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 چکیده

. طبیعی شده است یهاعرصهتخریب گسترده غذای بیشتر، موجب  ینتأمزمین و نیاز به افزایش جمعیت در سطح کره

ارائه  ین شرایطی،ده است. در چنطبیعی را چندین برابر نمو یهاعرصهمتمادی و از بین رفتن منابع آبی، فشار بر  هاییخشکسال

م برای مرد درآمد راهکارهای جایگزین که اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست داشته باشند و همزمان با ایجاد شغل و کسب

ه ب یسمکوتوراند. ر هستای برخوردااز اهمیت ویژه ؛بومی و آداب و سنن فرهنگی منطقه را نیز حفظ نمایند یهاارزشمحلی، 

 یهانسلرای ببع طبیعی را نیازهای فعلی بشر، منا ینتأمطبیعی، که همزمان با  یهاعرصهسفری مسئوالنه و هدفمند به عنوان 

ی و های طبیعلا توجه به پتانسیرود. بطبیعی به شمار می یهاعرصهیکی از راهکارهای کاهش تخریب  ؛نمایدیمآینده نیز حفظ 

ردم محلی ه، نگرش ممطالع نفعان دارد. در اینالموت، توسعه اکوتوریسم در این منطقه نیاز به بررسی دیدگاه ذی تاریخی منطقه

ری طبقه بندی شده پرسشنامه با نمونه بردا 215نسبت به اثرات زیست محیطی توسعه اکوتوریسم مورد مطالعه قرار گرفت. 

گاه از دید که مطالعه نشان داد هایدادهتجزیه و تحلیل لعه تکمیل شد. تصادفی، توسط مردم محلی روستاهای منطقه مورد مطا

ظت از حفا»، «ییدارو یاهانو بهبود گ یمعرف» ،«یطیمح یستدانش ز یشافزا»اغلب مردم محلی، توسعه اکوتوریسم موجب 

تولید » شامل منفی. هر چند این توسعه، اثرات شودمی «وحش یاتو ح یاهیحفاظت از پوشش گ»و  «یعیطب یستز یطمح

   را نیز به دنبال دارد.  «هوا یآلودگ یشافزا» و «یعیبردن سکوت طب یناز ب» ،«زباله بیشتر

 .نفعاناکوتوریسم، توسعه پایدار، گیاهان دارویی، ذی کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

در چند غذای بیشتر، موجب گسترش سطح اراضی کشاورزی شده است.  ینتأمبا افزایش جمعیت در سطح کره زمین نیاز به 

دهه اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اراضی جنگلی و مرتعی به علت بی توجهی به دانش مدیریت سرزمین به 

  .) ,et al. Turner; 2006Lambin & Geist ,2007( اندشدهزراعی تبدیل  هایینزم

ولی به  ؛گردندیمو باغ تبدیل  یکشاورز هایینزمبه  روستانشین جوامعطبیعی به مرور توسط  یهاعرصهدر اغلب موارد، 

 یهاعرصهدر  هادام. به عالوه، چرای بی رویه شوندیمسنواتی، این اراضی بعد از یک یا دو سال رها  هاییخشکسالدلیل 

تخریب شده، موجب فرسایش خاک و حمل و انباشت رسوبات در پشت سدها و اثرات مخرب زیست محیطی منفی فراوان 

به عنوان نمونه بی . شودیمدیده در کشورهای در حال توسعه  فراوانی از چنین موارد تخریب سرزمین یهانمونه. گرددیم

  .),Shah  2008( آبخیز شده است یهاحوزهتوجهی جوامع محلی و فقر شدید در پاکستان منجر به تخریب 

درصد آن در مناطق  30ه کمیلیون نفر  80با جمعیت باالی کشورهای خاور میانه  ینتربزرگیکی از  ،یراناجوامع محلی در 

، دگی روستاییشیوه سنتی زند. طبیعی دارن یهاعرصهنیازهای زندگی، وابستگی شدیدی به  ینتأمبرای  ؛کنندیمروستایی زندگی 

آمد در متمادی و کمبود در هاییخشکسالاخیر،  یهاسالدر استفاده از زمین و آب برای کشاورزی و دامداری بوده است. 

