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 چکیده

هایانسانیقرارهاییازمناطقجنگلیزاگرسدرشمالاستانایالمکهدرمجاورتسکونتگاهبخش

زیادیازطبیعتگرفته ساالنهپذیرایشمار تااند، اواخراسفندماه گردانبومیوغیربومیاستکهاز

بهشیوه اقدامبهچادراواسطفروردینسالجدید، مامتعطیالتکنندوتنشینینوروزیمیایخاص،

ایآنانهفتهکنند.اسکاندویاسههمراهخانوادهوخویشاوندان،دردامانطبیعتسپریمینوروزرا،به

فعالیت اقداماتو اینپیامدها،با دارد. پیامدهاییبرایطبیعتمنطقه استکه هایمتعددیهمراه

برمحیط هدفازپژوهشحاضرلثیرمیجوارتهایهمزیستسکونتگاهمستقیمیاغیرمستقیم، گذارد.

گردینوروزیاست.هایاسکانطبیعتجوارسایتترینمسا لساکنانمناطقهمبازسازیمعناییمهم

مؤلفه به توجه دسترسیبا جذابیت، انبوهیجمعیتطبیعتهایمهمیمانند تقاضاهایپذیری، گرد،

جنگلیدراوهَر،روستایزنجیرةعلیامیدانمطالعهبسیارساکنانمحلیوتکرارساالنةاسکاندرسایت

بهره با اینپژوهش، در است. شده گرفته روشکیفیقومدرنظر گیریاز روش23نگارانه، به نمونه

گیریادامهیافتهاست.نتایجنشانگیریهدفمندانتخابشدهوتارسیدنبهاشبا نظرینمونهنمونه

جواریباسایتمذکورراتداومبحرانمحیطیدرروستایینمسا لهمترگویانمهمدهدکهپاسخمی

می آلودگیمحیطزنجیرةعلیا بحرانبهداشتی،دانندکهناشیاز رفتارجانورانجنگلی، تغییر زیست،

بحراناقتصاددامداریوتغییراتبصریسایتجنگلیمجاورروستااست.

 

گردی،استانایالم.مسا لطبیعتگردینوروزی،طبیعتهای کلیدی: واژه
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مجریجمهوریاستر رضوانقایطرحآیاست. پژوهشگرخانمدکتریااستاددانشکدهجغرافیدکترمحمدرضا تهرانو دانشگاه
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 مقدمه

)احسانی،طبیعت دارد ارتباط طبیعی محیط با مستقیماً که است گردشگری انوا  از یکی گردی

هایگردشگری(.انوا گردشگریِمتکیبرطبیعتدربرگیرندةگسترةوسیعیازفعالیت60،ص1396

هایگردشگریانسانیاند.بدیهیاستجلوههایطبیعیوابستهاستکهبهمنابعتفرجگاهیوجاذبه

دهدوتحققگردشگریپایداردرطبیعتیااکوتوریسمراهایبالقوةاینمنابعرااف ایشمینی ارزش

حفظپایداریشرایطبوم فعالیتمنوطبه هریکاز فرهنگیدر کندهایگردشگریمیشناختیو

(.25،ص1392کارومحمودی،)دانه

سالمتاکوتور گردشگری مصرفی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری محصور، گردشگری یسم،

 ص1396)احسانی، گردشگریساحلی62-64، گردشگریکوهستان، استپو ـ (، آبی، بیابان، دریایی،

باتوجهبهمسئلةپژوهش،طبیعتهایمتکیبرطبیعتجنگلیازانوا گردشگری گردیدرمناطقاند.

 یا ازجنگلی برخوردار و جنگلی سیمای با مناطق است. گرفته قرار بحث مورد جنگلی گردشگری

کهبهچشم را درهو... چشمه، غار، اندعلتدسترسیدارایتقاضایتفرجیاندازهایطبیعینظیرآبشار،

میگردشگاه جنگلی صاحبهای برخی تعدادنامند. جنگلی در چنانچه که نظرند این بر نظران

نفردرهرهکتارباشد،نقشواهمیتاصلیآنجنگلرابایدتفرجگاهی10کنندگانروزانهبیشازبازدید

جنگل اشغالمیدانست. اراضیسرزمینرا بدینعلتکهمناطقوسیعیاز کنندوبستربسیاریازها

ضایتفرجیبسیاراند،تقاهایمتنو گیاهیوحشوپوششهایطبیعینظیررودخانه،آبشار،حیاتجاذبه

می مستقالً هم جنگل دارند. نقشزیادی در موارد، بسیاری در هم و گیرد قرار تفرجی منبع تواند

