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 چكيده: 

از مشكالت، ها به ويژه در جوامع در حال توسعه كه با انبوهي روستاها به منزله فضاي حياطي تعداد بسياري از انسان
رو هستند، به منظور جوابگويي به تامين نيازها و همچنين ارتقاي سطح وكيفيت محدوديتها و كمبود منابع و سرمايه روبه
ها در گذر زمان نيازمند رشد و توسعه هستند. از اجتماعي ساكنان اين سكونتگاه -زندگي، اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي

توان با تنوع بخشي به دهند ميان را افراد بدون زمين كشاورزي يا با زمين اندك، تشكيل ميآنجا كه فقيرترين روستانشين
هاي انساني موجبات اشتغالزايي، كاهش فقر و ايجاد رفاه اجتماعي نسبي را در اين فعاليتهاي غيركشاورزي در اين سكونتگاه

راي رسيدن به توسعه پايدار روستاها، تدابير و راهكارهاي ريزان برو، برنامههاي كوچك جمعيتي فراهم آورد. از اينكانون
 -توان از بسط و توسعه صنعت گردشگري در روستاها به عنوان فعاليتي انسانياند كه در اين بين ميانديشيده گوناگوني

شود، ها ميفرهنگ اقتصادي كه ضمن ايجاد اشتغال و درآمدزايي در سبب تعامل دوسويه و سازنده روستائيان با ديگر افراد و
اي و ميداني است. در صورت كتابخانه وآوري اطالعات به دتحليلي و روش جمع -روش كار در اين مطالعه توصيفيياد كرد. 

براي پي بردن به اين مهم كه ورود گردشگر تا چه حد تاثيرات اقتصادي بر زندگي مردم داشته است ، ، روش ميداني
از توابع بخش مركزي شهرستان جيرفت و بين خانوارهاي روستاييان حاضر در دهستان دلفارد بند تهيه  10اي در پرسشنامه

گيري استفاده و با توجه به گسترده بودن و نيز پيمايشي بودن تحقيق ، از نمونهآوري شد. پخش و اطالعات مورد نياز جمع
اند، نشان  طيف ليكرت مورد ارزيابي قرار گرفته نتايج حاصل به جامعه آماري تعميم داده شد. نتايج مربوط كه به وسيله

در پايان به ارائه راهكارهاي  .دهد، افزايش ورود گردشگر(رشد گردشگري) تاثيرات زيادي بر اقتصاد منطقه داشته است مي
نظور سازي به مهاي گردشگري و توسعه اين فعاليت در اين دهستان مورد نظر براي زمينهگوناگون براي اجرايي شدن طرح

 جانبه اين دهستان اقدام شده است.توسعه همه

 ، طيف ليكرتپذيري، توسعه اقتصادي، دهستان دلفارد، شهرستان جيرفتگرگردش كلمات كليدي:
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  مقدمه:

ها در ايران موجب شده است كه آن را جهاني در يك مرز بنامند. . غناي جاذبهباشدهاي فراوان ميايران كشوري با جاذبه
آورد (نصيري و جود مياي انگيزه كافي براي سفر بدين كشور را بهقدر متنوع است كه تقريبا براي هر سليقههاي ايران آنجاذبه

توان به ويژه ردشگري است كه توسعه سريع آن را ميگهاي جذاب ). گردشگري روستايي يكي از بخش214: 1382توتونچي، 
هاي سنتي همچون گردش در خارج شهر و كوهنوردي، رونق يافته در كنار فعاليت بدين سو جستجو كرد، كه 1950از دهه 
توسعه گردشگري در مناطق روستايي عنصري اساسي است و يكي از راههاي نجات روستاييان از فقر، مهاجرت و است. 

ها و ست و شامل فعاليترود. گردشگري روستايي يكي از انواع مختلف گردشگري امشكالت اجتماعي و اقتصادي به شمار مي
ها و آثار متفاوتي براي شود و نيز دربردارنده ارزشهاي روستايي و پيرامون آنها ميهاي مختلف گردشگري در محيطگونه

توان ). همچنين، گردشگري روستايي را ميSoteriades, 2002: 617محيط زيست روستا اعم از طبيعي و انساني است (
 ,England Researchهاي اصلي و كنار ساحلي تعريف كرد (هايي خارج از شهركه به مكاننوعي مسافرت دور از خان

دانند كه خدماتي را براي تجاري در روستا مي -). برخي نيز گردشگري روستايي را نوعي فعاليت در مناطق تفريحي2005:1
گردشگري روستايي را فعاليت توان در يك مفهوم كلي، مي). Campbell, 1999: 120كند (گردشگران عرضه مي

تر، آن را فعاليت گردشگري در حوزه غير شهري تلقي كرد گردشگري در محيط روستا دانست، يا در يك حوزه كاربردي وسيع
 ). Oppermann, 1996: 88هاي انساني در آن غالبا بخش كشاورزي است (كه فعاليت

شود كه مردم را به هاي گوناگون و بسيج انساني را شامل ميمسيرا معتقد است توسعه روستايي طيف وسيعي از فعاليت
شود كه هاي مذبور باعث ميازد، ناتوانيسهاي ساختاري موجود قادر ميايستادن روي پاي خود و از ميان برداشتن ناتواني
مشكالت كاهش اند از ). مناطق روستايي معدودي توانسته147: 1383مردم در شرايط نامساعد زندگي كنند (بهرامي، 