ی با گیاهی و جانور یهاهگونمنابع طبیعی نیز مورد تخریب شدیدتر قرار بگیرند و تنوع زیستی  یهاعرصهروستاها، موجب شده 

 واجه شوند. تهدید جدی م

غل ا ایجاد شبمزمان در چنین شرایطی، ارائه راهکارهای جایگزین که اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست داشته باشند و ه

برخوردار  ایژهیواهمیت  از ؛بومی و آداب و سنن فرهنگی منطقه را نیز حفظ نمایند یهاارزشو کسب درآمد برای مردم محلی، 

 هستند. 

 ربنا ب. ستسترش اگعنوان یک تجارت رو به رشد و درآمدزا با سرعت زیاد در همه جای دنیا در حال  صنعت جهانگردی به

 1322به  2017ل اسدرصدی در  7با رشد  المللیینبتعداد گردشگران  (UNWTO)آخرین گزارش سازمان گردشگری جهانی 

اری شده بود و کشورهای زیادی ذگنامگردشگری پایدار برای توسعه ، 2017این در حالی است که سال  ؛میلیون نفر رسیده است

ش ه باید تالری جهانی، همسازمان گردشگ کل یردببه گفته . انددادهدر جهت رشد پایدار گردشگری اقدامات ارزشمندی انجام 

د. رعایت گرد توسعه پایدار یهاجنبهکنند تا ضمن تداوم این رشد، منافع آن به تمام افراد جامعه میزبان برسد و تمامی 

این روند صعودی  ،0092سال  و اقتصادی پس از بحران مالیل سال نامتعاد 8 با گذشتن ارشناسان و متخصصان انتظار دارند کهک

 . (,NUWTO  2017)درصد ادامه یابد  5تا  4با رشد  2018در سال 
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درصدی  5رشد  2017، سال یامنطقه هاییریدرگو  هاجنگمیانه هم علیرغم مشکالت اجتماعی و در آسیا و به ویژه خاور 

با تغییر  تواندیمی و مذهبی، فراوان طبیعی، تاریخ هاییلپتانسورود گردشگر خارجی را تجربه کرده است. ایران نیز با داشتن 

 نماید.  منافع قابل توجهی کسب ،و دیدگاه و حذف برخی موانع، از این صنعت رو به رشد درآمد زا هایاستس

تاریخی این مفهوم  منشأ. رودیمبه شمار  هاآن ینترثباتاز بین انواع مختلف گردشگری، اکوتوریسم یکی از پایدارترین و با 

توسعه اقتصادی از طریق  ؛شدندو متخصصین محیط زیست متوجه  هایستاکولوژ که یزمان ؛گردد برمی 1960دهه  یهاسالبه 

انجمن جهانی  تعریف براساس. است اثرات مخربی بر طبیعت داشتهمنابع طبیعی  در بی رویه و کنترل نشده هاییگردشگر

بکر و کمتر دست خورده است که همزمان با  عمدتاًطبیعی،  یهاعرصهگردشگری، اکوتوریسم، سفری مسئوالنه و هدفمند به 

 .),Stronza  2007(د نماییمآینده نیز حفظ  یهانسلنیازهای فعلی بشر، منابع طبیعی را برای  ینتأم

 هر کدام. هستند جوامعو  گردشگریمنبع طبیعی،  :شامل ؛منظم در کنار هم فعالیت کنند به طورباید اکوتوریسم که سه رکن اصلی 

 در کننده ها و مردم محلی. متولیان عرصه طبیعی، بازدید :د ازاز این سه رکن یک نماینده در صنعت دارند که به ترتیب عبارتن

 است.   شده نشان داده ،(2006)و همکاران   Tsuar ر مبنای دیدگاهب ،نفعان هر بخشارکان اکوتوریسم با ذیارتباط  ،1شکل 

 

 نفعان هر بخشارتباط ارکان اکوتوریسم با ذی-1شکل 

ماکوتوریس

یمنبع طبیع

جامعهگردشگری

 مدیران

 مردم محلی بازدید کنندگان
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موفقیت این بخش در گرو هماهنگی و تناسب بین سه رکن اصلی اکوتوریسم و تثبیت سه محور توسعه پایدار یعنی حفظ 

 ,Altieri & Nicholls) باشدیماجتماعی و فرهنگی  هاییژگیوهای زیست محیطی، رونق عوامل اقتصادی و حمایت از ارزش

2008; Giddings et al.,  2002; Lawrence, 2005)  نمایش داده شده است.  2شکل این ارتباط در 

 

 ارتباط اجزا توسعه پایدار -2شکل 

شغلی و درآمد مناسبی را در قبال سرمایه گذاری اندک برای  یهافرصتطبیعی در مقایسه با سایر انواع تفرج، ی گردشگر

اشد و سطح بیجوامع روستایی مه برد برای حفظ و توسع-دارد. اکوتوریسم در واقع یک استراتژی برد به دنبالمردم محلی 

 ,Asadi & Kohan, 2011; Cengiz, 2007; Wai) بخشدیمنی بهبود کارآفری یهافرصتجدید و  یهاشغلزندگی را با ایجاد 

2005). 