شدن،اف ایش(.امروزهصنعتی65،ص1383کار،کنندةمنبعتفرجیدیگر،کارکردمکملدارد)دانهتکمیل

اشمتوقعساختهزپیشازمحیطزندگیاهابشررابیشجمعیت،شهرنشینیواجبارسکونتدرآپارتمان

هاییداشتهباشدتابرایاوقاتفراغتولحظاتآرامشورهاییازبایددراطرافخودمحلاست.بهناچار

زندگیماشینیبهآنجاپناهببرد؛جاییکهتماسشخصیاورابامحیططبیعیمیسرسازدواوراباتمام

من لةمحیطیطبیعی،یکیازهایجنگلی،بههاوتفرجگاهمیانپاركراینوجودتحملکندوپذیراشود.د

هایترینکانونهایجنگلیطبیعیازعمدهاند.پاركهایتوجهپناهندگانزندگیصنعتیوماشینیکانون

منطقه میایبهجلبمردمدرسطحملیو برزهروند)دانهشمار محمودیبهنقلاز و کار (.1384کار،

رشدوبرگرفتهازضروریاتزندگیامروزیویژهگردشگریطبیعی[امریروبهاساس،گردشگری]بهبراین

میبه ازاینشمار برنامهرود؛ نیازمند آسیبری یخردمندانهرو رساندن حداقل به ضمن وایاستتا ها

(.27،ص1396هابتوانمنافعآنراارتقابخشید)وثوقیوخانی،ه ینه

(،106،ص1394من لةیکیازمنابعومقاصدگردشگریطبیعی)نیوساموهمکاران،ها،بهگلجن

منابعتفرجیطبیعیاکوسیستم انسانیدارند. نو منبعتفرجیطبیعیو هایجنگلیمشتملبردو

گیاهیایجادوهوا،منابعآبوتیپوتراکممنابعطبیعیمتنوعیاستکهازاثرمتقابلتوپوگرافی،آب

)دانه است شده عبارت1383کار، منابع این حاره(. گیاهی پوشش از پروانهاند پرندگان،ای، ها،

رودخانه همکاران، و آبشارهایجنگلی)نیوسام ص1394هایاولیه، توده108، ویژههایجنگلیبه(
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بیشه دارند، برگ و شکل تنو  که پیرامانواعی درختی اجتماعات یا رودخانهزارها دشتون هایها،

هایدیرزیستومسنوهاینادروگونهها،درختانشاخصازحیثگونهسیالبی،مجاورآبگیرهاوبرکه

جانورانجنگلگونه رلیک، رودخانهزیبههایباستانییا انوا پستانداران، آبگیرهایویژه هایجنگلی،

هایایرانازدیربازمکاناسکانوجنگل براین،عالوهاندازهایجنگلی.جنگلی،آبشاروغارجنگلی،چشم

هم استو سکونتگاهزیستانسانبوده طیاکنوننی  که دارد مناطقجنگلوجود هایبسیاریدر

هاوها،برجاند.همچنینتکایا،زیارتگاهسالیانبههم یستیباایناکوسیستمپیچیدهبهتعادلرسیده

ایدرایناکوسیستمطبیعیوجودداردکهدرکنارشیوةزیستسنتیراکندههایکوچکوب رگپقلعه

(.53-52،ص1392کارومحمودی،بخشد)دانهمردمگردشگریجنگلیراتنو وتکاملمی

جنگلبراین تفرجی منابع بهاساس، باها، تعامل یا تقابل در طبیعی، گردشگری مقصد من لة

ممکناستباطبیعت هایمقصدآثارآثاروپیامدهاییمواجهشوند.همچنین،برخیازویژگیگردان،

تعیینمی منفیگردشگریرا مثبتو همکاران، )ضرغامیبروجنیو ص1394کنند آنچه293، .)

