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 محيطي و اقتصادي گردشگري در نواحي روستايي  آثار نگرش جامعه ميزبان به

 هاي امنيت غذايي و اقتصادي تأكيد بر شاخص با
 )استان يزد: مطالعه موردي(

 
 

 2جالل سالم ،1*احمد فتاحي اردكاني

 
 دانشگاه اردكاندانشكده كشاورزي و منابع طبيعي،  ،استاديار اقتصاد كشاورزي 1

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد ،پژوهشي استاديار 2
 

 )24/10/1393: ؛ تاريخ تصويب3/11/1391: تاريخ دريافت(
 

 
 چكيده
با رشد گردشگري داخلي در  ،در واقع. استمين درآمد خانوارها افزايش يافته أگردشگري در تكاركرد زيست و  محيطنقش  ،هاي اخير در سال

اين تحقيق در سال . افزايش يافته است يي خانوارهاي روستاييدر اقتصاد و امنيت غذا آن گردشگريزيست و كاركرد  محيطكشور، نقش 
روش تحقيق . است انجام گرفته استان يزدهاي  دهستان انروستاييكاهش فقر ي و يامنيت غذا گردشگري بر آثاربه منظور شناخت ، 1388

نتايج تحقيق .  ها به كار گرفته شده است پارامتري براي تحليل دادهناهاي آماري  آزمون ها، تحليلي است كه متناسب با نوع دادهـ  توصيفي
قبيل افزايش  ي ازيامنيت غذاهاي  شاخصر زي بعضي ازبر روي  شگري آندزيست و كاركرد گر محيط دهد كه از ديدگاه ساكنان، نشان مي

بهبود  تغذيه، ءي، كاهش درصد جمعيت مبتال به سويسطح درآمد، افزايش مصرف سرانه مواد غذا درصد اشتغال جمعيت فعال، افزايش
دسترسي دارند، هاي وضعيت سالمتي و تندرستي، افزايش رشد بازده محصوالت كشاورزي، افزايش درصد جمعيتي كه به آب سالم  شاخص

 آثارداراي زيست و كاركرد گردشگري آن  محيطهمچنين . اثر مثبت داشته است ،ييهاي زيربنا بهبود ظرفيت خانواده و ييافزايش تنوع غذا
 افزايش، ر كاربري اراضيييي، افزايش تغيزدا افزايش نرخ متوسط ساليانه باغ :ي ماننديهاي امنيت غذا شاخصزيربر روي بعضي از منفي 

كاهش ميزان دسترسي به منابع آب كشاورزي، افزايش قيمت مواد  كاهش سرانه اراضي قابل كشت، هاي در معرض فرسايش، درصد زمين
هاي فوق  دار بين ساكنان دهستان در اين زمينه توافق معني، راساس آماره آزمون كاي اسكوئرب .و افزايش نابرابري درآمدي بوده است يايغذ

 .داردوجود 
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 سرآغاز
مد براي بازسازي و توسعه اعنوان كاتاليزوري كار از گردشگري به

 ،كه طوري هب .است ي ياد شدهياجتماعي نواحي روستا اقتصادي و
هاي اقتصادي و اجتماعي نواحي  در اروپا براي رفع چالش

هاي  ي كه با كاهش فعاليتياي و يا روستاها حاشيه روستايي
گردشگري در كانون توجه قرار  كشاورزي سنتي روبرو هستند،

عبارت از  روستاييگردشگري . )Sharply, 2002( گرفته است
با توجه به  روستاييمحيط  هاي گردشگري در كليه فعاليت

و آداب و  روستاييهنر و صنايع  ،روستاييفرهنگ و بافت سنتي 
ي از صنعت يجز ،روستاييگردشگري  .رسوم سنتي است

ريزي اصولي و مناسب و  تواند با برنامه گردشگري است كه مي
 روستاييعه مناطق هاي آن در توس ها و محدوديت ي مزيتيشناسا

در مناطق توسعه گردشگري  .ثري بر عهده داشته باشدؤنقش م
گردشگران فاقد امكانات  :مانندبه اشكال مختلف  روستايي
هاي تفريحي  هاي دوم و مجتمع گردشگران داراي خانه اقامتي،

هاي  مثبت و منفي در زمينه آثار كه به اين ترتيب باشد مي
 Butler et( بر جاي گذاشته استاجتماعي و محيطي  اقتصادي،

al., 1997.( 
گردشگري در نواحي  و اجتماعي مثبت اقتصادي آثاراز جمله 
 باشد غذاييبهبود وضعيت امنيت تواند  مي روستايي

)Richardson, 2010(. به مفهوم دسترسي  غذاييت يامن
ها به  همه مردم در همه اوقات و همه زماناقتصادي و فيزيكي 

ك زندگي سالم و ي براي داشتنو مغذي و سالم غذاي كافي 
در  غذاييمستلزم عرضه كافي مواد  غذاييت يامن. ا استيپو

ابي همه به آن يع عادالنه به منظور دستيسطح كالن و توز
ت سنگ بناي يدر حق غذاييت يامن .)FAO, 1996()1( باشد مي

رواني و  افته و عنصر اصلي سالمت فكري،يك جامعه توسعه ي
عنوان  به جامعه، غذاييت ين امنيمأت. اعضاي آن است جسمي

ها در  ف اساسي دولتياز وظا ت ملي،يكي از شروط تحقق امني
يك مقوله چند بعدي است و  غذاييامنيت . هر كشوري است

 هاي اقتصادي،  تامين پايدار آن و بهبود بسياري از شاخص
هستند فرهنگي و بهداشتي در جامعه الزم و ملزوم  اجتماعي،

هاي  با شاخص غذاييبنابراين امنيت  ).1387 ،همكارانو  بخشي(
اجتماعي و بهداشتي جامعه در ارتباط و تعامل دو سويه  ، اقتصادي

هاي امنيت  قرار دارد و اگر يك كشوري بتواند از نظر شاخص
از نظر ساير  به يقينبه سطح مطلوب و پايداري برسد  غذايي

بهبود  .از توسعه قرار خواهد گرفتها در سطوح باالتري  شاخص

گذار بر هاي اقتصادي تاثير شاخص يبه علت ارتقا غذاييامنيت 
چهار بعد داراي  غذاييكلي امنيت طور هب .است غذاييروي امنيت 

 :)FAO, 2006( باشد ر مييعمده ز
 ت واردات،يظرف د داخلي،يفراهم بودن غذا كه بر اساس تول .1