 یهاکنندهو بازدید شوندیمدر وضعیت فعلی مناظر طبیعی بسیاری در دنیا وجود دارند که به عنوان جاذبه گردشگری مطرح 

-یم هایدکنندهبازدکه در ذهن  یریتأثسفر به مناطق بکر و جدید هستند. در اینجا، نقش جوامع محلی و  مندعالقهزیادی هم 

. در واقع تداوم حیات یک منطقه اکوتوریسمی شودیمعامل بسیار مهمی در بازدید مجدد و توصیه به سایرین محسوب  ؛گذارند

 بسیاری از محققان معتقدند، بدون مشارکت جوامع محلیقرار دارد.  هایدکنندهبازدیر نحوه تقابل مردم بومی و تحت تأثبه شدت 

  .(Lai & Nepal, 2006; Ryan, 2002; Tsaur et al.,  2006)موفق نخواهد بود  اکوتوریسمیهیچ پروژه 

اندازهای غنی طبیعی و تاریخی با پتانسیل باالی جذب گردشگر دارند. استان قزوین با اطق زیادی در ایران، مناظر و چشممن

داشتن بیش از هزار اثر تاریخی، طبیعی و فرهنگی ثبت شده، رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. به ویژه منطقه 

سر به فلک کشیده و مناظر چشم نواز، تنوع  بلند یهاکوهچون آب و هوای خوش و دلپذیر،  هایییژگیوبا داشتن الموت 

 زیست محیطی

 

 اجتماعی          

 

 اقتصادی 

 توسعه پایدار
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جنگلی و  یهاگاهگوارا، ذخیره  یهاچشمهطبیعی و  هاییاچهدرجانوری و گیاهی به ویژه گیاهان دارویی و صنعتی،  یهاگونه 

 یهاعرصه ینترمناسبسنتی آیینی، یکی از  یهاجشنوارهوسیع میوه، صنایع دستی بومی و  یهاباغآثار تاریخی منحصر به فرد، 

 .  شودیمدر کشور محسوب  یسماکوتورتوسعه 
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 گردشگری در الموت  

محسوب  ینر استان قزود یتوسعه گردشگر هاییتاولواز  یکیمنطقه الموت به عنوان  یک،بر اساس برنامه توسعه استراتژ

 –موت ال یرمس لیشامل تکم ی،اقدام اصلبه عنوان اصلی الموت  یهاجادههبود ر بب ین،راستا، برنامه توسعه قزو ینشود. در امی

 ینه شهر قزوبالموت  یترسدس یلتسه یراایی دشت برج -ینقزو یرو بهبود مس کندیممتصل  یرانبه شمال اتنکابن که الموت را 

 شت محصوالتبردا : انندمالموت  یبوم یهاجشنبا بهبود  یراثبرنامه، حفاظت از م ینا یدر بخش فرهنگ همچنین .تمرکز دارد

 .شودیم یدو زغال اخته( تاک یالس)فندق، گ یباغبان

رآباد ز یروستا ( ویعی)چشم انداز طب انوا یاچهدر اطراف در یگردشگر یهاپروژهبه  یژهتوجه و ی،بخش گردشگر در

م انداز ثبت چشو  الموت یفرهنگ یراثم یگاهپا یتتقو یبرا ییهابحثن ی( داده شده است. همچنیو مذهب یفرهنگ یت)اهم

 از یم بافیگلنند ما یمحل یعصنا یج( و ترویونسکوسازمان ملل متحد ) یو فرهنگ یعلم شی،در سازمان آموزالموت  یفرهنگ

 (.2013 ین،قزواستانداری )مطرح شده است  یبانیآموزش و پشت یقطر

خود را  یهاخانهاز ساکنان  ی. بعضانددادهقه نشان کنندگان در منطیدبازد یرشعالقه خود را به پذ یحال، مردم محل ینع در