 مذکور پیامدهای و آثار است، آسیبمشهود باشد. منفی یا مثبت است حساسیتممکن و پذیری

،ساختارهایاقتصادیومراحلتوسعةجامعه،ساختارهاوفرایندهایهامحیطیبرخیاکوسیستمزیست

)همان اجتماعی ساختارهای طبیعتسیاسی، از برخی غیرمسئوالنة و سوء رفتارهای یاگردانجا(،

شودوگردشگرانمتکیبرطبیعتسبببروزمشکالتعمیقوآثارمنفیونامطلوبیدرطبیعتمی

هاسببپایداریمقاصدگردشگریطبیعیخواهدشد.دوستانهوعالمانةآندرمقابل،رفتارهایمحیط

خوانیبیشتریتروعرضةامکاناتتفرجگاهیباتقاضاهمری یگردشگاهدقیقهمچنین،هرچهطرح

کهفوایدگذاردداشتهباشد،پیامدهایمثبتتفرجنی مانندهرکاربریدیگریتلثیراتیدرمحیطمی

دهد.بههمینعلت،توجیهآننیازمندگ ینشصحیحوارزیابیپیامدهایلشعا قرارمیاآنراتحت

هاییاستکهدرصورتکاربردمحیطیاست.هریکازدواصلفوقمبتنیبرمعیارهاوروشزیست

کند.درغیراینصورت،گردشگریبهپذیرمیمن لةیککاربریپایدارتوجیهصحیحگردشگریرابه

ویژهدرمناطقحساسوتحتحفاظتموجودیتوشودوبهبخشوناپایدارتبدیلمیالیتیزیانفع

(.290،ص1376اندازد)میگونی،اهدافمناطقرابهمخاطرهمی

ازتوابعبخششبابشهرستانچرداولدراستانایالماستکهدرمجاورت علیا روستایزنجیرة

33دقیقةطولشرقیو34درجهو46روستا،بامختصاتجغرافیاییهایبلوطقراردارد.اینجنگل

کیلومتریمرک استانکیلومتریشمالشهرسرابلهوچهلدقیقةعرضشمالی،درهشت49درجهو

قراردارد.اینروستایکیازروستاهایقدیمیاستانایالماستوتنگةدراوهَرازمنابعطبیعیبسیارزیبا

گردانیاستکهدرتعطیالترایگردشگریطبیعیاست.اینتنگهسایتاسکانطبیعتوجذابآنب

1زنند.نوروزیبههمراهخانوادهوخویشاوندانخودبهمدتدویاسههفتهدردامانطبیعتچادرمی

واسکانطوالنیگرداننوروزیاقداماتوفعالیتطبیعت مدتهایمتعددیدرخصوصبرپاییچادرها
                                                           

سنتـ1 ویکیاز مناطقجنگلیبههمراهخانواده هایاخیرساکنانمناطقشمالیاستانایالماسکاندرچادرهاینوروزیدر
بهاینصورتکهخا بهنوادهخویشاونداناست. کاملومل وماتزندگی، تجهی اتنسبتاً درهایمتعددیبا یاسههفته، مدتدو

برند.سرمیزنندوتمامیتعطیالتنوروزیرادرآنجابهطبیعتجنگلیچادرمی
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میخود اینفعالیتانجام محیطدهند. سنگینیدر تغییراتشدیدو سبببروز گاه زیستمناطقها

آورد.بهدنبالبروزتغییراتبارمیناپذیریبههایجبرانشودواغلبصدماتوتخریبجنگلیهدفمی

ئوالنهوگستردهوجدیدرطبیعتسایتمذکوروتداومهرسالةآن،همچنینبروزرفتارهایغیرمس

هایمجاورنی دستخوشتغییراتاجباریدهیچادرنشیناننوروزی،سکونتگاهضعفمدیریتدرسامان

تحمیلیمانندفقدانامنیتسرمایه اف ایشآلودگیو تولیدمحصوالتدامی، هایمحیطی،گذاریدر

اکنانروستایمذکوردرتغییراتبصریو...شدهاست.باعنایتبهمطالبباالواهمیتتوجهبهدركس

هم مسا ل سایتزمینة و مناطق با بهرهجواری مورد جنگلی طبیعتهای در نوروزی،برداری گردی

جواریهایهمترینمسا لگویاندرزمینةمهمپژوهشگراندراینپژوهشبهدنبالتفسیرودركپاسخ

هستند.گرداننوروزی(خودباسایتجنگلیدراوهر)محلاسکانطبیعت



 پیشینة پژوهش

گردی،مسا لگردشگریطبیعیوآثاروپیامدهایآنمطالعاتیدرزمینةگردشگریطبیعییاطبیعت

گردیوشبکة(گسترشطبیعت1394درداخلوخارجازایرانانجامشدهاست.محمدیکنگرانی)

 بررسیکرده قشمرا ج یرة همکارانروابطاجتماعیبینساکنانروستایطبلدر ایلدرمیو است.