 .شود ده مييسنج غذاييهاي  ر و كمكيوجود ذخا
 ها، د خانوادهيقدرت خر دسترسي به غذا كه به سطح فقر، .2

ستم يهاي بازار و حمل و نقل و س رساختيها و وجود ز متيق
 .ع غذا وابسته استيتوز

 رييتغ ثر از آب و هوا،أداري عرضه و دسترسي كه متيپا .3
و  طبيعي پرسشنامه به دهستانطبيعي اي يبال ،ها متيق

 .باشد اسي ميياقتصادي و سمجموع عوامل 
استفاده مطلوب از غذاي سالم و بهداشتي كه به بهداشت و  .4

ت و سالمت غذا و دسترسي به آب سالم بستگي يفيك ه،يتغذ
 .دارد

 
 غــذاييپــذيري و نــاامني  هــاي آســيب بــراي تهيــه نقشــه، فــائو

را گسـترش داده و   غـذايي كشورهاي مختلف جهان ابعاد امنيـت  
را در دو  غـذايي ري يپـذ  بيت و آسـ يكننده امن نييهاي تع شاخص

ري يپـذ  بيآسـ : بو  غذاييت يامن ،هيت تغذيوضع :گروه كلي الف
بنـدي   طبقـه ، )غـذايي ا نـاامني  يت و يثر بر امنؤعوامل م( غذايي

 .)FAO, 2002( كرده است
مختلفـي نشـان داده شـده اسـت كـه تغييـرات        هـاي  بررسيدر 

 .داري خواهد داشـت  اثر معني ،زيست در امنيت غذايي افراد محيط
زيست نسبت به تغييرات تكنولوژي در  تغييرات محيط ،كه طوري هب

در  .)Ericksen et al., 2009( امنيت غذايي افراد خواهد داشت
ـ  ،نهايت ثر از تغييـرات  أاشاره شده است كه امنيت غذايي افراد مت
 .)Ingram, 2010( واهد بودخ )GEC()2( زيست جهاني محيط

در اين ويژه در ساير كشورها،  هصورت گرفته ب هاي بررسيپايه  بر
ري يپذ بيت و آسيكننده امن نييهاي تع شاخص دو گروه از تحقيق
ري يپـذ  بيآسـ  .2 غذاييت يه و امنيت تغذيوضع .1شامل  غذايي

ــذايي ــاي ،  غ ــتفاده از معياره ــا اس ــائو ب ــزان ت ف ــذيري از أمي ثيرپ
مـورد   مورد مطالعه روستاييگردشگري از ديدگاه ساكنان مناطق 

هــاي كمــي و  شــاخص ،)1(جــدول  .اســتقــرار گرفتــه  الوســ
را  غذايي و اقتصاديپذيري  هاي بيانگر امنيت و آسيب شاخصزير

 .دهد نشان مي
 و اقتصادي با ساختارهاي اقتصادي، غذايي پذيري و ناامني آسيب

  .رايندي داردــامل فـه ارتباط و تعـي جامعـرهنگي و بهداشتـف
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 به نقل از فائو) 1387بخشي و همكاران، : (مأخذ غذايي و اقتصاديري يب پذيت و آسيانگر امنيهاي ب شاخص :)1(جدول 
 )هاي قابل سنجش شاخص(ها  شاخصريز هاي كمي شاخص توضيح

 غذاييت يه و امنيتغذ

هاي مصرف  شاخص
 غذا

 د،يآ ها به دست مي شهيدرصدي از سرانه انرژي كه از غالت و ر ،غذاييمتوسط مصرف سرانه انرژي 
 هيتغذ وءت مبتال به سيدرصد جمع

ت يهاي وضع شاخص
 سالمتي و تندرستي

ر مادران، شيوع انواع يسال، نرخ مرگ و م 5ر ير كودكان زيد به زندگي در بدو تولد، نرخ مرگ و ميام
 )ديفتري سرخك، مانند سل،(ها  بيماري

ت يهاي وضع شاخص
 اي تغذيه

 .سال كه كوتاهي قد دارند 5ر يدارند، درصد كودكان ز قدسال كه كمبود وزن و  5ر يدرصد كودكان ز

 رييپذ بيآس

هاي محيطي و  شاخص
 ها ريسك

در معرض هاي  درصد زمين شاخص بارندگي، ير كاربري اراضي،يتغ ي،ينرخ متوسط ساليانه جنگل زدا
هاي شيرين، درصد جمعيتي كه در معرض  ميزان دسترسي به آب سرانه اراضي قابل كشت،، فرسايش

 .بالياي طبيعي قرار دارند خشكسالي و

 هاي اقتصادي شاخص
غالت، رشد  خصوصاً غذايييرات قيمت مواد يتغ درصد اراضي كشت شده، درصد اشتغال جمعيت فعال،

 رشد سرانه توليد ناخالص داخلي، توزيع درآمد وشكاف فقر بازده غالت، رشد توليد ناخالص داخلي،

هاي فراهم  شاخص
 بودن غذا

عرضه سرانه چربي  ،غذايين يعرضه سرانه پروتئ ييهاي غذا و كمك يرتوليد داخلي،ظرفيت واردات،ذخا
 سرانه غالت، شاخص توليد غذا عرضه واني،ين حيعرضه سرانه پروتئ غذاييمواد 

هاي دسترسي  شاخص
 به غذا

شاخص جيني توزيع براي مواد  ،غذاييكننده، شاخص قيمت مواد  نرخ بيكاري، شاخص قيمت مصرف
ي بازار، يد، نرخ دستمزد، كارايسرانه توليد ناخالص داخلي بر اساس برابري قدرت خر ،غذايي

درصد جمعيتي كه زير يك دالر در روز .) .. جاده آسفالت وارتباطات، درصد ( ييهاي زير بنا ظرفيت
درصد جمعيت زير خط  شكاف فقر، درصدي از درآمد خانوار كه براي غذا هزينه مي شود،، درآمد دارند

 فقر ملي
هاي پايداري  شاخص

 عرضه غذا
 رات آب و هوايتغي ميني غالت،أهاي خود ت ي، تعداد ماهينرخ وابستگي به واردات غالت، نرخ خودكفا

 بهداشتي هاي شاخص
ساله كه در برابر  اند،درصد كودكان يك ساله كه در برابر سرخك مصون شده درصد كودكان يك

، درصد غذاييخانواده،كمبود ويتامين در رژيم  غذايياند،تنوع  ديفتري،كزاز و سياه سرفه واكسينه شده
 .جمعيتي كه به آب سالم دسترسي دارند