فراهم کنند.  یدکنندگانبازد یتا خدمات مسکن و غذا را برا اندآوردهبه وجود خود  یهاباغتغییراتی در  یا اندکردهبازسازی 

شده که توسط  یرانو ییخانه روستا یک؛ یک الگوی موفق مورد توجه قرار گیردبه عنوان  تواندیم «یرسولکاشانه گردشگری »

 (. 3شکل ) شد یو خارج یکنندگان داخل یدبازد یرشو آماده پذ یبازساز پایگاه الموت یو فن یمال یبانیپشت

 روستایی آماده پذیرش گردشگر یهاخانهنمونه از  -3شکل 
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  تحقیق مسئله 

گروه و  باشدیم یسموتوراکتوسعه  یبرافراوانی  یطیمح یستو ز یخیتار یعی،طب هاییلپتانسدارای  ،الموت اگر چه منطقه

قصد ماما هنوز با یک  ؛کنندیمسپری ، هاجاذبه یرو سا یعتلذت بردن از طب یمنطقه برا یندر ارا خود  یالتاز مردم تعط زیادی

 گردشگری اکوتوریسمی فاصله دارد. 

. شودیم ییریونه تغاست که سبب مخالفت با هر گ ییدر جوامع روستا یزندگ یوهتفکر و ش یروش سنت ی،از موانع اصل یکی

 که گاه نیستندآفواید آن و  یامزا و یسممانند اکوتور یدجد یهاپروژههستند که از  سوادیبو منطقه، سالمند  یاکثر ساکنان فعل

نشان دهنده  9013سال  یانتخاب شده از سرشمار یجبه شهرهاست. نتا جوان تر عالکار ف یروین عامل این مشکل، مهاجرت

که کار سخت  یی،ستادشوار در مناطق رو یطفقدان امکانات و شرا .است یاز روستا به مناطق شهر یتحرکت قابل مالحظه جمع

 است.از نموده  تربزرگ یشهرهاروانه بهتر  یهافرصت یجستجو درجوانان را  ؛دارد یردرآمد کمت یدتول ،تر

علم د. منفر بو 9801 یعموم یسرشمار ینبراساس آخر ؛شدیم یدهنام «رودبار الموت» قبالًشرق الموت، که  یهناح جمعیت

ساالنه  . آمارهستند ییستاساکنان روو بقیه  شودیماز کل جمعیت بخش را شامل  درصد 16/4 فقط منطقه  ینه، تنها شهر ایکال

از ور ددر مناطق  یژهو به یان،در شهرها، اکثر روستائ یسوادآموز ینرخ باال یرغمکه عل دهدیم شانن (1390) ینآمار قزو

 هستند. سوادیب، دسترس الموت

. است کشور کلدرصد گزارش شده است که باالتر از نرخ متوسط  2/11 یندر استان قزو یکاریب نرخ 9138ل در سا

 یهاسال ین،ه بر اند. عالودار یبستگ یعتطب هبروزمره خود  یزندگ یبرا یشترو ب یشتربالموت  ییمردم در مناطق روستا بنابراین

  نطقه را به دنبال داشته است. مدر  یهیاکاهش پوشش گ، یخشکسال

با  است. ییتامناطق روس بزرگ در یصنعت یهاپروژه یجادا یبرا یعیاز موانع طب یگرد یکی ییآب و هوا یطو شرا توپوگرافی

طح این سبیشتر  ین،. عالوه بر اکندیممنطقه را مسدود  یهاجاده یشترلذت بخش تابستان، برف زمستان ب یوجود آب و هوا

 ست. ا شدهپوشانده  یقعم یهادرهو  هاکوهمنطقه با 

که تمام  کندیم یحصرت یرانا یو مقررات است. قانون اساس ینمربوط به قوان یراندر ا یسمتوسعه اکوتور یبرا یگرید مانع

 هایینسرزم بر یتسن یسلطه طوالن ییاناما روستا ؛متعلق به همه مردم کشور است و تحت کنترل دولت هستند یعیمنابع طب

 یندر ا یعموم یهاپروژه یرااج یبراراه را در اطراف روستاها  یعموم هاینیزم. صاحبان نامشخص اندداشتهاطراف روستاها 