جمعيت، پايين آمدن سطح اشتغال و درآمدها، كاهش خدمات عمومي، و از دست دادن خصوصيات روستايي فرهنگي بگريزند. 
جديدي براي كمك به احياي اجتماعي و اقتصادي اين نكته به طور وسيعي مورد پذيرش قرار گرفته است كه راهبردهاي 

عاليت ديگري منبع درآمد هر فگردشگري روستايي همانند ). Holland et al., 2003: 23جوامع روستايي مورد نياز است (
، توسعه 1994آورد. طبق گفته گانون در سال وجود ميهاي اقتصادي و خدماتي را بهاي از فعاليتزاست و زنجيرهو اشتغال

ايي، ايجاد اشتغال و درآمد، كاهش ساز رشد اقتصادي، تنوع بخشي اقتصاد روستتواند زمينهتوريسم در نواحي روستايي مي
ها، و موارد ديگر در مناطق روستايي شود (نقل از مهدوي، پذيري، بهبود زيرساختهاي خارجي و امكان جمعيتمهاجرت 

تواند جانبه دولت از نظر اقتصادي، گردشگري روستايي ميتواند راهبردي براي توسعه همه). گردشگري روستايي مي50: 1381
گردشگران روستايي براي اقامت، خري كاالهاي محلي، و قتصادي مهمي را براي نواحي روستايي دربرداشته باشد. اثرات ا

يابد و موجب تحرك مناطق روستايي در برآورده هاي محلي جريان ميها در فعاليتكنند. اين پولخدمات، پول پرداخت مي
-گاهشود و اثرات مبهم اقتصادي آن به كند شدن روند تخليه سكونتكردن هر چه بهتر و بيشتر نيازهاي بازديدكنندگان مي

). گردشگري روستايي، به عنوان يك ابزار براي توليد اشتغال و توسعه 113: 1383هاي روستايي منتهي شود (جوان و سقايي، 
-گردشگري روستايي مي ).Slee, 1997: 81تواند اميدهايي را براي كاهش فقر فراهم آورد (اقتصادي در سطح منطقه، مي

تاريخي كمك شايان توجهي بكند. در  -هاي اجتماعيها در اين گونه محيطتواند به احيا و زنده نگه داشتن اين آداب و فرهنگ
ريزان به گردشگري به عنوان صنعتي كه ثبات اقتصادي و جمعيتي را براي جوامع روستايي به گذاران و برنامههر حال سياست

دانند و از گردشگري نگرند و بسياري گردشگري را عنصر الزم براي حركت به سوي اصالح مناطق روستايي مييدنبال دارد، م
تواند با توجه به اثربخشي خاص خود به جوامع روستايي حيات دوباره بدهد و انها را پا بر جا نگه به عنوان راهبردي كه مي



تواند از طريق راين، گردشگري روستايي به عنوان يك كاركرد فراساختاري مي). بناب1387كنند (ازكيا و ديگران، ، ياد ميدارد
به نوبه خود در رشد و تعالي روستا  هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه گسترش و تداوم يابد ومشاركت و وابستگي به ساير بخش

  و بالطبع گره خوردن آن با توسعه ملي نقش مهمي در فرآيند توسعه كشور ايفا كند.

 نظري  مباني

 توسعه روستايي

، توسعه روستايي تقريبا مترادف با توسعه كشاورزي بوده، مفهوم آن با اشاره ضمني به عمران كلي مناطق 1990در اوايل 
روستاييبا تمركز بر اصالح كيفيت زندگي روستاييان همراه بود. در چارچوب اين مفهوم، توسعه روستايي موضوعي جامع و چند 

پور، گرفت (زمانيدر مناطق روستايي را در بر مي هاي وابسته بدانرفت كه توسعه كشاورزي و فعاليتر ميبعدي به شما
) بر اين باورند كه توسعه روستايي فراتر از توسعه كشاورزي Rivera and Qamar, 2003: 40را و قمر (). ريو1379:51

زراعي، اكوتوريسم، صنايع  هاي غيرضوعات گوناگون مانند فعاليتو توان درآمدزايي در مو بوده، در برگيرنده اهميت اقتصادي
 هاي كالبدي و اجتماعي است. هاي بيرون از مزرعه، توسعه زير ساختدستي، فعاليت

با توجه به )، Madu, 2007: 110ادبيات توسعه روستايي با تعاريف متعدد از توسعه روستايي همراه است. به گفته مادو (
گيري از بندي نيازهايشان با بهرهتوسعه، توسعه روستايي ابزاري براي كمك به روستاييان براي الويت ماهيت چند بعدي

در  آورند و براي روستاييان به ويژه زنان روستايي،ها توانايي محلي را فراهم ميبومي و موثر است. اين سازمان هايسازمان
-كه توسعه روستايي محيط فرهنگي كند. وي در ادامه بيان ميكنندگذاري ميها و خدمات اجتماعي سرمايهزيرساخت

 ,Barriosبه عقيده باريوس (شود. بخشد و باعث توانايي افراد براي كسب درآمد و رفاه پايدار مياجتماعي روستا را بهبود مي

هاي كالبدي و يجاد زيرساختهايي از قبيل ا)، به نقل از گزارش بانك جهاني، توسعه روستايي در بر گيرنده فعاليت4 :2008
هاي كارآفريني در سطح خرد و متوسط در اجتماعات روستايي و اجتماعي، تامين خدمات مالي در نواحي غير شهري، فعاليت

