفاظت شده مستلزم برنامه

درغير اين صورت . مديريت دقيق و كارآمد جهت تضمين پايداري طوالني مدت گردشگري خواهد بود

فاظت شده پيامدهاي منفي خواهد داشت و گردشگري باعث تخريب بيشتر توسعه اين فعاليت در مناطق ح

در اين رابطه  توسعه اكوتوريسم براي كساني كه ). (Salerno, etal, 2013, 128اين مناطق خواهد شد 

زيست هستند بسيار اهميت يافته دادن دو مفهوم رشد اقتصادي و حفظ محيطدرصدد سازگار كردن و آشتي

عنوان مولفه محوري و كليدي توسعه پايدار در واقع توسعه اكوتوريسم به). 8: 1387ور، درام و م(است 

 براين اساس ). Goodwin, 1996, 277(رود شمار ميگردشگري در اين مناطق بويژه در مناطق دوردست به
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 ي ديگر،از يك سو، و توسعه اكوتوريسم در اين مناطق از سو با توجه به اهميت حفاظت از منابع طبيعي

عنوان ضرورتي بنيادي بيش از پيش را  برداري پايدار از اين منابعتدوين راهبردهاي حفاظت و بهره

در چنين وضعيتي نقش اصلي با روستاييان است كه ذينفعان اصلي اين منابع در جوامع . گردداحساس مي

آن پروژه است و اين اي ضامن اجرا و پايداري مشاركت مردم در هر پروژه. شوندمحلي محسوب مي

باشد، زيرا مسائل مربوط به محيط زيست مسئله در حفاظت از منابع طبيعي از اهميت بيشتري برخوردار مي

اي نيازمند مشاركت اين جوامع خواهد و منابع طبيعي با زندگي جوامع محلي آميخته و توفيق هر نوع برنامه

يزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي هر برنامه حفاظتي اهميت رگيري، برنامهبنابراين نقش مردم در تصميم. بود

ها، بايستي برمبناي مديريت مبتني نظام مديريتي مناسب براي حفاظت از اين عرصه ،رواز اين. حياتي دارد

به بياني ديگر راهبرد اصلي . بنا نهاده شود و تامين منافع اقتصادي پايدار آن، بر مشاركت جوامع محلي

كه بيشتر جنبه  داردتاكيد بر عواملي  اين مناطق در بخش روستايي گردشگري عه پايدارعملي كردن توس

هدف اين تحقيق  بررسي نقش فعاليتهاي ). 62: 1389بخشي خانيكي، ( مشاركتي با جوامع محلي دارند

گردشگري در اقتصاد محلي منطقه حفاظت شده ميانكاله، نواحي روستايي پيرامون آن و شناخت ميزان 

  . باشدبستگي اقتصادي جامعه ميزبان به بخش گردشگري و تاثير آن در حفاظت ازمنابع طبيعي ميانكاله ميوا

  

  مباني نظري 

در چند سال اخير اكوتوريسم از نظر مفهومي در سياستگذاري جوامع مختلف و همچنين در نهادهاي 

ر ديدگاههاي زيست زيست به لحاظ تاثيرگذاري بهاي خصوصي طرفداران محيطعمومي و تشكل

در اين رابطه توسعه ). 7: 1390 ،رجبي  مواليي و(اي داشته است محيطي و توسعه پايدار جايگاه ويژه

. و ملي داشته باشداي تواند اثرات مثبتي بر اقتصاد محلي، منطقهاكوتوريسم در مناطق محافظت شده مي

ريزي و مديريت كارآمد منجر به با اين حال، اين مزاياي اقتصادي ممكن است در نتيجه فقدان برنامه

ريزي و مديريت مناطق يا ممكن است از طريق بهبود برنامه. مشكالت اكولوژيكي و اجتماعي شود

شاركت محلي را افزايش دهد محافظت شده، روند از بين رفتن تنوع زيستي را كند ساخته و ضمناً م

McCool2006 , 9)؛Brenner and Job,2012,12.( دهد كه روابط بين گردشگري، امرار معاش مطالعات نشان مي

اين پيچيدگي مربوط به  نگرش . ساكنان و حفاظت از محيط امري پيچيده و در عين حال پويا است

شران  را در روند گردشگري مناطق حفاظت اي است كه نقش پينفعان چندگانهاكولوزيكي و محيطي ذي

كنند كه محركهاي اقتصادي محققان همچنين تاكيد مي). Nyaupane and poudel, 2011(كنند شده ايفاء مي

اي براي ساكنان است تا در مسائل محيطي و حفاظتي مناطق حفاظت شده دخالت كنند گردشگري انگيزه

 Campbell, Kartawijaya,Yulianto, Prasetia, &).(Clifton, 2013 Novelli & Scarth, 2007; Sekhar,2003  . در بسياري از
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تحقيقات،  گردشگري به عنوان يك منبع تامين مالي موثر در مناطق حفاظت شده، شناخته شده است و 

تواند  در درك جوامع محلي از محيطشان، تعهد افراد درآمد مربوط به اين فعاليت در مناطق مذكور مي

 ,Coads, Campbell, Miles and =Humphries, 2008(نسبت به محيط زيست و حفاظت از آن را افزايش دهد 

Sirivongs and Tsuchiya, 2012 .( نتايج حاصل از مطالعات انجام شده توسط يودايا سخر)در ريسرو ) 2003

راي حفاظت مناطق وحش و پشتيباني بتايگر ساريسكا در هند، بين منافع حاصل از گردشگري حيات

هاي افراد شده، نگرشدهد  كه منافع اقتصادي گردشگري در مناطق حفاظتمحافظت شده، نشان مي

به صورت ). (Sekhar,2003 دهد تأثير قرار مينسبت به محيط زيست و حفاظت محيط زيست را تحت