 يينسبت جمعيت روستا نرخ رشد جمعيت، هاي مختلف سني، درصد جمعيت گروه نرخ باروري، جمعيتيهاي  شاخص
 يينرخ باسوادي بزرگساالن، نرخ باسوادي زنان،نرخ خالص ثبت نام در مدارس ابتدا هاي فرهنگي شاخص

 
طوري كه، اگر وضعيت تغذيه و سالمت و تندرستي افراد  به

گر به شرح يگاه عوامل ديند فرض شود، جايي فرايخروجي نها
عوامل  ، دهد طور كه شكل نشان مي همان. باشد مي )1(جدول 

در طول هم  غذايي و اقتصاديت يري و امنيپذ بيگر آس نييتب
د و يمرتبط با تولعوامل (اند  اي شهيها ر قرار دارند و برخي از آن

اي و  هيابعاد تغذ( تر هستند گر سطحييو برخي د) ساختار اقتصاد
ت يهاي متفاوتي براي امن و ارزش )ها بهداشتي و فرهنگي خانواده

 يا يك ناحيه ك كشورياگر  ،براي مثال. دارند غذايي و اقتصادي
چه  از دچار مشكل شود و چنانين غذاي مورد نيمأي در تيلبه دال

ت مناسبي يره آن در وضعيهاي فرهنگي،اجتماعي و غ شاخص
توسعه  .حل نخواهد شد غذايي و اقتصاديت يمشكل امن باشند،

از طريق افزايش درآمد خانوارها به  روستاييگردشگري در نواحي 
ها  هاي آن ييداراارزش هاي شغلي و افزايش  دليل ايجاد فرصت

 ،باشد ميهاي كشاورزي و باغات  به صورت زمين بيشتركه 
افزايش درآمد خانوارهاي . شود غذاييباعث بهبود امنيت تواند  مي

گذاري  افزايش توليد غذا از طريق افزايش سرمايه سبب روستايي
جديد  ي ها ها و روش كارگيري نهاده هبخش كشاورزي و ب در

افزايش دسترسي به  سببهمچنين افزايش درآمد . شود توليد مي
در  .شود مي روستاييخانوارهاي  غذا از طريق افزايش قدرت خريد

 روستايياقتصادي و اجتماعي گردشگري در مناطق  آثارزمينه 
ها در  زيادي انجام شده است كه برخي از آن هاي بررسيكشور 

 .جا ذكر شده است اين
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هاي  گردشگري خانه آثاراي  در مطالعه) 1384، رضواني و صفائي(
شمال تهران شامل لواسانات و رودبار  روستاييدوم را بر نواحي 

نتايج تحقيق نشان داده كه به دليل  .اند بررسي كردهقصران 
ي موجود در  ها از فرصت ريزي و ضعف مديريتي، فقدان برنامه

مين نيازهاي فراغتي احيه در زمينه گردشگري چه براي تأاين ن
ي و چه براي تجديد حيات اقتصادي نواحي شهروندان تهران

 .به درستي استفاده نشده است ،روستايي
در تحقيقي نگرش ) 1386، زاده فيروزجائي و همكاران عليقلي(

محيطي و اقتصادي گردشگري در نواحي  آثارجامعه ميزبان به 
. اند بخش مركزي شهرستان نوشهر را بررسي كرده روستايي

 آثار، گردشگري  كه از ديدگاه ساكنان دهد نتايج تحقيق نشان مي
هاي شغلي و درآمد و اثرات  افزايش فرصت :ماننداقتصادي مثبتي 

 افزايش قيمت كاال و خدمات، :مانندمنفي اقتصادي و محيطي 
اندازي  افزايش آلودگي صوتي و دست افزايش كاذب قيمت زمين،

 .به حريم منابع طبيعي را موجب شده است
بر اشتغال و  روستاييثير توسعه گردشگري أت) 1388، ميرزائي(

طي  گذاري در اين صنعت بر كميت اشتغال را نيز نقش سرمايه
از  ،در اين تحقيق. بررسي كرده است ،1386الي  1381هاي  سال

هاي تركيبي اشتغال گردشگري استفاده شده و براي  نظريه
به صورت  روستاييمفهوم گردشگري ، ها عملياتي شدن نظريه

 نقل، حمل و رستوران، داري، متغير مستقل با ابعاد هتل
ها و مفهوم اشتغال به صورت  فروشي و جاذبه فروشي و خرده عمده
نظر قرار گرفته  مستقيم مدر وابسته در دو بعد مستقيم و غيرمتغي
زمينه  روستاييگردشگري  ،هاي تحقيق بر اساس يافته. است

ويژه در فصل بهار فراهم نموده و  هاشتغال فصلي را در منطقه ب
خود   هويژه كشاورزي را ب ههاي اقتصادي ب شاغالن ديگر بخش

 .جذب كرده است
نقش گردشگري در توسعه  )1388، غفاري و تركي هرچگاني(

اقتصادي و اجتماعي بخش سامان استان چهارمحال و بختياري 
مار ميان افزايش ش :دهد نتايج نشان مي.  اند را بررسي كرده

هاي اجتماعي و  رونق گردشگري و بهبود شاخص ، گردشگران
در رابطه با سنجش امنيت  .داري وجود دارد اقتصادي رابطه معني

شرح زير انجام  هب هايي بررسيدر ايران  روستاييدر مناطق  غذايي
 .شده است

قي به برآورد سطح يدر تحق )1383، درييخداداد كاشي و ح(
راني بر اساس يا روستايي خانوارهاي غذايي و اقتصاديت يامن

 ،ن شاخصيا. پرداختند )AHFSI()3( غذاييكلي امنيت  شاخص

 )FAO( سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ن بار توسطياول
ق داللت بر آن دارد كه در ين تحقيهاي ا افتهي .ده استشه يارا

اندازه شاخص كل  1367تا 1365 هاي طي سال روستاييجامعه 
درصد و نشانه سطح نامطلوب  75خانوار كمتر از  غذاييامنيت 
 1374تا  1368هاي  طي سال ،همچنين. بوده است غذاييامنيت 

بهبود يافته و در دامنه  روستاييدر جوامع  غذاييوضعيت امنيت 
به  غذايييعني وضعيت امنيت  . درصد قرار داشته است 85تا  75

تا  1374هاي  سال سرانجام طي. متوسط رسيده استسطح 
مطلوب  به نسبت روستاييجوامع  غذاييسطح امنيت  ،1379