هاي سنتي روستا مانند مديريت رابطه نزديك با مناطق روستايي نسبت به ساير مناطق شهري، و توسعه بخش شهرهاي داراي
 اورزي است. منابع طبيعي و كش

 توسعه پايدار

كند. با توجه بدين تعريف، هاي حامي استانداردهاي كنوني زندگي را رد ميها و روشتوسعه پايدار هدفي است كه سياست
 يدار را بدين شرح يادآور شد: توان چند ويژگي اصلي توسعه پامي

 كند؛ پوشي نميحفاظت و مديريت چشمشود كه از توسعه پايدار به مثابه راهبردي دراز مدت فرض مي – 1

 گيرد؛ هاي متمادي و درون يك نسل واحد مد نظر قرار ميدر توسعه پايدار، تعادل سطح رفاه بين نسل – 2

براي همه كشورها بدون در نظر گرفتن ميزان توسعه، شرايط سياسي و  به مثابه يك نسخه جهاني ارزشمند توسعه پايدار – 3
 ). Tosum, 2001: 290شود (نها فرض ميفرهنگي آ -اجتماعي



كميسيون برنتلند، تعريفي استاندارد از توسعه پايدار را  "آينده مشترك ما"گزارش  )، به نقل ازHarris, 2000: 5هريس (
نسل توانايي ايجاد توسعه براي اطمينان از اينكه نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانايي كند: بدين شرح ارائه مي

 شود. وي معتقد است كه توسعه پايدار داراي سه جنبه به شرح زير است: براي رفع نيازهايشان برطرف مي آينده

اقتصادي: بايد يك نظام پايدار اقتصادي توانايي آن را داشته باشد كه: الف) كاالها و خدمات را به صورتي مداوم تامين كند، ب) 
هايي از اقتصاد كشور كه باعث بهبود جي استفاده شود، ج) در ايجاد تعادل ميان بخشهاي خاردر سطوح دولتي، كمتر از وتم

 . شود، كوشا باشدكشاورزي و ساير صنايع مي

محيطي منابع پايدار خود را حفظ كند، از مصرف بيش از حد منابع بپرهيزد، از  تزيست محيطي: بايد يك نظام پايدار زيس
 هاي آنها را شناسايي و در آنها سرمايه گذاري كرده باشد. عي استفاده كند كه به دليلتجديدناپذير تنها در مواق منابع

اجتماعي: بايد يك نظام پايدار اجتماعي به برابري توزيع دست يابد و خدمات اجتماعي كافي شامل سالمت، بهداشت، آموزش، 
 هاي سياسي را فراهم آورد. گوييبرابري جنسيتي، مشاركت، و پاسخ

 ه پايدار روستاييتوسع

ريزي، در توسعه روستايي كاربرد فراوان دارد. توسعه پايدار روستايي فرايندي است اصطالح پايداري، در قالب يك مفهوم برنامه
هاي اجتماعات روستايي در راستاي رفع نيازهاي مادي و معنوي در عين برقراري توازن ميان اجزاي كه در چارپوب آن، توانايي

عمادي و عباسي، يابد (دهنده نظام سكونت محلي (بوم شناختي، اجتماعي، اقتصادي، و نهادي) رشد و تعالي ميتشكيل 
اند: مديريت پايدار و متوازن در بهره برداري از منابع هايي است، كه از آن جملهبديل توسعه پايدار روستايي شامل ).1381

هاي برابر و دامنه انتخاب به ويژه براي مشاركت موثر، افزايش فرصتطبيعي، ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش فقر، گسترش 
سازي اقتصاد روستايي، و يكپارچگي و وري در كشاورزي، استحكام رشد اقتصادي و متنوعزنان و جوانان، توسعه ارتقاي بهره

 ). Osterwalder, 2003( پيوند موزون جوامع و فضاهاي روستايي با كليت سرزمين

توسعه پايدار در نواحي روستايي فرايند پيچيده است كه با اهداف  )،Cai et al., 2009: 8913اي و همكاران (به عقيده ك
)، نيز بر اي باور است Ahmad, 2006: 47-50احمد ( اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، فني و سياسي در كنش است.

زيست محيطي، و سياسي مورد توجه قرار گيرد. وي اين ابعاد توسعه روستايي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، پايداري  كه بايد
 دهد: اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و سياسي مورد توجه قرار گيرد. وي اين ابعاد را به شرح زير مورد بحث قرار مي

 بعد اقتصادي

كند. اين گونه م درآمد توليد ميكه هم اشتغال و ه هايي استهاي مربوط به توليد و توزيع محصوالت از جمله فعاليتفعاليت
غير زراعي  هايداري) و هم فعاليت، شيالت، دامپروري و جنگلهاي زراعي (كشاورزيها ممكن است هم فعاليتفعاليت

گيرد. در بخش غيرزراعي، هاي غير زراعي مربوط به كشاورزي و يا فرآوري محصوالت كشاورزي) را در بر مي(كارآفريني
روستايي و دسترسي به منابع اعتباري و اطالعاتي درباره بازار بسيار اهميت دارند. عنصر ديگر توسعه  كارآفريني آموزش

 رساني به روستاهاست. ها، دسترسي به آب، تسهيالت بازار يابي مناسب و برقها، پلتسهيالت زير ساختاري شامل جاده

 



 بعد اجتماعي

روند. در حوزه آموزش، توجه به كميت و شمار ميهاي انساني بهوانمنديآموزس، سالمتي و بهداشت عناصر كليدي توسعه ت
-چارچوبي مناسب با يك سياستتوان در كيفيت آموزش در مقاطع ابتدايي و متوسطه داراي اهميتي دوچندان است، و مي

 گذاري درست آموزشي بدان تحقق بخشيد. 