رد با اغلب موا در ینبنابرا دارند و اراضی اجدادی روستای خودبا  ییقارتباطات عم ی. جوامع محلسازدیمدشوار  یارمناطق بس

 . کنندیمت مخالفعمومی  یهاطرحی ااجر
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ردم م)مدیران، گردشگران و  نفعانیذبه دلیل مشخص نبودن میزان حمایت ت الموی یبازو  طور خالصه، منطقه جذاب به 

ت به م محلی نسبدر این مطالعه، نگرش مرد. گردشگری معرفی نشده استمقصد  یکبه عنوان محلی( از توسعه اکوتوریسم، 

 مورد مطالعه قرار گرفت.  توسعه اکوتوریسماثرات زیست محیطی 

 

 هاروشمواد و 

هدف ، دو مقصد نیجاورت امدر  ییانروستا، الموت بودهاوان و قلعه  یاچهمطالعه، در ینتمرکز ما در ا یلکه نقاط اص آنجااز 

 بودند. هاداده یجمع آور

ه قلعه ب هاروستا ترینیکنزدشت. دروان و زربکه عبارتند از: اوان، زرآباد، و ؛وجود دارد نواا یاچهاطراف در یروستا چهار

کم  یتکه جمعی مناطق یتح، در منطقه یاز همه جوامع محل ینکهاز ا یناناطم یبرا. گازرخان و در ادامه شترخان هستند، الموت

تعیین  تیجمع ه نسبتبروستا هر نمونه  سهم مورد استفاده قرار گرفت. یطبقه بند یریروش نمونه گ ؛، نمونه گیری شوددارند

مونه در ن یشتریال باحتم یشتریب یتبا جمع یروستاهاو  شوندینمگرفته  یدهناد یتکم جمع ی، روستاهاروش یندر اد. ش

 .دهدیمان و تعداد نمونه در هر روستا نش 1385سرشماری سال براساس  راروستاها  یتجمع ،1ل جدوت. خواهند داش

 
 توزیع تعداد نمونه در روستاهای مورد مطالعه بر حسب جمعیت 1-جدول 

 تعداد نمونه درصد از کل (1385جمعیت ) نام روستا ردیف

 40 56/18 369 اوان 1

 37 20/17 342 زرآباد 1

 24 02/11 219 وربن  3

 20 31/9 185 زواردشت 4

 74 66/33 689 گازرخان 5

 20 26/9 184 شترخان )مینودشت( 6

 215 100 1988 جمع
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هر روستا، با حضور در  0139روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته از تیر تا شهریور  درنرمال،  یهانمونهبه منظور داشتن  

 ز آنجا کها. شد یعتوز، کردیمعبور مسجد  یارفتن به باغ  یروستا برا یکوچه اصلبه هر فردی که از  یتصادفبه طور پرسشنامه 

امه در پرسشن هاپاسخسپس  وخوانده شد  هاآن رایب سؤاالت ؛خواندن و نوشتن ندارند یبرا یکاف ییتوانا یاز مردم محل یاریبس

 ثبت گردید. 

معیارهای زیست محیطی توسعه شد. بر مبنای طیف لیکرت تهیه اثرات زیست محیطی و  یهاشاخصبر اساس پرسشنامه 

 . اندشدهارائه  ،2جدول اکوتوریسم در 

 

 اثرات زیست محیطی توسعه اکوتوریسم یهاشاخص -2جدول 

ف
ردی

 

مالً شرح معیار
کا

 
فم

خال
م

 

فم
خال

م
رم 

ندا
ی 

ظر
ن

 

قم
واف

م
 

مالً
کا

 
قم

واف
م

 

  شودمیطبیعی  هایعرصهتوسعه گردشگری در منطقه موجب حفاظت از  1
1 2 3 4 5 

 مناظر زیباتری دیده شوند شودمیتوسعه گردشگری در منطقه باعث  2
1 2 3 4 5 

 توسعه گردشگری در منطقه، آلودگی هوا را به دنبال دارد 3
1 2 3 4 5 

4 
 5 4 3 2 1 شودمیزیست محیطی مردم محلی  هایآگاهیتوسعه گردشگری در منطقه موجب افزایش 