هایجنگلیزاگرسدرمنطقةبوماقتصادیدرتخریبزیست ـ (بهبررسینقشعواملاجتماعی1394)

حکم پرداختند. لرستان )کاکارضای همکاران و زیست1395آبادی منفی و مثبت تلثیرات محیطی(

گردانمنطقةكوتفسیرطبیعت(در1395حسینیومدبری)گردشگریراموردمطالعهقراردادند.شاه

گردی(تلثیراتطبیعت1395ژ وپاركقشمرادرخصوصتلثیراتاکوتوریسمبررسیکردند.هنریمهر)

شدةسالوكوزیستدرمنطقةپاركملیوحفاظتدرمناطقتحتمدیریتسازمانحفاظتمحیط

حفاظت و پاركملی ممنطقة مورد را اسفراین شهرستان ساریگل وشدة عنابستانی داد. قرار طالعه

( تلثیراتزیست1396سربرقیمقدم درزمینة را تفریحیچالیدره می بانانمجموعة دیدگاه محیطی(

حجتشمامی) طهماسیو محیط1396بررسیکردند. تلثیراتگردشگریبر هایزیستسکونتگاه(

ایبااستفادهاز(،درمطالعه2013رابیان)روستاییشهرستانرودبارراموردمطالعهقراردادند.چاپلینوب

GISحفاظت منطقة پوششجنگلیدر بر تلثیراتگردشگری بررسی به دور، راه سنجشاز شدةو

بارکاسکاسوهمکاران)1آناپورنای فاکتورهایزیست2015نپالپرداختند. برتوسعةمحیطیاثر( گذار

موردتج یه (ترجیحاتو2016وتحلیلقراردادند.چیووهمکاران)گردشگریروستاییدرلیتوانیرا

(2017کنگراموردبررسیقراردادند.پاراماتیوهمکاران)گردیدرهنگادراکاتمحلیدربارةطبیعت

زیستبودند.ایبهدنبالبررسیتلثیرتخریبیگردشگریبرکیفیتمحیطدرمطالعه

پژوهشمی پیشینة نگاهیبه با پاسختوان مطالعاتکلیاستو اکثر گویابهاماتدریافتکه

جواربامقاصدهایهمذهنیپژوهشگرنیست.دراینپژوهش،بادیدگاهیجدید،مسا لسکونتگاه

هایتفرجیجنگلی(بررسیشدهاست.گردشگریطبیعی)سایت

                                                           
1. Annapurna 
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 چارچوب مفهومی

بررسی بهدر بههایکیفی، مبانینظری، از چارچوبجایاستفاده از آزمونفرضیات، تدوینو منظور

می سؤاالتپژوهشاستفاده )محمدمفهومیبرایاستخراجسؤالیا شود همکاران، و ص1388پور ،

هایکمّیوکیفی،استفادهازنظریهدرشناسیپارادایمیکمیانروش ـ هایفلسفی(.بنابرتفاوت311

عنوانادبیاتهاج بهایازنظریهت.درروشنظریةزمینهآزمایینیسمنظورنظریهشناسیکیفیبهروش

  (.235،ص1390پور،هامختارند)محمدشودوحتیمحققاندربارةکاربردنظریهفنیاستفادهنمی
به اینجا، بررسیچراییچالشیدر سایتجواریسکونتگاهبودنهممنظور هایاسکانهایانسانیبا

طبیعت برجستهکمکمعناسازیتفسیریپاسخگردینوروزیبا نمودندركآنانازهایروستاییانو

زیستجوار،ابتداارتباطبینگردشگریومحیطهایمحیطیمناطقهمگردیوبحرانپیامدهایطبیعت

 گیرد.شود،سپسمطالبیدرخصوصتلثیراتگردشگریبرمقاصدطبیعیموردبررسیقرارمیبررسیمی
تعاملبینتوسعةگردشگریومحیط1براساسمدل ارتباطو عواملیکهممکناست، زیست،