 بعد زيست محيطي

وري هاي بهرههاي زيست محيطي نه تنها به كاهش فعاليتتوسعه پايدار است. آسيبترين عنصر حفاظت از محيط زيست مهم
 انجامد. ها، حيوانات و ساير اشكال زندگي ميزراعي و غيرزراعي بلكه به ايجاد مخاطرات سالمتي و بهداشتي براي انسان

 بعد سياسي

اي كه همه هاي جامعه است، به گونهنماعي همه گروهمند فقر در گرو رفع نيازهاي اجپايداري توسعه روستايي و كاهش هدف
    شرايط زندگي خود برخوردار باشند. ها براي بهبود ها، منابع، تسهيالت و نهادهآنها از دسترسي برابر به فرصت

اين ديد، توان به عنوان راهبردي جامع براي توسعه روستايي مد نظر قرار داد و با با توجه بدين مباحث، گردشگري را مي
شود كه تمام ابعاد اقتصادي، اي به توسعه پايدار و در نتيجه، به گردشگري پايدار نزديك ميگردشگري تا حد گسترده

دهد و تالش دارد تا در بلندمدت زمينه رشد و كالبدي، زيست محيطي و مديريتي روستاها را مورد توجه قرار مياجتماعي،
 ها فراهم كند.شكوفايي روستاها را در تمامي عرصه

 بحث و بررسي

اي و ميداني است. در روش ميداني،  آوري اطالعات به دو صورت كتابخانه تحليلي و روش جمع-روش كار در اين مقاله توصيفي
بند  10اي در  بردن به اين مهم كه ورود گردشگر تا چه حد تاثيرات اقتصادي بر زندگي مردم داشته است، پرسشنامه براي پي
آوري شد. با توجه به گسترده  ين خانوارهاي روستاييان حاضر در دهستان كوهپايه پخش و اطالعات مورد نياز جمعتهيه و ب

 ي آماري تعميم داده شده است گيري استفاده و نتايج حاصل به جامعه بودن و نيز پيمايشي بودن تحقيق، از نمونه

 موقعيت منطقه

دقيقه  36درجه و  57توابع بخش ساردوئيه شهرستان جيرفت، با مختصات جغرافيايي روستاي دلفارد مركز دهستان دلفارد، از 
 روستاي دلفارد كيلومتري شمال غرب شهر جيرفت قرار گرفته است. 40دقيقه عرض شمالي، در  1درجه و  29طول شرقي و 

 1378اين روستا از سطح دريا در حدود ارتفاع  شود. از شمال غرب به كوه هزار شاخ و از جنوب شرق به كوه آبگرمو محدود مي
هاي معتدل و مطبوع  متر است و به دليل استقرار در ناحيه نيمه خشك، اقليمي متنوع، با بهار و تابستان نسبتاً گرم و زمستان

 كند. دارد. رودخانه دلفارد از كنار روستا عبور مي
شد، طي سدة اخير به سكونتگاه دائمي تبديل  ب مياين روستاي خوش آب و هوا، كه در گذشته از ييالقات جيرفت محسو

، 1385نفر جمعيت داشته است كه در سال  3555، روستاي دلفارد در حدود 1375براساس نتايج سرشماري سال  شده است.
ز بيشتر درآمد مردم روستاي دلفارد ا يابد. نفر افزايش يافته است. جمعيت اين روستا در فصول معتدل افزايش مي 4385 هب

شود. گروهي از مردم، در امور خدماتي و توليد صنايع دستي اشتغال دارند.  هاي زراعي، باغداري و دامداري تأمين مي فعاليت



اراضي  جات است. جات و سبزي محصوالت عمده زراعي اين روستا شامل گندم، جو، نخود، عدس، لوبيا، ماش و انواع صيفي
شود. باغداري در روستا رونق دارد  مورد نياز آن از رودخانه، چشمه و قنات تأمين ميآب   شوند و روستا به صورت آبي كشت مي

و گردو، زردآلو و مركبات از محصوالت باغي و سردرختي آن است. دامداري در روستاي دلفارد به شيوه سنتي رواج دارد و 
دلفارد باال و دلفارد پايين تشكيل شده است. روستاي دلفارد از دو بخش  محصوالت دامي آن شامل گوشت و انواع لبنيات است.