درصد رسيده  5/90شده يعني مقدار عددي شاخص به باالي 
غذايي و ت يامن، 1365 -1379هاي  طي سال در مجموع.  است

خانوار روند صعودي داشته و مقدار عددي شاخص  اقتصادي
 9/94 به 1365درصد در سال  72از  غذايي و اقتصاديت يامن

 .افته استي ارتقا 1379در سال  درصد
در تحقيقي به ) 1388، مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي(

 روستاييخانوارهاي  غذاييبررسي اثر آزادسازي تجاري بر امنيت 
 غذاييبا استفاده از شاخص شدت تجاري و شاخص كلي امنيت 

نتايج اين بررسي . اند پرداخته ،1385تا  1362 طي دوره زماني
 غذاييدهد كه اثر آزادسازي تجاري بر امنيت  نشان مي
مدت منفي و در بلند مدت مثبت   در كوتاه روستاييخانوارهاي 

) 1388، مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي( ،همچنين. است
 هاي حمايتي بخش كشاورزي در تحقيقي به بررسي آثار سياست

با استفاده از شاخص معيار  روستاييخانوارهاي  غذاييامنيت بر 
 1362 طي دوره زماني غذاييكلي حمايت و شاخص كلي امنيت 

اكثر  در دهد كه نتايج اين بررسي نشان مي. اند پرداخته ،1385تا 
 .است هاي قيمتي منفي انجام شده ها از كشاورزان حمايت سال

يند حمايت از بخش ابر مثبت،اي  هاي نهاده با وجود حمايت ،اما
اي از  هاي قيمتي و نهاده و مجموع حمايتكشاورزي مثبت بوده 

در كوتاه مدت اثر  روستاييبخش كشاورزي بر امنيت خانوارهاي 
كاهش  . اند ثير مثبت نداشتهأدر بلند مدت ت ،اما . اند مثبت داشته

اي و اختصاص آن به تامين  هاي نهاده بودجه براي حمايت
سازي ابزارهاي حمايتي  موقع و متنوع هاعتبارات خريد تضميني ب

 .ان كمك كندروستايي غذاييتواند به بهبود امنيت  مي
)Richardson, 2010(  به بررسي رابطه بين گردشگري و

بر اساس نتايج اين .  در كشور مالي پرداخته است غذاييامنيت 
 سبب 1998 -2008 افزايش گردشگري طي دوره ،تحقيق

همچنين بررسي  .ده استش غذاييكاهش فقر و بهبود امنيت 



 47  ...آثار محيطي و اقتصادي گردشگري در نواحي روستايي با تأكيد بر  نگرش جامعه ميزبان به

 

دهد كه در مناطقي از كشور كه پيوند بين  انجام شده نشان مي
 غذاييتر بوده امنيت  بخش گردشگري و بخش كشاورزي قوي

بين  ارتباط )Shen et al., 2008( . پيشرفت بيشتري داشته است
 مورد بررسي روستاييپايداري معاش و توريسم را در مناطق 

در دهد كه  نتايج بررسي نشان مي. داده است ادبياتي قرار
در كشورهاي در حال توسعه  روستاييكاهش فقر  ،هاي اخير سال

و ناپايداري در صنعت  توريسم پيوند يافته با به طور مستقيم
ان روستايي غذاييناپايداري معاش و امنيت  سببتوريسم 

 . دشو مي
هاي دوم مهمترين پيامد  گسترش خانهگيري و  شكل ،امروزه

طوري كه  هب. باشد مي روستاييتوسعه گردشگري در نواحي 
زمان با وقوع تحوالت ساختاري در زمينه گردشگري در سطح  هم

پيرامون  روستاييويژه رواج گردشگري در نواحي  هكشور و ب
هاي تعطيالت با  هاي دوم يا خانه احداث خانه شهرهاي بزرگ،

در روستاهاي ييالقي استان يزد گذران اوقات فراغت  هدف
بخش مركزي هاي  دهستان روستايينواحي  .گسترش يافته است

 وآباد  علي ، ، پيشكوه هاي شيركوه شهرستان تفت شامل دهستان
هاي طبيعي  داراي جاذبهبا فاصله كم از مركز استان نصرآباد 

 هاي سرسبز، دامنههاي مرتفع و زيبا با  باغات سرسبز، كوه :مانند
هاي روان و هواي خنك و مطبوع در فصل تابستان و  چشمه

 تا دور و از گذشته باشد مناظر زيباي برف در فصل زمستان مي
. باشد از شهر يزد مي ويژه بهكنون مورد توجه گردشگران داخلي 

هاي  در دهستان ويژه بهگسترش جريان گردشگري در اين نواحي 
صورت گردشگران داراي خانه دوم  هبيشتر بشيركوه و پيشكوه، 

داشته   ي و محيطي را در پيمثبت و منفي اقتصاد آثارو  باشد مي
 ،كشاورزي ، فعاليت اصلي خانوارهاي ساكن در اين مناطق. است

در هاي متناوب و پيوسته  باشد و خشكسالي ميباغداري  ويژه به
توان توليد محصوالت كشاورزي اين مناطق را  ،هاي گذشته سال

ان از مناطق مسكوني روستاييمهاجرت  منجر بهو  كاهش داده
 ويژه بهجمعيت شهرستان تفت  ،طوري كه هب .است شدهخود 

هاي خالي از اكاهش مواجه شده و تعداد روست با روستاييمناطق 
با  .)1391، تفت ستانفرمانداري شهر( است سكنه افزايش يافته

رواني و  سالمت فكري،مين أدر ت غذاييتوجه به اهميت امنيت 
، اين تحقيق به بررسي نقش گردشگري نظرجامعه موردجسمي 

 . خانوارهاي ساكن در اين مناطق پرداخته است غذاييدر امنيت 
 

 ها مواد و روش
اي و ميداني استفاده شده  بخانهادو روش كت از ،اين تحقيق در

اطالعات و آمار اقتصادي و  اي، مطالعات كتابخانهدر بخش . است
مطالعاتي موضوع  مباني نظري و سوابقجمعيتي شهرستان و 
ها و معيارهاي مرتبط با  تعدادي از شاخص بررسي و براساس آن،

انتخاب  غذاييامنيت آن بر ابعاد  آثارسنجش توسعه گردشگري و 
و تعداد زياد  محدوده تحقيقبه دليل گستردگي . شده است