زیستبیانشدهکههایشناساییومدیریتمحیطتلثیربگذارندودرنتیجهروشهاراتحتماهیتآن

دیدگاهیچندرشته از نیروهایاثرباید همچنینباید گیرند. قرار توجه گستردهایمورد کهگذار تر

نژادواستتوسعةگردشگریرادرمقصدشکلدهدیابرآناثربگذاردشناختهشود)رمضانممکن

(.190،ص1395پورقیومی،

هاییکهاینرابطهزیستوموقعیترابطةپویاوپیچیدةبینگردشگریومحیط1مدلمفهومی

می روی آن تدر موقعیت هر است. نموده بیان ساده بسیار روش به را گردشگریدهد وسعة

اجتماعیوطبیعیاستکهدرمجمو منحصربه فرهنگی، سیاسی، منابعاقتصادی، ترکیبیاز فردو

نماید.فردمیهاورفتارمنحصربهکندکهازنظرنیازها،توقعات،ارزشتجاربیبرایگردشگرانیمهیامی

روابطمحیط نامحدود تنو  بتواند نیستکه مدلی هیچ اختصار ـ تزیسبنابراین، به یا گردشگری

شمارگردشگریموجوددرنظامگردشگریرادرنظربگیرد.برخالفاینموضو ،هایبیزیستمحیط

بیانمیهایچندزیستتنهاحجممحیطاینمدلنه کند،گانةموجودحتیدربافتمقاصدمعینرا

اینمحیط ایجادکنندة پیچیدة عواملچندبعدیو تلثیراتو نشانزیستبلکه نی  را هایچندگانه

همچنیناشارهمیمی مدیریتواستفادهازمحیطدهد. زیستمقصدنیازمندکندکهشیوةحمایت،

ترتفاهموتوافقبینادراکاتمتفاوتاست.هایمتفاوتیابهزباندقیقزیستتعاملمؤثربینمحیط

به موضو ، میاین اشاره خود، محیطنوبة که ازطریقزیکند استکه سرمایه از خاصی ستشکل

هایاجتماعی،سیاسیناپذیریبهدیگرسرمایهشود؛بهشکلجداییبرداریمیتوسعةگردشگریبهره

هادرداخلوخارجمقصدتعلقها،اجتما محلییاسازمانواقتصادیمرتبطاستکهبهافراد،گروه

داشتنچشم برایمثال، محیطیمهمیمنظرممکناستسرمایةزیستدوخوشاندازارزشمندارد.

اگرچهچشم اما ازطریقمحدودیتباشد، عال محفاظتیحمایتمیهایبرنامهانداز یا شود،ری یو

تواناییآن سیاسی سرمایة بهرهنبود یا استفاده برای را زیستها سرمایة از محیطیمحدودبرداری

(.191استفادهازآنباشند)همان،صکند؛هرچندممکناستخواستارمی
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درنتیجهدهدکهسهالیهیاسطحوجودداردکهبراینرابطهتلثیرمینشانمی1شکل گذارد.

ضروریاستکهتحلیلیاززیستبایدمدیریتمحیط البتهدرابتدا هایگردشگریمهمتلقیشود.

زیستمقصدمعموالًگرفتهشود:محیطزیستدربافتمقصددرنظرهمپوشیبینگردشگریومحیط

تنهانیازهاایمدیریتشودکهنهگونهیکیازعناصرمهممحصوالتوتجاربگردشگریاستوبایدبه

حال،کاربردومدیریتوانتظاراتگردشگربرآوردهشود،بلکهدرآیندهجاذبگردشگرانباشد.درعین

دهندةنیازهایجوامعمحلیباشدوباعثاف ایشمنافعوبزیستمقصدبایدتاحدامکانبازتامحیط

جا(.شدننیازهایآنانشود)همانبرآورده



 
 (192،   1385نژاد و پورقیومی،  زیست )رمضان محیطـ  : مدل مفهومی تعامل گردشگری1شکل



زیستسبببروزآثارمنفیتوجهیبهمدیریتمحیطگونهکهپیداست،گسترشگردشگریوبیهمان

اتخاذ برای مناسبی طبیعتراهنمای ارکان برای گردشگری بالقوة شناختپیامدهای شد. خواهد
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آثاربالقوةگردشگری1984درسال1گردیاست.تورسلری یطبیعتسازوکارهایکنترلیدربرنامه