حفاظت و منافع گردشگري ي كاربران داراي درك مثبت درباره كند زماني كهادعا مي) 2008(مشابه، لي 

ي گردشگري براي معيشت محلي مطالعه. تواند افزايش يابدباشند، استفاده پايدار از محيط زيست مي

زيست و دهد كه افزايش آگاهي حفاظت محيطي پارك ملي مانيارا نشان ميپايدار و حفاظت از درياچه

تيباني محلي براي حفاظت از منطقه را گذاري منافع اقتصادي ارائه شده از گردشگري، پشبه اشتراك

گذاري گردشگري مبتني عنوان سرمايهاي تحتهمچنين در مطالعه. (Imran,etal, 2014, 291)دهدافزايش مي

بر جامعه، مزايا و چالشها در منطقه حفاظت شده در بوتسوانا افريقا، محققان طرح مديريت منابع طبيعي 

نند كه در آن تالش شده تا با توسعه حفاظت از منابع طبيعي و كاهش دامبتني بر جامعه، را رويكردي مي

در اين ميان مسئله مزاياي اقتصادي در امر توسعه ملي . فقر، جامعه را در بلندمدت توانمند سازند

محيطي مسئله حفاظت از منابع زيست. در مناطق حفاظت شده نيز  بسيار مورد توجه است  گردشگري

  ).(NathnBenta2010,132. گذاردتواند  اثر مييزان جذب گردشگر ميمنطقه در واقع بر م

از سوي ديگر، حقوق محدود در دسترسي به منابع و جابجايي مستمر ساكنان محدوده مناطق محافظت 

شود كه حتي در زيست و حفاظت ميشده اغلب منجر به تشديد نگرش منفي افراد نسبت به محيط

تورن، ). Coads, Campbell and Miles, 2012 (باعث كاهش تنوع زيستي شود  تواندبرخي از موارد حاد مي

ي گردشگري ي حفاظت از طبيعت و توسعهنظرات مردم محلي درباره )2008( سيكاماكي، تولوانن رامت

هاي منفي نسبت به دهد غالب نگرشنتايح تحقيقات مذكور نشان مي. را مورد بررسي قرار دادند

هاي مديريت، خواهي از مردم محلي در تدوين سياستتأثير عدم مشاركتتحتحفاظت از طبيعت 

  ضعف منافع اقتصادي از مناطق حفاظت شده و تعامالت ناكافي بين مردم محلي و مديران حفاظتي 

ريزي داشته باشند درك و زماني كه ذينفعان محلي فرصتي براي درگيرشدن در فرايند برنامه. باشدمي

. )Törn, et al.2008(ي گردشگري نيز خواهند داشت ي حفاظت از طبيعت و توسعهربارهنظرات مثبتي د

مند اقتصادي مناطق حفاظت شده بهره كند زماني كه مردم احساس كنند از منافعاستدالل مي ماركوس

. (Imran,etal, 2014, 291). شوندشده خوشحالتر ميي ايجاد و نگهداري از مناطق حفاظتشوند، دربارهمي
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طور تمام وقت حاكي از آن است كه در شرايطي كه ساكنان به  Stem) (20030 ,همچنين تحقيق آستم 

مشغول فعاليت در بخش خدمات اكوتوربسم در مناطق حفاظت شده شوند ديگر فرصتي براي شكار يا 

يا وابستگي شغلي به  از طرف ديگر آنهايي كه هيچگونه درآمد. اندمنظور تهيه الوار نداشتهقطع درختان به

. دادنداند به خودشان در شكار و قطع درختان مناطق حفاظت شده حق ميبخش گردشگري نداشته

عنوان تنها ابزار معيشت و تكيه صرف به حفظ منابع طبيعي به هاي ديگر محققانهمچنين بر مبناي يافته

   ).165: 1392غالميان باي؛  قدمي و(درآمد، ممكن است به اصل حفاظت از اين منابع آسيب بزند 

  

  محدوده موردمطالعه 

چال و يعقوب لنگه و خانوارهاي ساكن داخل در اين  مطالعه، روستاهاي زاغمرز، اميرآباد، زينوند، نمك

روستاهاي . عنوان ناحيه مورد مطالعه اين تحقيق هستندمنطقه حفاظت شده كه از گردشگري متاثر گشته به

از جنوب به  كاله قرار دارند و اين دهستان از سمت شمال به درياي مازندران ومذكور  در دهستان ميان

. دهستان كوهستان، از سمت شرق به تاالب ميانكاله و از سمت غرب به شهرستان نكا محدود شده است

- اين شبه. شده در اين دهستان قرار داردعنوان منطقه حفاظتهمچنين بخشهايي از شبه جزيره ميانكاله به

. كيلومتري شمال شرقي شهرستان بهشهر واقع شده است 12شرقي درياي خزر و زيره در بخش جنوبج

جزيره ميانكاله مرز مشترك دارد، اين ايي است كه با  شبهنقطه روستايي تنها منطقه 11دهستان ميانكاله با 

   .اشدبدهستان در شرق استان مازندران و از دهستانهاي بخش مركزي شهرستان بهشهر مي
  

  ويژگيهاي جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه دهستان ميانكاله: 1جدول

  بعد خانوار  جمعيت  خانوار  سال

1375  2106 9444 4/4  

1385  2817 10996 9/3  

1390  3115 10418 3/3  

  هاي كشورمركز آمارو شناسنامه آبادي: ماخذ       

 
 
  

  

  

  

  

 موقعيت ميانكاله. 1شكل            
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  قروش تحقي

براي بررسي و شناسايي تاثير منافع اقتصادي  . روش اين تحقيق ازنوع پيمايشي مبتني بر پرسشنامه است