ها به  اند. بافت مسكوني روستا در برخي قسمت دلفارد باال در ناحيه كوهستاني و دلفارد پايين در ناحيه بياباني استقرار يافته
 اند. شده هاي روستا در يك طبقه احداث صورت متمركز و در برخي ديگر به صورت پراكنده گسترش يافته است. اغلب خانه

 ها روستا سنگ، آهن، آجر، بلوك و سيمان است. در برخي نقاط پيرامون روستا، كپر  مصالح عمده به كار رفته در ساخت خانه
 شود.نيز مشاهده مي

 گردشگري منطقههاي جاذبه

محاصـره شـده اسـت.    روستاي دلفارد از زيباترين روستاهاي ييالقي شهرستان جيرفت است كه از اطراف بـه وسـيلة ارتفاعـات    
انداز كوهستاني و بياباني روستا و مناظر زيبا و طبيعت بكر، دلفارد را به ييالقي چهار فصل تبديل كرده است. عالقمنـدان   چشم

به فضاهاي منحصر به فرد روسـتايي و گردشـگري روسـتايي، اوقـات فراغـت خـود را در طبيعـت زيبـاي ايـن روسـتا سـپري            
چو، شقين، بنه، بادام كوهي، زالزالك، تمورك و  ابستان در اراضي پيرامون روستا درختان كيكم، سينهكنند.در هنگام بهار و ت مي

-مـي  سرسبزي و شادابي محيط سببرويند و گاوزبان، شيرين بيان، بومادران و گون مي انواع گياهان داروي كلپوره، آويشن، گل

 شوند.

 هاي طبيعي منطقهجاذبه

ــم  ــه از مهــ ــرين جاذبــ ــاي طب تــ ــي هــ ــارد مــ ــتاي دلفــ ــي روســ ــرد:    يعــ ــاره كــ ــر اشــ ــوارد زيــ ــه مــ ــوان بــ  تــ
ــم ( ــم golmگُل ــركش: گل ــاي دخت ــا حــوض  )ه ــا، اســتخرها و ي ــه چشــم  ه ــايي هســتند ك ــد   ه ــايي را پدي ــداز بســيار زيب ان

اردوگـاه زمسـتاني دلفـارد:     هـاي آب درمـاني دارنـد.    هـا خـواص دارويـي و ويژگـي     آوردند. مردم بومي معتقدنـد، ايـن گلـم    مي
هـاي طبيعـي ماننـد     اي از جاذبـه  انـداز بسـيار جـذابي دارد. مجموعـه     اردوگـاه در ارتفاعـات كـوه نيمـه، موقعيـت و چشـم      اين 

هـاي طبيعـي ايـن     تـوان از ديگـر زيبـايي    انـداز دختزارهـا را مـي    هـاي طبيعـي و چشـم    ها، يخچـال  نماها، چشمه آبشارها و آب
يــت طبيعــي ويــژه يكــي از روســتاهاي پرجاذبــه اســتان كرمــان  روســتا برشــمرد. روســتاي دلفــارد بــه لحــاظ اقلــيم و موقع 

 .شود محسوب مي

 هاي اجتماعيجاذبه

آورند. از مراسم  هاي ويژه و مرسوم را در اعياد ملي و مذهبي و در ايام محرم و وفات ائمه به جاي مي مردم روستاي دلفارد، آئين
از ديگر مراسم جالب توجه مـردم روسـتاي دلفـارد     ران اشاره كرد.توان به مراسم ماه رمضان و دعاي طلب با ويژه اين روستا مي

شود. در اين مراسم خانوادة دامـاد، حنـا و خلعـت بـه خانـه       جشن حنابندان است كه يك روز قبل از مراسم عروسي برگزار مي
ها و نواي دلنشين تار، همراه بـا   گيري از انواع ترانه كنند. بهره آورد و با جشن و پايكوبي مراسم حنابندان را برگزار مي عروس مي

كننـد.چوب بـازي و رقـص چـوب از      هاي محلي را دو چندان مـي  هاي عروسي سنتي و جشن هاي محلي، جاذبه ها و آهنگ ترانه
هاي رايج روستاي دلفارد است.استفاده از پوشاك محلي در ميان مردم روستاي دلفارد رايج نيست ولـي برخـي    ها و بازي ورزش

هاي محلي روستا به پوشاك عشاير منطقـه   برخي از لباس كنند. هاي محلي و سنتي استفاده مي سال همچنان از لباسافراد ميان



هايي از قبيل گليم و جاجيم است.گردو، گياهـان دارويـي و گلـيم،     بافت شباهت دارد. صنايع دستي روستاي دلفارد شامل دست
طبخ انواع غذاهاي مناطق سردسيري و گرمسيري در اين روستا متداول است.  روند. ترين سوغات اين روستا به شمار مي معروف

، توان به كشك و بادمجان، دلمه برگ مو، سمبوسه، هليم بادمجان، هليم گندم، ماست از انواع غذاهاي بومي روستاي دلفارد مي
  اسفناج و آش انار اشاره نمود.

 
 امكانات و خدمات گردشگري منطقه

با اينكه پذيراي گردشگران زيادي هستند اما امكانات حمل و نقل  دهستان دلفاردروستاهاي موجود در  ونقل از لحاظ حمل
هاي  هاي بين روستايي در برخي از مسيرها به صورت خاكي و با جاده هيچ عنوان وجود ندارد. همچنين راه درون روستايي به

ز عدم تحمل بار ورود گردشگر به منطقه شده است. در همين باريك بوده و اين مهم باعث نارضايتي گردشگران منطقه و ني
 باشد. مي به شهر  يمناسب تقريبا هاي آسفالته و داراي سرويسدلفارد هاي مواصالتي به روستاهاي دهستان  رابطه اما، راه

 گاهي، پذيرايي، تفريحي و رفاهي امكانات اقامت

هاي گردشگري است. در اين  سازي زيرساخت تي و اقامتي و نيز آمادهيكي از ابزارهاي اساسي صنعت گردشگري امكانات سياح 
از امكانات اقامتي و رفاهي مناسبي برخوردار نيستند كه اين مهم در  دهستان دلفاردرابطه و بنابر مشاهدات صورت گرفته، 