در مرحله  .گيري تصادفي ساده استفاده شد خانوارها از روش نمونه
نمونه مورد نياز در سطح  روستاييتعداد خانوارهاي  اول،

آباد و نصرآباد شهرستان تفت  علي ، پيشكوه، هاي شيركوه دهستان
گيري كوكران محاسبه و سپس بر  با استفاده از فرمول نمونه

از تعداد  ،ها انوارها در هر يك از دهستاناساس توزيع نسبي خ
 38پرسشنامه به دهستان شيركوه،  23 ،)125(نظر نمونه مورد

نصرآباد پرسشنامه به دهستان  36، پيشكوه پرسشنامه به دهستان
با توجه  .آباد اختصاص داده شد پرسشنامه به دهستان علي 28و 

آوري  جمعهاي  نظر كيفي بوده و دادهكه متغيرهاي مورد به اين
از . اند اي بر اساس طيف ليكرت برخوردار بوده شده از مقياس رتبه

اين  .ها استفاده شد براي تحليل داده هاي آماري ناپارامتري آزمون
اين مساحت  .انجام شده استتحقيق در محدوده شهرستان تفت 

 زدياستان غربي  در جنوبكيلومتر مربع است و  5949 ستانشهر
ل قرار يدل واقع شده و به زديلومتري شهر يك 22و در فاصله 

ي خنك نسبت به ياز آب و هوا ركوهيشهاي  گرفتن در دامنه
ر تفت ب ستانشهر. است ي استان برخوردارها ستانگر شهريد

نفر  45357تي برابر با يداراي جمع 1385اساس سرشماري سال 
بيشتر . )2 جدول( دهستان است ده داراي دو بخش و و  بوده

ها تشكيل  باغ را، ويژه محالت قديمي به شهر تفت فضاهاي
. باغ است -محله و خانه  -بافت كلي و قديمي شهر، باغ. دهند مي

از تفت به عنوان جايگاهي هاي خود  گردان در سفرنامه اكثر جهان
هاي  هايي پر از درختان ميوه و انار و گل سرسبز و زيبا با باغ

برخي از و داشته  روستا 332اين شهرستان  .اند خوشبو ياد نموده
يش از ظهور پقدمتي  ،پشت روستاهاي اين شهرستان مانند توران

.  است دهشاسالم دارند كه به دستور توراندخت ساساني بنا 
 .اي قرار دارند هاي كوهپايه دشت ها و در دره بيشتراهاي آن روست

. كند كشاورزي مهمترين نقش را در اقتصاد اين شهرستان ايفا مي
درصد اراضي كشاورزي اين شهرستان را باغات  78، طوري كه هب

 به كشاورزي و آنجمعيت  درصد 65 حدودو  دهد تشكيل مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
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 . در استان است بادام گردو و ،پرورش كرم ابريشم و توليد انارترين مراكز  بزرگ شهرستان يكي از اين. داري اشتغال دارند باغ
 

 
 )1385مركز آمار ايران، : (مأخذ شهرستان تفت 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن  :)2(دول ج

 جمعيت تعداد خانوار دهستان شهر بخش شهرستان
 45357 13747   مركزي تفت
 30826 9330   مركزي تفت
 4310 1281 پيشكوه  مركزي تفت
 1720 632 شيركوه  مركزي تفت
 2473 849 علي آباد  مركزي تفت
 3821 1256 نصرآباد  مركزي تفت
 3173 1047 دهشير  مركزي تفت
 15329 4265  تفت مركزي تفت
 14531 4417 كهدوئيه، گاريزات سخويد، زردين،، بنادكوك  نير تفت

 
آباد و  علي ، پيشكوه، هاي شيركوه دهستانتوجه به حوزه مطالعاتي 

در اين تحقيق به منزله يك مقصد نصرآباد شهرستان تفت 
سازي و  و همزمان با گسترش جاده 1340گردشگري به دهه 

براي استفاده از  مناطقاقامت خانوارهاي ثروتمند شهري در اين 
روش اصلي گردشگري در اين . گردد برميآب و هواي مطبوع 

گردي است كه در دو شكل عمده  صورت طبيعت هب ،مناطق
و ) فاقد امكانات اقامتي(گردشگري عبوري يا غير ساكن 

 .پذيرد صورت مي)باغ  -خانه بيشتر(هاي دوم  خانه
از  ييها تنها شاخصها  ذكر است كه در اين پرسشنامهه الزم ب

دهنده قادر به  اند كه پاسخ دهبومورد سوال  غذاييامنيت 
 ،در واقع. باشد صورت افزايش يا كاهش مي هها ب ي به آنيگو پاسخ

زيست و كاركرد گردشگري آن  ال شده است كه محيطوساز افراد 
اثرگذار بوده  غذايي و اقتصاديهاي امنيت  تا چه اندازه بر شاخص

 .ن ميانگين رتبه از عدد يك تا پنج بوده استهمچنياست؟ 
تاحدودي، رتبه  3كم، رتبه 2، رتبه  خيلي كم1رتبه  ،طوري كه هب

 ،در واقع. خيلي زياد در نظر گرفته شده است 5زياد و رتبه  4
زيست و  كه اثر محيط غذايي و اقتصاديهايي از امنيت  شاخص

ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت،  كاركرد گردشگري بر آن
درصد اشتغال جمعيت فعال، سطح درآمد، مصرف : عبارت از

تغذيه،  ء، درصد جمعيت مبتال به سوغذاييسرانه مواد 
هاي وضعيت سالمتي، رشد بازده محصوالت كشاورزي،  شاخص

جمعيتي كه به آب سالم  توليد محصوالت كشاورزي، درصد
هاي زيربنايي، عرضه  نواده، ظرفيتخا غذاييدسترسي دارند، تنوع 

غذايي، باسوادي بزرگساالن و زنان، نرخ متوسط ساليانه مواد

ير كاربري اراضي، سرانه اراضي قابل كشت، يزدايي، تغ باغ
دسترسي به منابع آب كشاورزي، قيمت مواد غذايي، درصد 

هاي در معرض فرسايش، نابرابري درآمدي، كيفيت  زمين
اسكوئر  با استفاده از آزمون كاي ،در نهايت. باشند مي زيست محيط

زيست و كاركرد گردشگري آن تا چه  بررسي خواهد شد كه محيط
و هر يك از اجزاي اين  غذايي و اقتصادياندازه در تبيين امنيت 