هاي  گردشگري بر تمايل ساكنان به حفاظت از منابع طبيعي در منطقه حفاظت شده ميانكاله، از تكنيك

ياز اين پژوهش با شاخصهاي موردن. آوري اطالعات استفاده شده استپرسشنامه و مشاهده براي جمع

در . استفاده از مطالعه منابع علمي معتبر و مطالعه ميداني از ناحيه مورد مطالعه مورد انتخاب قرارگرفت

اي از خيلي زياد گزينه 5 اين پژوهش، سواالت مرتبط با متغيرهاي پرسشنامه با استفاده از طيف ليكرت

سشنامه از طريق مشورت با چند نفر از روايي ظاهري و مفهومي پر. تا خيلي كم تنظيم شده است

ميزان پايايي، براي متغيرهاي  اقتصادي متاثر از توسعه گردشگري، . متخصصان مرتبط بدست آمده است

بنابراين نتايج حاصله بيانگر آن است .  مي باشد 86/0و متغيرهاي ميزان حفاظت از منابع طبيعي   0/ 85

  واحد تحليل در اين بررسي سرپرست خانوار . باشدمي كه اين ضريب، معنادار و در سطح مناسبي

گيري كوكران، از ، با استفاده از فرمول نمونه)سرپرست خانوار(به دليل تعداد زياد جامعه آماري . باشدمي

گيري عنوان جامعه نمونه با استفاده از روش نمونهخانوار به 250، تعداد )خانوار3115(كل جامعه آماري 

گيري، هر عضوي در جامعه از شانس مساوي براي دراين روش نمونه. اندانتخاب شدهتصادفي ساده 

دراين پژوهش وابستگي اقتصادي ساكنان به بخش گردشگري و اثرات مثبت . اندانتخاب برخوردار بوده

و منفي توسعه گردشگري در ابعاد اقتصادي به عنوان متغيرهاي مستقل و ميزان تمايل و نگرش ساكنان 

اطالعات . عنوان متغير وابسته تحقيق در نظرگرفته شده استحفاظت جامعه ميزبان از منابع طبيعي، بهبه 

اي، آزمون تي مستقل و آزمون همبستگي مورد تحليل نمونهآوري شده با استفاده از  آزمون تي تكجمع

  . اندقرار گرفته
  

  متغيرهاي مستقل پژوهش: 2جدول

 هاآوري دادهتكنيك جمع  داده  مقياس نوع داده متغيرهاي مستقل تحقيق مولفه

  اثرات

مثبت 

 اقتصادي

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني ميزان اشتغالزايي

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني )كيفيت زندگي(وضعيت زندگي

 پرسشنامه  انوار ترتيبي ذهني زندگياستاندارد افزايش

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني دشگري در مقايسه با بخش كشاورزيميزان تمايل به سرمايه گذاري در بخش گر

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني .....ميزان فروش توليدات محلي مثل انارو

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني محليافزايش درآمد براي مردم 

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني .......بهبود زيرساخت نظير جاده و

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني گي درامد  به گردشگريوابست

 پرسشنامه خانوار ترتيبي ذهني وابستگي شغلي  به گردشگري

 منفي اقتصادي
 و  روستا پرسشنامه خانوار ترتيبي  نسبتي ذهني وعيني افزايش قيمت  زمين و مسكن

 انوارپرسشنامه  خ ترتيبي ذهني ميزان هزينه زندگي براي مردم اين منطقه
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  متغيرهاي وابسته پژوهش: 3جدول

 هايي جهت سنجش حفاظت از منابع طبيعي در منطقه ميانكالهشاخص متغير وابسته
نوع متغير به لحاظ 

 مقياس

تكنيك جمع آوري 

 داده

نگرش نسبت به حفاظت  از 

  منابع طبيعي

 

  ميزان تشويق ساكنان در حفظ منطقه- 

  گانه ميزان ارزش و اهميت وجود پرند - 

  ميزان اهميت حفاظت از محيط زيست - 

  ميزان شركت ساكنان در فعاليتهاي حفاظت - 

  حفاظت از طبيعت اين منطقه براي نسل هاي بعديتمايل  به  ميزان  - 

  مد در جهت حفظ محيطآميزان هزينه بخشي از در - 

  جمع اوري زباله در داخل منطقه توسط ساكنان تمايل  ميزان - 

  گانه ش ساكنان از شكار پرندگزار تمايل به ميزان - 

 گزارش ساكنان از تخلفاتتمايل  ميزان اهميت طبيعت منطقه و - 

  ترتيبي

  ترتيبي

  ترتيبي

  ترتيبي

  ترتيبي

  ترتيبي

  ترتيبي

  ترتيبي

 ترتيبي

  پرسشنامه

  پرسشنامه

  پرسشنامه

  پرسشنامه

  پرسشنامه

  پرسشنامه

  پرسشنامه

  پرسشنامه

 پرسشنامه

  

  هاي توصيفي پژوهش يافته

درصد از جامعه آماري را  5/85رسي نتايج مستخرج از پرسشنامه جامعه نمونه بيانگرآن است كه  بر

 7/16درصد متاهل و  3/83همچنين از كل جامعه آماري. دهنددرصد را زنان تشكيل مي5/14مردان و  

درصد  7/7از نظر سني جامعه آماري مورد مطالعه به پنج رده سني تقسيم گرديد كه . درصد مجرد هستند

سال  40تا  31درصد در رده سني  2/40سال   30تا  21درصد در رده سني  15سال  20در رده سني زير 

بررسي . سال قرار داشتند 50درصد در رده سني باالي  5/11سال و   50تا  41درصد در رده سني  6/25

درصد  19ديپلم فوق 9/26درصد كمتر از ديپلم  47سطح سواد نيز بيانگر آن است كه درمجموع 