كافي منطقه توران در كل اين رس تعداديشدت تحت تاثير قرار دهد. همچنين وجود  تواند اقتصاد منطقه را به صورت بهبود مي
شهربازي يا باغ  دلفارد اندازي تعداد بيشتري از اين واحدها وجود دارد. همچنين در دهستان رسد و پتانسيل راه به نظر نمي

شود و اين مهم يكي  اي در آن مشاهده نمي وحش نيز وجود ندارد. با توجه به گردشگرپذير بودن منطقه متاسفانه هيچ بازارچه
نظر روستاييان منطقه  رابطه وجود چند فروشگاه در اين مناطق به شود. در اين مبودهاي موجود در اين منطقه محسوب مياز ك

 رسد. نظر مي كافي به

 به دلفارد هجوم گردشگران استانهاي جنوب شرق

روستاي هدف گردشگري در اين استان  11روستاي دلفارد از سوي سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي استان كرمان به عنوان يكي از 
هزاران نفر از استانهاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و ساير مناطق كشور و بخصوص در ايام  .انتخاب شده است

-يشوند و براي مدتي در كنار آبشارهاي طبيعي اين منطقه اتراق متابستان براي استفاده از طبيعت اين منطقه وارد دلفارد مي
  كنند.

 
 روش تحقيق:

 وساز زايي، بهبود درآمد، رشد ساخت براي بررسي اثرات ورود گردشگر بر اقتصاد منطقه مورد مطالعه از پارامترهايي مثل اشتغال
استفاده شده است. همچنين اثرات سوء ورود گردشگر نيز در اين مطالعه با پارامترهايي مثل تاثيرات گردشگري بر سوداگري 

مسكن، افزايش قيمت محصوالت و نيز تغيير الگوي كشت مورد بررسي قرار گرفت و در قالب پرسشنامه كه در ذيل  در زمين و
  آورده شده است، از روستاييان نظرسنجي شد.

 
 
 



 
 گردشگري(اعداد برحسب درصد) اقتصادي تأثيرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد گردشگري اقتصادي تأثيرات رديف

 به منجر حد چه تا گردشگري 1
 شده روستا براي مردم زايياشتغال
 است؟

 

26.7 

 

36.9 

 

20.1 

 

11 

 

503 

 

 بهبود موجب حد چه تا گردشگري 2
 است؟ شده اهالي روستا درآمد

 

19 

 

38.9 

 

22.7 

 

12 

 

7.4 

 موجب حد چه تا گردشگري 3
 و اجناس كاالها قيمت افزايش

 است؟ شده

 

5.5 

 

7.8 

 

45 

 

30.5 

 

11.2 

 موجب حد  چه تا گردشگري 4
 در و مسكن زمين قيمت افزايش
 است؟ شده روستا

 

34.2 

 

22.2 

 

39 

 

4.6 

 

0 

 كشت الگوي حد چه تا گردشگري 5
 است؟ تغيير داده را روستا

 

0 

 

5.5 

 

16 

 

32 

 

46.5 

 تنوع موجب حد چه تا گردشگري 6
 شده روستا محصوالت داخلي

 است؟

 

9.2 

 

11.7 

 

35.5 

 

20.9 

 

22.7 

 به منجر حد چه تا گردشگري 7
 در سوداگري زمين گسترش

 است؟ شده روستا

 

38 

 

32.6 

 

23.5 

 

2.9 

 

0 

 

 افزايش بر حد چه تا گردشگري 8
 تأثير در روستا ساز و ساخت
 است؟ داشته

 

40.7 

 

34.5 

 

21.4 

 

 

1.4 

 

2 

-مدا تركيب حد چه تا گردشگري 9
 است؟ تغيير داده را روستا هاي

 

1.2 

 

22.8 

 

16.8 

 

25.9 

 

33.3 

 بهبود موجب حد چه تا گردشگري 10
 شده كيفي صنايع دستي و كمي

 است؟

 

3.5 

 

20.7 

 

22.4 

 

32.8 

 

20.6 



 كاربرد روشها

 علوم در گسترده طور به روش اعداد و ارقام محاسبه شده به وسيله طيف ليكرت مورد بررسي قرار گرفتند. اين
تاثيرات مثبت رشد و توسعه  راستاي در كه سواالتي به روش اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد اقتصادياجتماعي و 

 يك ارزش ترتيب به مخالف كامال گزينه تا موافق كامال گزينه به باشد، گردشگري و ورود گردشگر به منطقه، بر اقتصاد
 8، 6، 2، 1سوالهاي  شامل سواالت اين). 1=كم خيلي و 2=كم ،3=متوسط ،4=زياد ،5= زياد خيلي( شود مي داده پنج تا
 به باشد، تاثيرات سوء ورود گردشگر بر اقتصاد منطقه مورد بررسي راستاي در كه سواالتي به همچنين. باشد مي 10و 

 ،3=متوسط ،2=زياد ،1=زياد خيلي(شود مي داده يك تا پنج ارزش ترتيب به مخالف كامال گزينه تا موافق كامال گزينه
 .باشد مي 9و  7، 5، 4، 3 سواالت شامل سواالت اين). 5=كم خيلي و 4=كم

تاثيرات مثبت توسعه گردشگري بر "ها يك مقدار عددي تحت عنوان  حال براساس ارزش داده شده به هريك از گزينه
دسته  110000تا  22000مورد بررسي قرار گرفت كه اعداد باال بين بر اساس طيف ليكرت بين  "اقتصاد منطقه