کارومحمودی،هاست)دانهدرمناطقطبیعیرابراساسفعالیتگردشگرانبهشرحزیرمعرفیکرد

.(1()جدول242-241،ص1392


 (241-242،   1392کار و محمودی،  . آثار گردشگری در محیط طبیعی )دانه1جدول 
 تفسیر پیامد بر کیفیت محیطی عوامل مؤثر

رویهازدحامبی
محیطیتنشزیست

تغییردررفتارجانوران

تهییج،تحریکوآزار،کاهشکیفیتمحیط
طبیعی)مستل مکاهشظرفیتبردومقررات

بیشتریاست(

رویهتوسعةبی
هایدسترسیتوسعةراه

اف ایشساختارهایمصنوعی
شدتاختاللدراکوسیستم

رویپیاده
ایجاداختاللدرزندگی

وحشحیات
هاورویهوفرسایشدرتریلاستفادةبی

مسیرهایدسترسی
گردشباقایق

موتوری
اختاللدرزندگیایجاد

وحشحیات
پذیریپرندگاندرزماناف ایشسطحآسیب

گذاریسازیوتخمالنه

اختاللدرصدایطبیعیآلودگیصوتی
وحشعصبیتوتحریکحیات

ناخشنودیبازدیدکنندگان

زباله
آسیببهسیمایطبیعی

خواریدادنجانورانبهزبالهعادت
زیباییمنطقهبهمخاطرهافتادنبهداشتو

رفتنسیمایطبیعیازبینرفتنمنابعطبیعیازبینتخریبطبیعت
تغذیةدستیبه

حیوانات
تغییردررفتارجانوران

ایجادخطربالقوهبرایگردشگران
دگرگونیعاداتورفتارطبیعیجانوران

ترددپرسرعتوسایل
نقلیه

تغییراتاکولوژیکوحشومیرحیاتمرگ

خارجازرانندگیدر
جاده

آسیببهسیمایطبیعت
وحشاختاللدرزندگیحیات

اختاللحاصلازگردوغباردرزندگی
زیستمندان

آوریارمغانازجمع
طبیعت

هایطبیعیرفتنجذابیتبیناز
اختاللدرفرایندهایطبیعی

ومیرجوانانکوچکمرگ
اختاللدرفرایندهایطبیعی

تروفهوگیاهانها،ها،مرجانبرداشتصدف
نادر

آوریهی موجمع
هیمه

تخریبزیستگاه
هایکوچکرفتنزیستگاهازدست

هایخردنابودیزیستگاه
نازیباییطبیعت

هایطبیعینابودیزیستگاهرفتنزیستگاهازدستهاهاوحفاریجاده
نازیباییطبیعتتخریبپوششگیاهیخطوطانتقالنیرو

آبشخوریمصنوعی
تجمعغیرطبیعیجانوران
آسیببهپوششگیاهی

اثربرخاك

معرفیجانداران
غیربومی

آشفتگیدرسیمایطبیعتهایبومیرقابتباگونه

                                                           
1.Thorsell 
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 روش پژوهش

.دراینکیفیقرارداردهایپژوهشمقالهازنظرهدفکاربردیاستوازلحاظپارادایمدرگروهاین

پژوهش 1نگاریروشقوماز روشقوماستشدهاستفاده در و. واقعیات بررسی به محقق نگاری،

آنپدیده محیططبیعیخود، میهایاجتماعیدر رخ که میطور مردمدهند، نگاریروشیپردازد.

نگاریصوریوبرایهایگوناگونیدرقالبمردمشناسیاستکهامروزهحوزهعمدهدررشتةانسان

مدر دنیای در عدیده مشکالت بهبررسی را آن مین نظریکار حوزة انحصار در و عملی ـ برند

3وبسترمند2گرایانهصورتمیدانیوباروحیةطبیعینگارانه،بههایمردمبخصوصینیست.درپژوهش

امیک پیوستار یک پدیده ـ در طبیعیاتیک، بستر در میها مطالعه بازاندیششان محقق و شوند

پرمایه مور4توصیفی موضو  میاز ارا ه آن گوناگون جوانب و )قادردمطالعه همکاران،دهد و زاده