 3/30دهد كه بررسي نتايج پرسشنامه نشان مي. درصد كارشناسي ارشد و باالتر هستند 4/6كارشناسي و 

درصد در بيرون منطقه حفاظت شده  7/69درصد پاسخگويان سكونت داخل منطقه حفاظت شده و 

درصد مالك  59درصد شغل دولتي داشتند  5/26درصد پاسخگويان شغل ازاد و  5/73سكونت دارند 

  . درصد خودرو نداشتند 41خودرو و

  

 هاي تحليلي پژوهشيافته

هاي اقتصادي ساكنان داخل منطقه حفاظت شده ميانكاله و روستاهاي در اين بررسي نخست فعاليت

سپس به نقش فعاليت گردشگري در اقتصاد محلي و رابطه آن با . پيراموني مورد بررسي قرار مي گيرد

منطقه حفاظت شده ميانكاله، برخي از دامداران و  در داخل. شودطبيعي پرداخته ميحفاظت از منابع 

خانوار بوده كه  82هاي ميداني تعداد آنها براساس يافته. ماهيگيران شيالتي اسكان دائمي و موقت دارند
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ادي مهم هاي اقتصيكي از فعاليت. خانوار در اين منطقه اسكان موقت دارند 50از اين تعداد، تقريباً 

اين خانوارها دامهايشان را در اواخر فصل بهار و . ساكنان داخل مناطق حفاظت شده، دامداري است

، فعاليت 1382از سال . تابستان  به سمت ييالق برده و معيشت اقتصادي آنها حالت نيمه كوچرو دارد

داره كل محيط اقتصادي دامداري كه از گذشته در داخل منطقه حفاظت شده وجود داشته، توسط ا

زيست و منابع طبيعي استان به استثناي نواحي معين شده در مطالعات منطقه حفاظت شده،  مجاز 

عالوه بر فعاليت اقتصادي دامداري، ساكنان داراي فعاليتهاي اقتصادي ديگري نظير . شناخته شده است

  . برداري از درختان انار داخل منطقه حفاظت شده هستندصيد ماهي و بهره

روستاهاي  پيراموني  اين منطقه از قبيل  زاغمرز، اميرآباد، زينوند، نمك چال و يعقوب لنگه به نوعي 

فعاليت اقتصادي غالب شاغلين اين منطقه بخش كشاورزي . تاثير منطقه حفاظت شده ميانكاله هستندتحت

كشاورزي صنعت و  ، فعاليت اقتصادي در سه بخش1390اي كه براساس سرشماري سالگونهباشد، بهمي

  ). 1390مركز آمار ايران، (درصد بوده است  3/29و  8/30، 8/39خدمات در اين پنج روستا به ترتيب 

اي در بين فعاليتهاي اقتصادي رايج اين منطقه، فعاليتهاي  اقتصادي ساكنان در بخش گردشگري پديده

كاله از دهه هفتاد آغاز شده به طوري كه توسعه گردشگري در منطقه حفاظت شده ميان. متاخر است

است و از آن زمان تاكنون فعاليتهاي اقتصاد روستاهاي پيرامون و خانوارهاي ساكن داخل منطقه به 

هاي ميداني حاكي از آن مصاحبه. هايي شده استتدريج در نتيجه توسعه گردشگري دچار دگرگوني

طوري كه برخي از روستاها به اند، بهدهاست كه همه روستاهاي اين منطقه از توسعه گردشگري متأثر نش

گونه وابستگي به بخش گردشگري ندارند كه در اين بررسي مورد مطالعه قرار لحاظ اقتصادي هيچ

چال و يعقوب لنگه و خانوارهاي ساكن داخل اند، اما روستاهاي زاغمرز، اميرآباد، زينوند، نمكنگرفته

  ري متاثر گشته و در اين بررسي مورد مطالعه قرار منطقه حفاظت شده از اين پديده يعني گردشگ

منظور سنجش پيامدهاي اقتصادي از متغيرهايي مانند ميزان اشتغالزايي، كيفيت زندگي، ميزان به. اندگرفته

نتايج . گذاري در بخش گردشگري و مانندآن استفاده شداستانداردهاي زندگي، ميزان تمايل به سرمايه

اثر توسعه گردشگري، فعاليتهاي اقتصادي متعددي نظير تورگرداني، راهنمايي  حاكي از آن است كه در

هاي بومي محلي، فروش غذاهاي محلي و صنايع تور، رانندگي، خدمات پذيرايي و اقامتي  اجاره خانه

  همچنين در نتيجه . دستي و فروش محصوالت دامي و كشاورزي به گردشگران شكل گرفته است

طور مستقيم و شغل به 200نمونه   تها در برخي از روستاها مانند زاغمرز برايگيري اين فعاليشكل

  . غيرمستقيم ايجاد شده است

دهد كه ساكنان هاي اقتصادي از نگاه جامعه محلي، نشان مينتايج بررسي آثار گردشگري بر شاخص

در واقع اثرات و . كننددر حد زياد تلقي مي) 6/3(اثرات كلي اقتصادي  توسعه گردشگري را با ميانگين 
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هاي اثرات طوري كه در بين شاخصپيامدهاي اقتصادي گردشگري در اين منطقه را مثبت دانسته به

به متغير ميزان درآمد از فروش ) 15/4(اقتصادي در نتيجه توسعه گردشگري، بيشترين ميانگين با رتبه 

 وابستگي  ردشگران و كمترين ميانگين به متغيربه مسافران و گ... توليدات محلي منطقه مانند ماهي، انار و

جامعه محلي نسبت به ايجاد اشتغال در نتيجه . داده شد) 28/3(بخش گردشگري با ميانگين  درآمدي به 