 ي نشانه 110000 و كمترين نشانه 22000هاي زير از اين دسته بندي حاصل مي شود. ( بندي شده و تحليل
 سه به مذكور دامنه بعد، مرحله تاثير توسعه و رشد ورود گردشگر بر بهبود اقتصاد روستايي است). در بيشترين

 ،)باشد هزار 51 از كمتر استقبال عددي مقدار كه وقتي( كم تاثيرات بيانگر ترتيب به كه است شده تقسيم قسمت
 عددي مقدار كه وقتي( زياد تاثيرات و) باشد هزار 81تا  51 بين استقبال عددي مقدار كه وقتي( متوسط تاثيرات
 . ورود گردشگر بر بهبود اقتصاد روستايي است) باشد هزار 81 از بيشتر استقبال

تاثيرات سوء ورود گردشگر بر اقتصاد منطقه مورد بررسي قرار گرفت، موارد فوق  راستاي در كه در رابطه با سواالتي
دسته بندي شده  22000تا  110000به صورت عكس مورد بررسي قرار مي گيرند و طيف ليكرت بين 

ست). در تاثير سوء ورود گردشگر بر بهبود اقتصاد روستايي ا بيشترين نشانه 22000 و كمترين نشانه 110000است.(
 عددي مقدار كه وقتي( سوء زياد تاثيرات بيانگر ترتيب به كه است شده تقسيم قسمت سه به مذكور اينجا نيز دامنه

 و) باشد هزار 81تا  51 بين استقبال عددي مقدار كه وقتي( سوء متوسط تاثيرات ،)باشد هزار 51 از كمتر استقبال
 . ورود گردشگر بر اقتصاد روستايي است) باشد هزار 81 از بيشتر استقبال عددي مقدار كه وقتي( سوء زياد تاثيرات

 

 

 

 

 

 



 

 

 رديف

 

 

 گردشگري اقتصادي تأثيرات

عدد به دست آمده 

 براي طيف ليكرت

 81114 است؟ شده روستا براي مردم زايياشتغال به منجر حد چه تا گردشگري 1

 77022 است؟ شده اهالي روستا درآمد بهبود موجب حد چه تا گردشگري 2

 73502 است؟ شده و اجناس كاالها قيمت افزايش موجب حد چه تا گردشگري 3

 42328 است؟ شده روستا در و مسكن زمين قيمت افزايش موجب حد  چه تا گردشگري 4

 92730 است؟ تغيير داده را روستا كشت الگوي حد چه تا گردشگري 5

 55374 است؟ شده روستا داخليمحصوالت  تنوع موجب حد چه تا گردشگري 6

 41206 است؟ شده روستا در سوداگري زمين گسترش به منجر حد چه تا گردشگري 7

 93390 است؟ داشته تأثير در روستا ساز و ساخت افزايش بر حد چه تا گردشگري 8

 80146 است؟ تغيير داده را روستا هايمدا تركيب حد چه تا گردشگري 9

 41954 است؟ شده كيفي صنايع دستي و كمي بهبود موجب حد چه تا گردشگري 10

 هاي تحقيق يافته

 نتيجه گيري و پيشنهادات: 

 مذكور در ذيل مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند. محاسبات از حاصل نتايج

زايي در اين منطقه دارد چراكه عدد  بر بهبود اشتغال زيادياز منظر روستاييان منطقه كوهپايه ورود گردشگر تاثير  - 1
اين تاثير بيشتر به علت پرداخت به كارهاي خدماتي است. به عنوان   قرار گرفته است. زيادحاصل از اين پارامتر در رده 

ت داران و نيز كارگران ساختماني از ورود گردشگر منفع مثال در جمع آوري پرسشنامه مشخص شد كه اغلب مغازه
 بيشتري مي برند و رغبت بيشتري براي حضور گردشگران در منطقه دارند

پذيرد و با ورود گردشگر رابطه مستقيم دارد. اين مهم با  مي مناسبيدرآمد اهالي منطقه از ورود گردشگر تاثيرات  - 2
ايش درآمد كه با ورود است. افز و نزديك به رده زياد مناسبي قرار گرفته قرار گرفتن عدد گزينه مورد نظر در رده

رابطه مستقيم دارد در اين مطالعه به علت فروش محصوالت توليدي در دهستان است. خدمات نيز بخش  گردشگر
 شود. زيادي از اين افزايش درآمد را شامل مي



مورد  قيمت كاالها و اجناس با ورود گردشگر به منطقه رابطه نسبتا مستقيم، اما كوچكي دارد چراكه عدد گزينه - 3
نظر در رده متوسط قرار گرفته است ولي به رده كم، نزديك است. در اين رابطه افزايش قيمت برخي از اقالم خوراكي 

رسد اما در مجموع ورود گردشگر افزايش قيمت اجناس را به  افتد طبيعي به نظر مي كه به علت دوري از شهر اتفاق مي
 دنبال خواهد داشت.