 .داري داشته است شاخص اثر معني
 

 ها يافته
 جمعيت شهرستان ،اي نتايج حاصل از مطالعات كتابخانهبراساس 

درصد كاهش 2/22به ميزان  1385تا سال  1365سالاز  تفت
جمعيت نقاط شهري شهرستان طي همين . )3 جدول( يافته است

درصد  47 روستاييدرصد افزايش و جمعيت مناطق  27دوره 
دهد كه از  هاي انجام شده نشان مي بررسي.  كاهش يافته است

عدم ان كمبود منابع آب و روستاييل مهاجرت گسترده يجمله دال
كامل به بخش كشاورزي  يها از طريق اتكا مين معاش خانوادهأت

به  65جمعيت شهرستان از دهه  ،)3(جدول  بر اساس. باشد مي
 :عبارتند ازداليل اين كاهش . است بعد كاهش يافته

 اسي شهرستان تغييرات محدوده سي .1
 كاهش بعد خانوار ناشي از كنترل مواليد .2
فاصله فيزيكي اندك با مهاجر فرستي شهرستان به دليل  .3

مقابل فاصله زيادسطح اقتصادي، فرهنگي  مركز استان و در
 )1391تفت،  ستانفرمانداري شهر( ها و خدماتي آن

 رنشيني در ـرستان، درصد شهـهمين كاهش جمعيت شه دليله ب
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كه  علت اين. كاهش يافته است 55نسبت به دهه  75و  65دهه 
درصد شهرنشيني مجدداً افزايش يافته است افزايش  ،85در دهه 

مهاجرت روستانشينان به  ،بلكه .جمعيت شهري نيست
است  شدهدرصد شهرنشيني  سبب افزايشهاي مجاور،  شهرستان

 ).1391تفت، شهرستان فرمانداري (
هاي  ، در سال روستاييمناطق  همزمان با وقوع مهاجرت در

به بعد و با افزايش درآمدهاي  1380از سال  ويژه بهگذشته 
خانه در اين   خانوارهاي شهري تقاضا براي خريد و احداث باغ

 ،هاي تحقيق براساس يافته .استشدت افزايش يافته  مناطق به

ها افزايش گردشگري و تقاضا براي  درصد مصاحبه شونده 68
هاي جديد شغلي و  و ايجاد فرصت خانه -خريد و احداث باغ

 . اند ثر دانستهؤدر اين مناطق را در انگيزه اقامتشان مدرآمدي 
دهد كه گسترش گردشگري در كاهش  نتايج تحقيق نشان مي

ثر بوده و توجه بيشتر به گردشگري و ؤان مروستاييموج مهاجرت 
تواند آثار مثبت اقتصادي و  ريزي و مديريت آن مي انجام برنامه
را به همراه داشته  غذاييامنيت  يارتقا يجهدر نتاجتماعي و 

 .باشد

 
  شهرستان تفت به تفكيك دوره هاي آماري يجمعيت هاي ويژگي :)3(جدول 

 )1390 سالنامه آمارياستان يزد،: (مأخذ
 1385 1375 1365 1355 سال
 45357 56603 66840 51297 جمعيت شهرستان

 13747 13907 15136 12217 خانوارتعداد 
 16896 17075 13246 6864 جمعيت نقاط شهري

 28461 39528 53573 44433 جمعيت نقاط روستايي
 2/3 07/4 4/4 1/4 بعد خانوار شهرستان

 5/3 3/4 03/4 4 بعد خانوار مراكز شهري
 16/3 9/3 5/4 2/4 بعد خانوار نقاط روستايي

 37 30 20 33 درصد شهرنشيني
 

 

استخراج از طريق استخراج اطالعات  ،اين تحقيق  ميداني نتايج
هاي تكميل شده توسط ساكنان مناطق مورد  از پرسشنامه شده

هاي  براي سنجش روايي آزمون.  دست آمده است همطالعه ب
براي تحقق . مذكور، از روش روايي محتوايي استفاده شده است

هاي امنيت  امر نظر متخصصان محتوا در مورد شاخصاين 
روستاهاي  درزيست و كاركرد گردشگري  متأثر از محيطغذايي 

مورد هاي مربوطه  سپس، پرسش. شهرستان تفت دريافت شد
همچنين به منظور سنجش پايايي . اصالح و بازنگري قرار گرفتند

، از يافتگي هاي توسعه ه شده در مورد شاخصيها ارا بخش پاسخ
 ها استفاده شد روش آلفاي كرونباخ براساس خرده مقياس

)Gliem & Gliem, 2003( . در اين بخش ضريب پايايي آزمون
 آثار ، ساكنان بر اساس ارزيابي ،همچنين. محاسبه شد 738/0

 :عبارتند از  غذاييمثبت گردشگري بر امنيت 
 ،)6/3با ميانگين رتبه ( فعال افزايش درصد اشتغال جمعيت

افزايش مصرف سرانه  ،)3/3با ميانگين رتبه ( افزايش سطح درآمد

با ( غذايي، افزايش عرضه مواد )6/3با ميانگين رتبه ( غذاييمواد 
با (تغذيه ءدرصد جمعيت مبتال به سوكاهش ) 3/3ميانگين رتبه 

هاي وضعيت  شاخص )بهبود(افزايش  ،)2/3ميانگين رتبه 
افزايش رشد بازده  ،)1/3به با ميانگين رت(سالمتي و تندرستي 

افزايش توليد  ،)9/2با ميانگين رتبه (محصوالت كشاورزي 
افزايش درصد ) 9/2با ميانگين رتبه (محصوالت كشاورزي 

، )5/3با ميانگين رتبه ( جمعيتي كه به آب سالم دسترسي دارند
 بهبود) 2/3با ميانگين رتبه ( خانواده غذايي افزايش تنوع

ارتباطات، درصد () 1/3با ميانگين رتبه ( ييهاي زيربنا ظرفيت
با (زنان  افزايش باسوادي بزرگساالن و، ..). جاده آسفالت و

درصد از ساكنان  65، براين اساس بيش از )7/2ميانگين رتبه 
منتهي هاي ياد شده  معتقد بودند كه گردشگري به بهبود شاخص

ساكنان  ميان نظر ، بر اساس آماره آزمون كاي اسكوئر .است شده
ترين  عمده ).4جدول (دار وجود دارد  توافقي معني ،در اين زمينه

ها ايجاد شده  مشاغلي كه از طريق گردشگري در اين دهستان
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،  ييسازي از قبيل بنا مشاغل وابسته به ساختمان :از عبارت
كاري، ساخت درب و پنجره، حفاري چاه، حمل مصالح  كاشي