توسعه گردشگري براي ساكنين مناطق روستايي مورد مطالعه، ديدگاه مثبتي دارند و اين موضوع را 

از طرف ديگر پرسشنامه سرپرستان خانوار . اندعنوان كرده) 65/3(پاسخگويان با دادن جواب با ميانگين 

حاكي از آن است كه ميزان وابستگي شغلي و درآمدي به بخش گردشگري بيش از حد متوسط است به 

) 42/3(طوري كه ميانگين وابستگي اقتصادي  به لحاظ شغلي و درآمدي به بخش گردشگري برابر با 

يفيت زندگي و استانداردهاي زندگي در نتيجه توسعه گردشگري سوال ديگر ك در مورد دو. است

در  .اندآنها را مثبت و ميزان آن را زياد ارزيابي نموده) 53/3(و ) 56/3(هاي پاسخگويان با ميانگين رتبه

گذاري در بخش گردشگري در مقايسه با كشاورزي با ميانگين رتبه مورد سوال ميزان تمايل به سرمايه

در . گذاري در بخش گردشگري نشان دادندد زيادي از پاسخگويان تمايل خود را به سرمايهتعدا) 57/3(

گذاري در اين بخش در مقايسه با ويژه جوانان تمايل بيشتري به سرمايهاين خصوص ساكنان به

 در نتيجه توسعه گردشگري، ميانگين... در مورد سوال بهبود زيرساخت نظير جاده و. اندكشاورزي داشته

  . دهنده توافق جامعه محلي با اين مسئله استاست كه نشان) 52/3(ها پاسخ

گرچه توسعه گردشگري به لحاظ اقتصادي در روستاهاي مورد مطالعه برخي اثرات و پيامدهاي مطلوب 

ريزي همراه با مديريت ناكارامد، اقتصادي را به همراه داشته است اما توسعه خودجوش، بدون برنامه

پيامدهاي نامطلوب براي ساكنان نظير افزايش قيمت زمين ومسكن و افزايش هزينه زندگي  سبب بروز

ها، گوياي اين نكته است كه ساكنين نسبت به افزايش قيمت ها در مورد مولفه هزينهتحليل .شده است

نتيجه  آن را در) 33/3(و ) 80/3(هايي با ميانگين زمين و مسكن، افزايش هزينه زندگي با ارائه پاسخ

آوري شده از ناحيه مورد هاي عيني جمعطوريكه دادهبه. اندتوسعه گردشگري در حد باال تاييد كرده

از  1380طور نمونه قيمت اراضي داخل بافت روستايي زاغمرز در سال به. مطالعه مويد اين بحث است

  . رسيد 1394 دو ميليون ريال در هر مترمربع  به شش ميليون ريال در هر مترمربع در سال
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  درصد فراواني و ميانگين رتبه از اثرات اقتصادي گردشگري  در منطقه حفاظت شده ميانكاله وروستاهاي پيراموني: 4جدول

متغير هاي اقتصادي در نتيجه توسعه 

  گردشگري

ميانگين   درصد فراواني

  رتبه
 Tآماره 

تفاوت  

  ميانگين

سطح 

  لي زيادخي  زياد  تا حدودي  كم  خيلي كم  معناداري

  000/0  65/0  06/7  65/3  7/39  9/20  9/17  7/7  7/13  ميزان اشتغالزايي براي مردم محلي

 000/0  56/0  56/7  56/3  2/22  3/36  9/24  4/9  2/7  )كيفيت زندگي(وضعيت زندگي 

 000/0  53/0  04/7  53/3  7/22  32  3/27  6/11  4/6  ميزان افزايش استاندارد زندگي

گذاري در بخش  ميزان تمايل به سرمايه

  گردشگري در مقايسه با بخش كشاورزي
6/10  9/9  24  2/25  3/30  57/3  41/6  54/0  000/0  

ميزان سود حاصل از فروش توليدات محلي 

  به گردشگران... منطقه مانند ماهي، انار و
7/4  3  2/13  30  1/49  15/4  54/16  15/1  000/0  

  000/0  83/0  22/11  83/3  7/34  4/32  5/20  9/6  5/5  ميزان افزايش درآمد براي مردم محلي

  000/0  52/0  4/7  52/3  3/16  41  29  6  7/7  ...بهبود زيرساخت نظير جاده و

  000/0    12/13  8/3  8/24  1/40  6/28  4  5/2  افزايش قيمت زمين ومسكن

  000/0  33/0  21/5  33/3  2/10  9/35  38  4/9  4/6  ميزان هزينه زندگي براي مردم اين منطقه

درآمدي به بخش  ميزان وابستگي

  گردشگري
7/13  5/14  8/27  5/17  5/26  28/3  21/3  28/0  000/0  

ميزان وابستگي شغلي به بخش 

  گردشگري
1/11  15  9/23  1/23  9/26  39/3  59/4  29/0  000/0  

  000/0  60/0  52/7  60/3  ميانگين كل ابعاد اقتصادي

  1394اطالعات ميداني تحقيق، : منبع

ش فعاليت گردشگري در اقتصاد محلي، براساس ميزان مطلوبيت از طرف ديگر در اين بررسي نق

اقتصادي  و از طريق  فرض ذيل مورد بررسي و آزمون قرار گرفت در اين خصوص ميانگين كلي بيشتر 

   .شودبه عنوان پيامد منفي و نامناسب تلقي مي  3به عنوان  پيامد مثبت و كمتر از عدد  3از عدد 

  

H0:  3 Sig. ≥ 05/0  

H1: >3 Sig. <0.05  

H0:  3  )تاثيرات اقتصادي فعاليت گردشگري در اقتصاد محلي منطقه حفاظت شده ) فرض صفر

  .باشدداراي پيامد مثبت نمي

H1: >3  )تاثيرات اقتصادي فعاليت گردشگري در اقتصاد محلي منطقه حفاظت شده ) فرض محقق