ثير ورود گردشگر را بر قيمت زمين و مسكن قابل توجه ارزيابي كردند و اين مهم به علت قرار روستاييان منطقه، تا - 4
هاي اخير اين افزايش قيمت رشد بسيار شديدي داشته  گرفتن پارامتر مورد نظر در رده زياد قابل بررسي است. در سال

دانست. در اين رابطه روستاييان نيز به  توان در روي آوردن گردشگران به مناطق آرام روستا است كه علت آن را مي
 يابي به درآمد بسيار زياد از فروش امالك خود، جهش قيمتي زمين و مسكن را دامن زدند. علت دست

توان گفت آن را بدون تغيير باقي گذاشته است.  گردشگري تاثير بدي را بر الگوي كشت منطقه نداشته است و مي - 5
 شد. رختان ميوه وجود دارد كه در كنار گندم، جو و ساير محصوالت از ديرباز كشت ميدر منطقه مورد بررسي اكثرا د

محصوالت داخلي روستا با افزايش ورود گردشگران به منطقه تنوع چنداني نيافته است چراكه پارامتر مورد نظر در  - 6
 رده متوسط قرار گرفته است.

توان گفت تاثير سوء ورود  ورود گردشگر بسيار زياد شده و ميعلت  سوداگري زمين در منطقه مورد بررسي به - 7
ي زيادي از دالالن با  رابطه و به اذعان روستاييان در سالهاي اخير عده گردشگر در اين مورد قابل بررسي است. دراين

وداگري در اين ها در آينده و بعضا براي بازارگرمي در بازار مسكن روستايي، اقدام به س آگهي نسبت به افزايش قيمت
 اند. زمينه كرده

وساز در منطقه كوهپايه با افزايش ورود گردشگران رشد بسيار زيادي را تجربه كرده است و اين مهم را  ساخت - 8
وساز در اين مناطق اگرچه تاثير نامناسبي بر  توان در قرار پرفتن پارامتر مربوطه در رده زياد بررسي كرد. ساخت مي

 داشته است. اي گذاشته است، اما رونق و آباداني دهستان مورد بررسي را درپياكوسيستم محيط برج

گردشگري تاثير زيادي بر تغيير تركيب دامهاي روستايي نداشته است و پارامتر مربوطه در انتهاي رديف متوسط و  - 9
ها تاثير  بوده و تركيب آنهاي اين روستا اغلب گاو و گوسفند  نزديكي رديف كم در طيف ليكرت قرار گرفته است. دام

 اند. زيادي از ورود گردشگر نپذيرفته

دستي روستا كه در منطقه مورد مطالعه بسيار اندك هستند، با ورود گردشگر رشد و بهبود خاصي را  صنايع - 10
ابل اند، چراكه عدد مربوطه در رديف اندك طيف قرار گرفته است. صنايع دستي دهستان مورد بررسي ق تجربه نكرده

پردازد و بنابراين صنايع دستي اين دهستان تاثيرات  توان گفت در كوهپايه كسي به اين حرفه نمي توجه نيستند و مي
 زيادي را از ورود گردشگر نپذيرفته است.

با توجه به نتايجي كه با جمع آوري نظرات مردم از طريق پرسشنامه جمع آوري و به وسيله طيف ليكرت مورد 
تواند تاثيرات  دار است كه مي توان گفت كه اثرات گردشگري بر اقتصاد منطقه زياد و معني فت، ميبررسي قرار گر

گونه كه در جدول  بسيار مثبتي را بر كاهش فقر و بهبود شرايط زندگي روستاييان داشته باشد. در اين رابطه همان



بنابراين مي توان گفت، افزايش ورود گردشگر فوق آمده است، گردشگري اثرات مثبتي در مقايسه با اثرات منفي دارد. 
زايي و نيز افزايش درآمد روستاييان شده است. همچنين افزايش نيافتن قيمت كاالها و نيز افزايش خيره  باعث اشتغال

كننده ساخت و ساز كه از نگاه روستاييان به دست آمد نشان دهنده تاثيرات مناسب گردشگري بر روستاهاي هدف 
گري اتفاق افتاده  علت واسطه بوده است. در اين رابطه اما افزايش قيمت زمين كه اغلب به دلفاردمنطقه گردشگري در 

است، اتفاق ناميموني است كه اگرچه درآمد برخي از روستاييان را افزايش داده است اما باعث نامناسب شدن اوضاع 
يرات زيادي بر بهبود صنايع دستي روستاييان بازار مسكن و زمين در اين مناطق شده است. همچنين گردشگري تاث

 منطقه نداشته است كه اين مهم به علت عدم وجود صنايع دستي خاص و  قابل توجهي در منطقه است.

اينكه ورود گردشگر اثرات مثبت اقتصادي از جمله افزايش اشتغال و نيز افزايش درآمد روستاييان  در پايان با توجه به
 شود:  ، پيشنهادات زير مطرح ميترا به همراه داشته اس

 گذاري دولت در زمينه توسعه فعاليت گردشگري در منطقهمشاركت و سرمايه – 1

 گذاري در اين صنعتتشويق بخش خصوصي به سرمايه -2

 رفاهي مناسب و با استاندارد باال در منطقه براي گردشگران -ايجاد مراكز اقامتگاهي و خدماتي – 3

 ها و همايشهاي مختلف گذاري فراوان موجود در اين مناطق در نمايشگاهسرمايه معرفي فرصتهاي – 4

 احداث مراكز خدماتي از قبيل تعميرگاه و جايگاه سوخت – 5

 ترغيب مردم وستا به فروش محصوالت دامي و ميوه خود به گردشگران به عنوان يكي از راههاي كسب درآمد – 6

 بهبود سطح بهداشت و نظافت در مناطق روستايي – 7
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