 ، حاشيه رودخانه ساختماني، فروش قلوه سنگ و ماسه
،  ريزي جهت ساخت استخرهاي ذخيره آب برداري و خاك خاك

، سرايداري و داري ، مغازهگري فروش باغات مشاوره و واسطه
نتايج حاصل از آزمون كاي اسكوئر . باشند مي حفاظت از منازل

دهد كه بين مشاغل خدماتي وابسته به ساخت  دوبعدي نشان مي
ها به گردشگري  و وابستگي آن هاي تجاري و ساز و فعاليت

و ميزان ضريب  درصد وجود دارد99دار در سطح  اي معني رابطه
 ي ـمنف آثار اكنان،ــي سـراساس ارزيابـب .است 85/0ي ـهمبستگ

 :عبارتند از، )5(باتوجه به جدول غذاييگردشگري بر امنيت 
،  )8/4با ميانگين رتبه ( ييزدا افزايش نرخ متوسط ساليانه باغ

افزايش  ، )9/3با ميانگين رتبه ( ر كاربري اراضييافزايش تغي
 ، )2/3با ميانگين رتبه ( هاي در معرض فرسايش درصد زمين

كاهش  ،)8/3با ميانگين رتبه ( كاهش سرانه اراضي قابل كشت
، )9/4با ميانگين رتبه ( ميزان دسترسي به منابع آب كشاورزي

، افزايش نابرابري )2/3به با ميانگين رت( غذاييافزايش قيمت مواد
با ( زيست و كاهش كيفيت محيط )6/3با ميانگين رتبه ( درآمدي

 .)9/3ميانگين رتبه 

 

  غذاييامنيت مثبت  هاي داري ارزيابي ساكنان از شاخص ميانگين رتبه و سطح معني :)4(جدول 
 )نتايج تحقيق: مأخذ( گردشگريست و كاركرد يمحيط زثر از أمت

 شاخص
ميانگين رتبه  ها ميانگين رتبه در دهستان

 ها كل دهستان
 سطح 

 نصرآباد آباد علي پيشكوه شيركوه داري معني

 %99 57/3 1/3 2/3 8/3 2/4 فعال افزايش درصد اشتغال جمعيت
 %99 77/3 5/3 3/3 2/4 1/4 افزايش سطح درآمد

 %95 35/3 5/3 1/3 3/3 5/3 غذاييافزايش مصرف سرانه مواد 
 %95 15/3 0/3 2/3 1/3 3/3 تغذيه ءدرصد جمعيت مبتال به سوكاهش 
 %99 1/3 8/2 9/2 1/3 6/3 سالمتي هاي وضعيت شاخص افزايش

 %95 05/3 9/2 1/3 8/2 4/3 افزايش رشد بازده محصوالت كشاورزي
 %95 02/3 8/2 1/3 9/2 3/3 افزايش توليد محصوالت كشاورزي

 %99 5/3 6/3 4/3 3/3 7/3 سالم دسترسي دارند به آب كه جمعيتي درصد افزايش
 %95 92/2 6/2 1/3 9/2 1/3 خانواده غذاييافزايش تنوع 

 %99 1/3 1/3 4/3 9/2 8/2 هاي زير بنائي ظرفيت افزايش
 %95 3/3 3/3 1/3 3/3 5/3 غذاييافزايش عرضه مواد 

 %95 7/2 0/3 9/2 6/2 5/2 زنان افزايش باسوادي بزرگساالن و
 

 

 هاي منفي امنيت غذايي  داري ارزيابي ساكنان از شاخص ميانگين رتبه و سطح معني) 5(جدول 
 )نتايج تحقيق: مأخذ( متأثر از محيط زيست و كاركرد گردشگري

 شاخص
ميانگين رتبه  ها ميانگين رتبه در دهستان

 ها كل دهستان
سطح 

 نصرآباد آباد علي پيشكوه شيركوه داري معني

 %99 2/4 8/3 1/4 2/4 6/4 زدائي افزايش نرخ متوسط ساليانه باغ
 %99 9/3 8/3 7/3 1/4 2/4 افزايش تغيير كاربري اراضي

 %99 8/3 6/3 6/3 9/3 1/4 كاهش سرانه اراضي قابل كشت
 %99 9/4 9/3 4/4 8/4 9/4 كاهش دسترسي به منابع آب كشاورزي

 %99 2/3 8/2 2/3 1/3 8/3 غذاييافزايش قيمت مواد 
 %99 2/3 1/3 4/3 1/3 9/2 هاي در معرض فرسايش افزايش درصد زمين

 %99 6/3 3/3 5/3 8/3 8/3 افزايش نابرابري درآمدي
 %99 9/3 6/3 8/3 4 2/4 كاهش كيفيت محيط زيست
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در  غذاييهاي امنيت  ميزان اثرگذاري گردشگري در شاخص
هاي مورد مطالعه برحسب ميزان رشد و گسترش آن  دهستان

ميزان رشد گردشگري و يا كاركرد آن در اين .  متفاوت بوده است
هاي ميزان وابستگي شاغالن سرپرست  نواحي با شاخص

ميزان وابستگي  به بخش گردشگري، روستاييخانوارهاي 
يابي به بخش گردشگري و ارز روستاييدرآمدي خانوارهاي 

روستا به بخش  غذاييساكنان از ميزان وابستگي امنيت 
براساس آزمون آماري يومان .  گردشگري مشخص شده است

آباد با دهستان  پيشكوه و علي هاي شيركوه، ويتني، دهستان
هاي ميان  تفاوت ،ولي .داري دارند نصرآباد تفاوت معني

دار  نيپيشكوه با همديگر مع آباد و علي هاي شيركوه، دهستان
رشد گردشگري و يا ميزان كاركرد گردشگري در  ،بنابراين .نيست

هاي ديگر كمتر بوده  دهستان نصرآباد از دهستان روستايينواحي 
هاي  براساس آزمون آماري يومان ويتني،شاخص ، همچنين.  است

متاثر از گردشگري در دهستان نصرآباد با  غذاييامنيت 
داري را  آباد تفاوت معني عليپيشكوه و  هاي شيركوه، دهستان

به عبارت ديگر دهستان نصرآباد رشد گردشگري .دهد نشان مي
نسبت  غذاييهاي امنيت  منفي كمتري را از شاخص آثاركمتر و 