  .باشدمطالعه داراي پيامد مثبت ميمورد 

دهد كه ميانگين متغير اثرات  فعاليت گردشگري در نشان مي) 4(تك نمونه اي  در جدول  tنتايج آزمون 

توان گفت تاثيرات اقتصادي فعاليت گردشگري در بنابراين مي. باشدمي 3اقتصاد محلي، بزرگتر از 

تاحدودي در شرايط مثبت قرار دارد و در سطح  اقتصاد محلي مورد مطالعه براساس طيف ليكرت

توان ادعا كرد كه ، يا در سطح آلفاي كمتر از پنج درصد مي) Sig <0/05(درصد،   5معناداري كمتر از 
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  . باشدتاثيرات اقتصادي فعاليت گردشگري در اقتصاد محلي مورد مطالعه، تاحدودي در شرايط مثبت مي

  

  منابع طبيعيسنجش ميزان تمايل به حفاظت از 

براي حفاظت  مديريتيبرنامه هيچ  1348اين منطقه تا سال هاي ميداني حاكي از آن است كه در  يافته

  عنوان مرتع حفاظت بهاز آن خود بوميان و دامداران،  ،به صورت بكراز منابع طبيعي وجود نداشته و 

هاي متنوع  ارزشجهت  ه جهت نقش و كاركردي كه بهحفاظت شده ميانكاله ب منطقه. كردندمي

گاه  ذخيره 9زمره يكي از ر د 1355 در سال زيستي، تاريخي، اقتصادي و آموزشي و تفرجي دارا بود

اين  همچنين. معرفي و انتخاب گرديد) ماب(و كره به كميته برنامه انسان و كره مسكون يونسك زيست

گاههاي زيستكره محسوب  ترين ذخيره  المللي ايران و جزو با اهميت منطقه به عنوان اولين تاالب بين

گردد كه عالوه بر پشتوانه ارزشمند توليد مثل بخش عظيمي از ماهيان درياي خزر همه ساله مي

كنار  پذيراي جمعيتي بالغ بر يك ميليون قطعه از بيش از يكصد گونه از انواع پرندگان مهاجر آبزي و

 ها، چمنزارها و ديگر تي تاالب، انارستانهاي زيبايي شناخ در همين حال ارزش. باشدآبزي مي

موضوعي ارزشمند در اين منطقه ) زارها جنگل(هاي گياهي در حاشيه جزر و مدي  پوشش موجودات

  ). 1383، تروجني. غالمي( و غيرقابل انكار است

و تجاوز هاي گذشته در ناحيه مورد مطالعه، برخي از فعاليتهاي غيرمجاز و غيرقانوني از قبيل تعدي در دهه

اي هاي در پوشش درختچهسوزيهاي تاالب در بوم سازگان آبي و خشكي، ايجاد آتش دامداران به عرصه

توسط دامداران براي توسعه مراتع و صيد و شكار غيرمجاز پرندگان تجاري در خطر انقراض و مانند آن  از 

كه نتايج حاكي از آن است  )73: 1389سازمان حفاظت از محيط زيست، (سوي ساكنان وجود داشته است 

هاي مردم و در راستاي منافع اقتصادي شخصي بودن سطح آگاهيكه اين چالشها عمدتاً در نتيجه پايين

نجمن دوستداران در اين رابطه ا. صورت گرفته و اين امر سبب تخريب اين منطقه حفاظت شده گرديد

، كت تعاوني گردشگري خانه طبيعت زاغمرزبه نام شر ي را تشكّل ،زاغمرزدر روستاي  محيط زيست سبز 

جهت حفاظت از منابع طبيعي در ناحيه مورد مطالعه،  در هاي زيست محيطي انجمنتاْمين مالي پروژهبراي 

  .كندتوريسم فعاليت ميواكه شكل در زمينه گردشگري و باين انجمن . كردندتاسيس 

طور كه در قسمت منابع طبيعي، هماندر اين قسمت جهت سنجش متغير ميزان تمايل به حفاظت از 

طوركلي توجه ساكنان روستايي به مسايل زيست به. شاخص استفاده شد 9روش تحقيق آمده است از 

هاي حاصل در اين رابطه يافته. محيطي و حفاظت از منابع طبيعي منطقه حفاظت شده ميانكاله زياد است

تمايل ساكنان به حفاظت از منابع طبيعي با ميانگين رتبه طوركلي ميزان دهد كه بهها نشان مياز پرسشنامه

در اين خصوص، مهمترين شاخص تمايل به حفاظت از منابع طبيعي . در حد زياد بوده است 29/4
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ترين و كم اهميت 62/4هاي بعدي با ميانگين رتبه مربوط به حفاظت از طبيعت اين منطقه براي نسل

. بوده است  36/3جهت حفظ محيط زيست با ميانگين رتبه  شاخص مربوط به دادن بخشي از درآمد

همچنين تمايل به گزارش شكار غيرمجاز پرندگان در منطقه حفاظت شده ميانكاله به مسئوالن ذيربط را 

و اهميت داشتن منطقه براي ساكنان تا جايي كه تخلفات را گزارش دهند با ميانگين ) 33/4(با ميانگين 

است كه  اكثريت ساكنان منطقه در حد زياد حاضر به همكاري با سازمان محيط  بيانگر آن) 30/4(رتبه 

  . زيست در جهت حفظ منطقه ميانكاله هستند

  