 شودمیافزایش گردشگران در منطقه موجب افزایش تولید زباله  5
1 2 3 4 5 

 ریزدمی، سکوت طبیعت را در هم هاآنافزایش گردشگران و خودروهای  6
1 2 3 4 5 

 شودمیطبیعی  هایعرصهافزایش گردشگران موجب آسیب به  7
1 2 3 4 5 

8 
 5 4 3 2 1 گیرندمیرار قگیاهی و جانوری بیشتر مورد حفاظت  هایگونهبا توسعه گردشگری در منطقه 

9 
 5 4 3 2 1 شودمیتوسعه گردشگری در منطقه موجب شناسایی و توسعه گیاهان دارویی در منطقه 

10 
 5 4 3 2 1 شودمیگیاهی و جانوری در حال انقراض  هایگونهافزایش گردشگران موجب نابودی 
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مورد ارزیابی قرار  AMOSو  SPSSدر نرم افزار  هادادهپس از انجام مطالعه پایلوت و تعیین میزان صحت پرسشنامه،  

 تند. رفگ

 

 نتایج 

ز پاسخ دهندگان ادرصد  3/75تعداد،  ینپاسخ دادند. از ا ینظرسنج ینا یپرسشنامه را در ط 215در مجموع  یمردم محل

 سال بود.  82 و 16 و حداقل و حداکثر سال 45درصد زن بودند. سن متوسط  7/24مرد و 

 ؛بودند یینپا یالتسطح تحص یدارا یمردم محل اکثر .بودند مجرد ٪4/17 و بودند کرده ازدواج ،٪6/82از پاسخ دهندگان، 

داشتند،  یپلمدمدرک زیر درصد  17داشتند. در مجموع  را خواندن متون ساده ییتنها توانا یابودند و  سوادبی هاآن ٪5/41که 

  بودند. یپلمباالتر از سطح د یلیمدرک تحص یدرصد دارا 1/7و فقط  یپلمدرصد د 9/21

حال  ینبود؛ با ا یرزو کشاو یباغبان برای( ٪28) یفراوان یشترینب ینمرتبط بوده و بنابرا یعتبه طب یشترب محلی مشاغل

 .کردندمی کار لتدو با ٪7/11 و بودند دار خانه ٪14مشغول به کار بودند.  یمختلف بخش خصوص هایبخشدرصد در  9/21

که  دهدمیسم نشان پرسشنامه در خصوص نگرش مردم محلی نسبت به اثرات زیست محیطی توسعه اکوتوری هایدادهتحلیل 

ن دنبال آ. همچنین به دانندمیرا از اثرات مثبت این توسعه  «یطیمح یستدانش ز یشافزا»  ،%5/80با  اکثریت پاسخ دهندگان

ت از پوشش حفاظ»و  «یعیطب یستز یطحفاظت از مح»قرار داشت. همچنین  %1/66با  «ییدارو یاهانو بهبود گ یمعرف»

 مورد توافق بیش از نیمی از پاسخ دهندگان قرار داشت.  «وحش یاتو ح یاهیگ

، «یعیبطردن سکوت ب یناز ب» و« بیشترتولید زباله »، در بخش اثرات منفی زیست محیطی توسعه اکوتوریسم، از سوی دیگر

موافق  کامالً یا وافقم دهندگان پاسخ از ٪5/60. بود ٪6/71 و ٪6/78با  یپاسخ دهندگان محل یانموارد توافق شده م یشترینب

  بودند.  یسمتوسعه اکوتورمنفی  یربه عنوان تأث «هوا یآلودگ یشافزا»با 

 بحث

بوده است. در واقع اغلب  زنبرابر پاسخ دهندگان  3فراوانی تعداد پاسخ دهندگان مرد  ؛دهدمینشان  هادادهتجزیه و تحلیل 

است که مردان را به عنوان سرپرست خانواده  یو مذهب یفرهنگ هایزمینهمربوط به  یاصل یل. دلندبود ذکرمپاسخ دهندگان 

 طور بهکه  مؤنثیگاهی فرد اطالعات،  یدارند. در طول جمع آوربه عهده از رفتارها را  یاریبس یتو مسئول دهندمی یصتشخ

در مورد . به ویژه کردمییا همسر و و برادرش را به جای خودش معرفی  کردمیاز پاسخ امتناع  ؛شدمیتصادفی باید پاسخگو 
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وضعیت حادتری  یی،در زنان روستا یسواد یاز ب یسطح باالتر ینو همچن یقعم هایسنتآداب و رسوم و  یلدلبه  ،روستاییان 

 .وجود داشت

در روستا  ترهامسن و باقی ماندنمهاجرت نسل جوان به شهرها بر  تأییدی یسن پاسخ دهندگان محلباالی  میانگینهمچنین 

یری و تمایل پذ آموزش بروع موض ینای کم سواد بودند که یا خیل سوادبیاز سوی دیگر، در حدود نیمی از پاسخ دهندگان بود. 