منفي  آثاردرك بيشتر . ها تجربه كرده است به ساير دهستان
 روستاييتوسط خانوارهاي  غذاييهاي امنيت  شاخص
در دهستان  ويژه به ، آباد علي كوه وهاي شيركوه، پيش دهستان

دهنده نزديكتر شدن ظرفيت تحمل آنها به آستانه  شيركوه نشان
هاي مزبور  با گسترش گردشگري در دهستان ،بنابراين . خود است

بيشتر قابل درك  غذاييثيرگذار بر امنيت أهاي منفي ت شاخص
 .شود مي

 
 گيري  نتيجهبحث و 

بخش مركزي  روستاييهاي گردشگري در نقاط  جريان
مثبتي  آثار . باشد صورت خانه دوم مي هب بيشترشهرستان تفت كه 

 افزايش سطح درآمد، فعال، افزايش درصد اشتغال جمعيتاز قبيل 
 غذايي، افزايش عرضه مواد غذاييافزايش مصرف سرانه مواد 

 )بهبود(افزايش  ، تغذيه ءدرصد جمعيت مبتال به سوكاهش 
افزايش رشد بازده  ، سالمتي و تندرستيهاي وضعيت  شاخص

،  افزايش توليد محصوالت كشاورزي محصوالت كشاورزي،
افزايش درصد جمعيتي كه به آب سالم دسترسي دارند، افزايش 

،  ارتباطات( ييبناهاي زير ظرفيت بهبود ،خانواده غذاييتنوع 
،  افزايش باسوادي بزرگساالن و زنانو ..) . درصد جاده آسفالت و

خانوارهاي ساكن برجاي گذاشته و  غذاييبر روي امنيت 
،  ريزي و مديريت و رشد خودجوش سفانه به دليل فقدان برنامهأمت

ي، يزدا افزايش نرخ متوسط ساليانه باغبا اثرات منفي از قبيل 
هاي در معرض  افزايش درصد زمين ير كاربري اراضي،يافزايش تغ
كاهش ميزان  ت،كاهش سرانه اراضي قابل كش فرسايش،

 ، غذاييدسترسي به منابع آب كشاورزي، افزايش قيمت مواد 
بر روي زيست  و كاهش كيفيت محيطافزايش نابرابري درآمدي 

ه نيز همراه بوده دخانوا غذاييهاي امنيت  شاخصبرخي از زير
مثبت  آثارافزايش رشد و توسعه گردشگري پايدار و  جهت. است

در مناطق مورد  غذاييو كاهش اثرات منفي بر روي امنيت 
مدت  اي كوتاه و ميان ريزي توسعه مطالعه الزم است برنامه

كه كمبود منابع آب در مناطق مورد  توجه به اين  با. صورت گيرد
باشد،  كننده گردشگري مي مطالعه مهمترين عامل محدود

ايش راندمان مصرف آب گذاري در جهت افز ريزي و سرمايه برنامه
و  هاي جديد ذخيره آب كارگيري روش هب ، در بخش كشاورزي

نتايج مطالعات انجام  . جلوگيري از هدر رفت آن ضروري است
ريزي تعاملي با  دهد كه انجام برنامه شده در ايران نشان مي

براي اين نوع گردشگري  روستاييرهيافت ارزيابي مشاركتي 
 ،طالب و همكاران( شود محسوب مي ريزي ترين برنامه مناسب
1387(. 

ايجاد ساختارهاي سازماني براي گردشگري در مناطق مورد 
كيد بر هماهنگي ميان موسسات دولتي و يا أبا ت ، مطالعه
رسد و  هاي عمومي و خصوصي ضروري به نظر مي بخش

 .گذاري محلي را افزايش دهد هاي سرمايه تواند انگيزه مي
مي محلي گردشگري در مناطق ييريت داهمچنين مراقبت و مد

تواند به توسعه پايدار گردشگري در اين مناطق  مورد مطالعه مي
 .منجر شود

 
 ها يادداشت

1. Food and Agriculture Organization (FAO) 
2. Global Environmental Change  
3. Aggregate Household Food Security Index 

(AHFSI) 
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 منابعفهرست 
غربي بر اساس  جايگاه جمهوري اسالمي ايران در منطقه آسياي جنوب ترازيابي .1387. و برادران نصيري، م .صمدي،م؛ .مبخشي، 
 .21-50): 63( 16 شانزدهم، سال توسعه، و كشاورزي اقتصاد فصلنامه .غذاييامنيت  پذيري و گر آسيب هاي تبيين شاخص

 غذاييكلي امنيت  راني بر اساس شاخصيا روستايي خانوارهاي غذاييت يبرآورد سطح امن .1383. ، خدرييح و. ، فخداداد كاشي
)AHFSI.( 12 توسعه، و كشاورزي فصلنامه اقتصاد )155-166): 48. 

 .استانداري استان يزد. 1390. سالنامه آماري استان يزد
. در ايران روستاييگردشگري  ريزي در برنامه روستاييت اجتماع مباني نظري مشارك. 1387. ، حو ميرزائي .ح بخشي زاده،؛ .م طالب،

 .25-52): 4( 11، فصلنامه روستا و توسعه
اثرات محيطي و اقتصادي گردشگري در  نگرش جامعه ميزبان به. 1386. و فرجي سبكبار، ح .ع. س بدري، ؛.ن زاده فيروزجائي، عليقلي
 .22-1): 1( 10 روستا و توسعه، فصلنامه. بخش مركزي شهرستان نوشهر روستايينواحي 
بخش سامان استان چهار  روستايي اجتماعي مناطقـ  نقش گردشگري در توسعه اقتصادي. 1388. تركي هرچگاني، مو . ر. س غفاري،

 . 113-126): 2( 12 توسعه،فصلنامه روستا و . محال و بختياري
هاي  مجله پژوهش. فرصت يا تهديد: روستاييهاي دوم و اثرات آن بر نواحي  گردشگري خانه.1384. ، جصفائيو  .ر. م رضواني،

 .109-121): 54( 37جغرافيائي، 
 http://www.taft.gov.irگزارش معرفي شهرستان تفت، . 1391. تفت ستانفرمانداري شهر
 .نتايج سرشماري نفوس و مسكن .1385 .مركز آمار ايران

فصلنامه  .ايران روستاييخانوارهاي  غذاييآزادسازي تجاري بر امنيت  بررسي اثر .1388. ح موسوي محمدي،و . ح مهرابي بشرآبادي،
 .1-13): 2( 12 روستا و توسعه،
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