  درصد فراواني و ميانگين رتبه سنجش ارزش درك شده رفتار زيست محيطي ساكنان : 5جدول

  از در منطقه حفاظت شده ميانكاله و روستاهاي پيراموني

  شده رفتار زيست محيطي متغيرهاي ارزش درك

  درصد فراواني
ميانگين 

  رتبه
كامالً 

  مخالفم
  مخالفم

تا حدودي 

  موافقم
  كامالً موافقم  موافقم

  45/4  1/64  23  9  2/2  7/1  تشويق به ديگر ساكنان در حفظ منطقه ميانكاله

  57/4  3/71  6/19  6  1  1/2  ميزان اهميت و ارزشمندي وجود پرنده گان در اين منطقه

  63/4  8/74  20  5/2  5/2  2/1  ن اهميت حفاظت از محيط زيست اين منطقهميزا

  65/4  6/75  17  2/5  1  2/1  حفاظت از طبيعت اين منطقه بايد براي نسل هاي بعدي

  ميزان تمايل جهت مشاركت در فعاليتهاي حفاظت

  از محيط زيست 
1/2  7/1  20  7/33  5/42  12/4  

  تخصيص بخشي از درآمد خود در جهت حفظ 

  يط زيست منطقهمح
8/6  8/6  3/45  8/24  3/16  36/3  

  20/4  1/52  6/25  3/15  4  3  جمع آوري زباله و آشغال  رها شده داخل منطقه حفاظت

ميزان اطالع رساني به  مسئوالن ذيربط در جهت  شكار پرنده 

  گان اين منطقه
1/2  2/1  10  6/34  1/52  33/4  

  30/4  53  1/31  6/10  5/3  8/1  گزارش تخلفات زيست محيطي به مسئوالن ذيربط

  29/4    ميانگين كل ارزش درك شده رفتار زيست محيطي ساكنان

  

نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه وابستگي اقتصادي جامعه ميزبان به بخش گردشگري با ميزان حفاظت 

ه ميزبان به بخش طوري كه بين ميزان وابستگي اقتصادي جامعبه. از منابع طبيعي محلي رابطه معناداري دارد

يعني هر . مثبت معناداري وجود دارد) مستقيم(گردشگري با ميزان حفاظت از منابع طبيعي محلي همبستگي 

چقدر ميزان وايستگي اقتصادي ساكنان نظير وابستگي شغلي جامعه ميزبان به بخش گردشگري افزايش 

در واقع ميزان . شتر تقويت شده استيافته است، تمايل ساكنان در جهت حفاظت از منابع طبيعي منطقه بي

از طرف ديگر كل  .كننده اين بحث استدر سطح آلفاي كمتر از يك درصد توجيه 7/0ضريب همبستگي 
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  ساكنان به لحاط وابستگي اقتصادي به بخش گردشگري در دو گروه وابستگي اقتصادي كم و زياد 

كم و كم گي اقتصادي به بخش گردشگري خيلياي كه آنهايي كه داراي وابستگونهاند بهبندي شدهطبقه

زياد به بخش اند و آنهايي كه داراي وابستگي اقتصادي متوسط، زياد و خيليبودند در طبقه پايين قرار گرفته

جهت سنجش ميزان تفاوت براساس ميزان تمايل به حفاظت . اندگردشگري بودند در طبقه باال جاي گرفته

، بين اين دو گروه با وابستگي اقتصادي پايين و باال به بخش گردشگري، از هاي طبيعياز منابع و جاذبه

درصد  5براين اساس بين دو گروه در سطح آلفاي كمتر از . گروهي استفاده شدآزمون آماري تي مستقل بين

، بيانگر آن است كه ساكنان با وابستگي 6تفاوت معناداري وجود داشته است و نتيجه براساس جدول

هاي طبيعي در مقايسه با ي بيشتر به توسعه گردشگري، تمايل باالتري به حفاظت از منابع و جاذبهاقتصاد

  . اندساكنان با وابستگي اقتصادي كمتر داشته

بررسي تطبيقي از اثرات اقتصادي گردشگري به لحاظ ميزان وابستگي اقتصادي ساكنان به بخش 

و ميزان تمايل به حفاظت از منابع طبيعي بين دو  گردشگري، ميزان حمايت نسبت به توسعه گردشگري

گرچه ميزان . گروه از ساكنان داخل مناطق حفاظت شده و روستاهاي پيراموني حاوي نكات مهمي است

باشد، اما ساكنان داخل وابستگي اقتصادي هر دو گروه از ساكنان به بخش گردشگري در حد متوسط مي

در اين . اندشتري نسبت به ساكنان روستاهاي پيراموني داشتهمناطق حفاظت شده وابستگي اقتصادي بي

از آزمون تي مستقل استفاده ) ساكنان داخل و روستاهاي پيراموني(خصوص جهت مقايسه اين  دو گروه 

دهد ميانگين رتبه وابستگي اقتصادي به بخش گردشگري ساكنان طور كه جدول نشان ميهمان. شد

از ساكنان روستاهاي پيراموني است و براين اساس بين اين دوگروه در  داخل مناطق حفاظت شده باالتر

  .  درصد تفاوت معناداري وجود دارد 5سطح آلفاي كمتر از 

طوركلي از توسعه گردشگري حمايت و استقبال زياد   ها حاكي از آن است، ساكنان بههمچنين يافته

اما نتايج . ي نسبت به حفاظت از منابع طبيعي دارندكنند و نيز ميزان تمايل بااليمي) 31/4ميانگين رتبه(

دهد بين دو گروه از ساكنان داخل جزيي با بررسي تطبيقي آزمون آماري تي مستقل بين گروهي نشان مي

مناطق حفاظت شده و ساكنان روستاهاي پيراموني به لحاظ ميزان حمايت از توسعه گردشگري و تمايل 

آمده  6در اين رابطه همانطور كه در جدول. ت معناداري وجود داردبه حفاظت از منابع طبيعي، تفاو