جایاستفادهازچارچوبنظریبرایتدوینوآزمونفرضیات،(.درمطالعاتکیفی،به41،ص1390

شود.منظوراستخراجسؤالیاسؤاالتپژوهشاستفادهمیازچارچوبمفهومیبه

مرتبطیاستکهبرمفاهیموموضوعاتعمدةهممفاهیمبهمجموعهچارچوبمفهومی،دربردارندة

درقالبنظاممنسجمومرتبطمعناییبهیکدیگرپیوندمیموردبررسیتمرک دارندوآن دهدهارا

(.2004بهنقلازماکسول،1388)محمدپوروهمکاران،

توانبودنواقعیاتاجتماعی،نمیلبودنماهیتانسانوسیابراساساینرویکرد،باتوجهبهخالق

 .Newman, 2006, pهاپیشنهادکرد)مسیروروشخاصیبرایدركواقعیاتیاایجادتغییردرآن

وسازوتغییردرواقعیاتاجتماعیهمانانساناست،(.ازآنجاکهمنبعومرجعنهاییهرگونهساخت77

واقعیاپسدركانسان در تغییر واقعیاتو از چگونگیمعنادارکردنآنها مهماست.تو بسیار ها

درحالرختعیینکهواقعیاتاجتماعیفاقدقوانینازپیشبراین،باتوجهبهاینعالوه دادنشدهودا ماً

وضعکرد.درشمولوعامبرایواقعیاتاجتماعیوتغییروتحوالتآنتوانالگوییجهاناست،نمی

ترینمسا لمنظوربازسازیمعناییمفهومیمهمگرایانهبهگاه،ازرویکردتفسیراینمطالعه،باایندید

گردینوروزیدرشهرستانچرداولاستفادهشدههایاسکانطبیعتجوارسایتساکنانمناطقهم

است.میدانیامنطقةموردمطالعهدراینپژوهشروستایزنجیرةعلیاازتوابعشهرستانچرداولاز

مهمسببهمیالماستکهبهاستانا یکیاز گردینوروزیهایاسکانطبیعتترینسایتجواریبا

 معادل جمعیتی روستا این است. 2724انتخابشده و مطالعة786نفر پژوهشگران دارد. خانوار

جواریباسایتحاضر،درپایاننشانخواهنددادکهساکنانروستایمذکورچهدرکیازمسا لهم

باترینمشکالتآنراچگونهارزیابیمییتنگةدراوهردارندومهمجنگل درمطالعاتکیفی، کنند.

نفر،مشاهده23آوریاطالعاتمانندمصاحبةعمیقباهایکیفیجمعنگارانةحاضر،ازروشروشقوم

هوتارسیدنگیریهدفمندانتخابشدهاباروشنمونهگرفتهشدهاست.نمونهوبررسیاسنادبهره

هاشاملافرادیاستکهازابتدادرگیریادامهیافتهاست.دراینمطالعه،نمونهبهاشبا نظرینمونه
                                                           

1. Ethnography 

2. Naturalism 

3. Contextual 

4. Thick Description 
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به و ساکنبوده سایتروستایمذکور اسکاننوروزیدر مسا لناشیاز صورتملموستحوالتو

کنانروستایمذکور،اشبا نظرینفرازسا23اند.پسازانجاممصاحبةعمیقبادراوهررادركکرده

بهبه اینپژوهش، در است. تحلیلاطالعاتگردآوریدستآمده روشکیفینظریةمنظور از شده،

زمینهزمینه نظریة است. گرفتهشده مفاهیم،ایبهره اصلیدارد: گ اره2مقوالت1ایسهج ء 3هاو

 ص1389)سفیری، زمینه294، نظریة مبانی و مفاهیم برپایة پژوهشبراساسفرضیه(. سازیای،

گوییبهآنهیچجوابوروستکهبرایپاسخشود،بلکهپژوهشگربامسئلةپژوهشیروبهشرو نمی

ی(.اینروشدارایسهمرحلةکدبندStraus, 1987; Egan, 2002, p. 54حدسقبلیوجودندارد)

سطحدوم(، یا متمرک  )سطحاولو گ ینشی5محوری4باز 6و ص1392است)محمدپور، ،339.)