 .گذاردمینفی م یرتأثبه تغییر جوامع محلی 

است که در  یسموراکوتتوسعه  اثرات مثبتاز یکی  یمردم محل یطیمح یستدانش ز یشاافزتحقیق،  هاییافته اساسبر 

به موزش آ یقاز طر طبیعی هایعرصهحفاظت از در  یسماکوتور نقشمورد توجه قرار گرفته است. دیگر نیز  یقاتاز تحق یاریبس

 هاییافتهایج مشابه این نت (. ,2010Moskwa) دیابمی، ارتقا هابومزیست  یجوامع محلی در خصوص ارزش و اهمیت پایدار

 هاآنحلی بر نگرش مزیست محیطی ساکنین در تایوان انجام دادند و دریافتند که دانش  Lei (2012)و gZahn  هکتحقیقی است 

 مثبت دارد.  تأثیرنسبت به توسعه اکوتوریسم 

 یمعرفموجب  یسمکه توسعه اکوتور توافق دارند محلی مردم از ٪2/70 دجمع آوری شده، نشان دا هایدادهتجزیه و تحلیل 

 چوبی یرمحصوالت غ ترینمهم ییدارو یاهانو گ یمنطقه خواهد شد. محصوالت خوراک در ییدارو یاهانگ توسعه کشت و

در مطالعات . اندگرفتهمورد استفاده قرار  بومی مردم محلیتوسط دانش  ایگستردههستند که به طور  منابع طبیعی هایعرصه

) ,2006Himberg ; دوجود دار یشیو آرا یاهیگ یداروها یژهو معطر به و یزراع یاهاناستفاده از گ یبرا یشیروند افزااخیر نیز 

Tiwari et al., 2004). 

 :شودمیرائه اوت مدر منطقه ال یسمتوسعه اکوتور یبرا هاییتوصیهنامه،  یانپا ینا هاییافتهبر اساس 

 .بومی هایاقامتگاهو  هاجادهمانند  ،یساخت یرامکانات ز سازیو به یجادا •

 .هاآن یایمزا یغو تبل یمعرف یقاز طر ییدارو یاهانگتوسعه کاشت و  یگذار یهسرما •

 .یکوچک محل هایکارگاهدر  یگذار یهبا سرما یعیاز محصوالت طب یبانیپشت •

 .یسمتوسعه اکوتور یزیدر برنامه ر یمشارکت مردم محل یشافزا •

 منطقه الموت.در  یسمتوسعه اکوتور تأثیراز  نفعانیذ یآگاهافزایش  •

 منابع

 1390سالنامه آماری قزوین، 
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 The increase in the world population and the need for more food, has led to extensive destruction of 

natural areas. The prolonged droughts and the loss of water resources have jeopardized the pressure on 

natural landscapes. Under such circumstances, it is important to provide alternative solutions that have less 

destructive effects on the environment and, while creating jobs and income for the locals, preserve the 

traditional values and cultural backgrounds of the region. Ecotourism, is one of the ways to reduce the 

degradation of natural landscapes, as a targeted and responsible journey to natural areas that meets the 

current human needs and preserves natural resources for future generations, simultaneously. Considering the 

natural and historical potential of the Alamout area, the development of ecotourism in this region needs to 

investigate the attitude of the different stakeholders. In this study, the local communities’ attitude towards the 

environmental impacts of ecotourism development was deliberated. 215 questionnaires were randomly 

sampled and completed by local people in the villages of the study area. Analysis of the study data presented 

that, from the perspective of most locals, ecotourism development encouraged "Increase the environmental 

knowledge", "Introduce and improve the medicinal herbs", "Natural area conservation" and "Protection of 

vegetation and wildlife". However, this development has negative effects, as well, including “Produce more 

littering”, “Destroys the natural silence’ and “Increase in air pollution". 

Keywords: Ecotourism, Sustainable Development, Medicinal Plants, Stakeholders. 