است، ساكنان داخل مناطق حفاظت شده، حمايت باالتري از توسعه گردشگري و ميزان تمايل آنها  

در اين رابطه اين . نسبت به حفاظت از منابع طبيعي نيز بيشتر از ساكنان روستاهاي پيراموني بوده است

. روه براساس اين دو متغير در سطح آلفاي كمتر از يك درصد معنادار بوده استتفاوت بين اين دوگ

مورد، اين كه ساكنان داخل مناطق حفاظت شده  در نتيجه وابستگي اقتصادي قويتر  نتيجه نهايي در اين

، در رواند، از اينبه  توسعه گردشگري، منافع اقتصادي بيشتري را در مقايسه با ساكنان پيراموني داشته
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هاي آن، از توسعه اكوتوريسم اين منطقه حمايت مجموع با درك منافع اقتصادي قويتر در مقايسه با هزينه

همچنين آنها در مقايسه با ساكنان روستاهاي پيراموني داراي  . اندباالتري نسبت به ساكنان پيراموني داشته

هاي اين تحقيق با در اين رابطه يافته. اندهاي طبيعي بودهتمايل باالتري جهت حفاظت از منابع و جاذبه

از اين كه منافع ) مباني نظري. ك.ر( )2014(و ماركوس) 2008(، لي)2003(نتايج مطالعات بوداياسخر 

ها و اقتصادي حاصله از توسعه گردشگري در افزايش تمايل ساكنان در جهت حفظ محيط زيست، جاذبه

  .  باشدمنابع طبيعي موثر است همسو مي

  

  آزمون آماري تي مستقل  جهت مقايسه بين ساكنان داخل مناطق حفاظت شده و روستاهاي پيراموني: 6جدول

 Tآماره   ميانگين رتبه  گروهها  متغيرها
اختالف 

  ميانگين

سطح 

  معناداري

ميزان وابستگي اقتصادي به 

  بخش گردشگري

  69/3  ساكنان داخل مناطق حفاظت شده

671/3  52450/0  000/0  
  16/3  پيرامون منطقه حفاظت شدهساكنان 

  حمايت ساكنان از گردشگري
  59/4  ساكنان داخل مناطق حفاظت شده

52/3  5486/0  001/0  
  04/4  ساكنان پيرامون منطقه حفاظت شده

  تمايل به حفاظت از 

  منابع طبيعي

  14/4  وابستگي پايين به بخش گردشگري
696/2 -  23153/ -0  008/0  

  38/4  بخش گردشگريوابستگي  باال به 

  تمايل به حفاظت از 

  منابع طبيعي

  41/4  ساكنان داخل مناطق حفاظت شده
97/2  26844/0  003/0  

  18/4  ساكنان پيرامون منطقه حفاظت شده

  

  گيرينتيجه

ريزي و مديريت توسعه گردشگري در مناطق حفاظت شده  همواره موضوع حساسي است كه با برنامه

كار عنوان ابزاري در راستاي توسعه اقتصادي جامعه محلي و حفاظت از منابع آن بهد بهتوانكارآمد مي

هدف اين تحقيق بررسي رابطه وابستگي اقتصادي به بخش گردشگري با تمايل جامعه . گرفته شود

دهد، كه تاثيرات و پيامدهاي نتيجه اصلي تحقيق نشان مي. محلي در حفاظت از مناطق حفاظت شده بود

به طوري كه . ت اقتصادي گردشگري بر جوامع محلي داخل و پيرامون اين منطقه مورد تاييد استمثب

در اين خصوص مهمترين پيامد . ماهيت اثرگذاري گردشگري بر بيشتر متغيرهاي اقتصادي مثبت است

هي، مثبت اقتصادي از ديدگاه ساكنان محلي، ميزان سود حاصل  از فروش توليدات محلي منطقه مانند ما

هاي اخير باعث دگرگوني در عالوه بر آن توسعه گردشگري در دهه. باشدبه گردشگران مي... انار و

ويژه  طوري كه با توسعه گردشگري، فعاليتهاي اقتصادي بهفعاليتهاي اقتصادي اين منطقه شده به
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هاي نتايج يافته. تفعاليتهاي خدماتي نظير خدمات تجاري، خدمات پذيرايي و مانند آن افزايش يافته اس

درآمدي ساكنان بومي   دهد كه توسعه گردشگري تا حدودي سبب وابستگي شغلي وميداني نشان مي

  . اين منطقه به بخش گردشگري شده است

طوركلي ساكنان تمايل بااليي براي حفاظت از منابع طبيعي و ها بيانگر آن است كه بههمچنين يافته

يكي از عوامل موثر در باال بودن اين تمايل، درك ساكنان از منافع اقتصادي   هاي اين منطقه دارند وجاذبه

اي كه نتيجه بيانگر آن است كه بين گونهبه. گردشگري و وابستگي اقتصادي آنها به اين بخش است

ها وابستگي اقتصادي ساكنان به بخش گردشگري و ميزان تمايل آنها به حفاظت از منابع طبيعي و جاذبه

دهد كه ساكنان داخل مناطق ديگر نتايج اين مطالعه نشان مي. تگي مستقيم مثبت معنادار وجود داردهمبس

حفاظت شده كه وابستگي شغلي و درآمدي بيشتر به بخش گردشگري در مقايسه با ساكنان روستاهاي 

ت بيشتري اند، به دليل درك قويتر از اثرات مثبت و منافع اقتصادي گردشگري، حمايپيراموني داشته

اند و داراي تمايل باالتري براي حفظ منابع و نسبت به توسعه گردشگري در منطقه حفاظت شده داشته

  . اندهاي طبيعي اين منطقه در جهت تداوم توسعه گردشگري بودهجاذبه
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