آید،شرایطودستمیانجاماینسهمرحلهازکدبندیمستل مدقتفراواناستودرنهایتآنچهبه

ارنتایجمنظوراطمینانازاعتبکشد.درنهایت،بهتعامالتوپیامدهایمسئلةپژوهشرابهتصویرمی

گوبهرهگرفتهشدهاست.آمدهیااعتبارمدلیاستخراجی،ازروشاعتبارپاسخدستبه



 ها یافته

به نگارندگان پژوهشکه پاسخپرسشاصلی آندنبال به اینگویی از است عبارت ساکنانکهاند

مهم علیا زنجیرة همروستای مسا ل )محلترین دراوهر جنگلی سایت با خود اسکانجواری

نفراز23گوییبهاینپرسش،باکنند.برایپاسخگرداننوروزی(راچگونهدركوتفسیرمیطبیعت

ساکنانبومیروستایمذکورمصاحبةعمیقصورتگرفتهاست.

پاسخ میانگینسنی تحصیالتاکثریتپاسخ53گویان سطح و بوده دیپلمسال از باالتر گویان

گویاننی متغیربودهودرفضاهایشغلیکوناگونیمانندمعلمی،ارزیابیشدهاست.شغلاصلیپاسخ

شاغلبوده و... کارمند دامدار، و کشاورز تمآزاد، کاملو موردمطالعه تمامیافراد وقتساکناماند.

روستایمذکورند.

پاسخوتحلیلدادهفرایندتج یه ایودرگویانازطریقنظریةزمینههایحاصلازمصاحبةعمیقبا

دردوسطحانجام بندیبازسهمرحلةکدبندیباز،محوریوانتخابییاگ ینشیانجامشدهاست.کد

سطر،بههرواحدموردنظریککدبندیسطربهشود.درکدبندیبازسطحاول،محققبراساسواحدمی

کند.اینمفهومبایداینقابلیتراداشتهباشدکهفضایمفهومیآنواحدراتاکدیامفهومالصاقمی

تعیینومرتب محققبا درکدبندیسطحدوم، کدهایحدامکاناشبا کند. مفاهیم، یا کردنکدها

نشاندادهشدهاست.1دهد.نتیجهدرجدولواحدقرارمیایمشابهومشتركرادرقالبمقوله



                                                           
1. Concepts 

2.Categories 

3.Propositions 

4. Open Coding( Level 1 Coding and Focused Coding) 

5. Axial Coding 

6. Selective Coding 
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 گویان شده از سخنان پاسخ های استخراج : مفاهیم و مقوله1جدول 

 های عمده مقوله مفاهیم
مقولة 
 ای هسته

شرقی(،-شیبمنطقه،جهتبادغالبمنطقةروبهروستا)غربی
اسکان،بودنسایتبادخی بودنمنطقهدرفصلاسکان،وسیع

شرایططبیعی
منطقه

تداومبحران
 محیطی

درروستای
جوارهم

سایت
جنگلی
دراوهر

شدنبودناراضیجنگلی،گرمهایمکرروخشککاهشبارندگی
هایدرختانجنگلی،کاهشپوششمنطقهوگسترشآفاتوبیماری

شدنهوادراواخرفصلها،گرمشدنچشمهگیاهیجنگلی،خشک
اف ایشامکانچادرزدنزمستانو

تغییراتمحیطی

پذیریسایتاسکاندراوهر،گردی،دسترسیتمایلزیادبهطبیعت
مدتدرسایتمذکور،کاهشریسکسفر،سهولتاسکانطوالنی

تمایلبهگذراناوقاتفراغتباخویشاوندان،امکانحضورتمامیافراد
عدمامکانحضورهمهدرهاپرجمعیتوخانوادهدرکنارهم)خانواده

بستگیزیادبهطبیعتهایدوردستباوسایلنقلیه(،دلمسافرت
حدواندازةسایتمذکورمنطقةخود،زیباییبی

ذا قةفراغتی
ساکنانمنطقه

سازیهایمتعددپاكگرداننوروزی،فعالیتمدتطبیعتاسکانطوالنی
ها،سازندةمحیط)سنگجاییعواملهایاسکان،جابهوتسطیحمکان

اف ایشساکنانمحلیبرایها،و...(،تقاضایروبهپوششگیاهی،برگ
گردانوآمدهایگستردهومتعددطبیعتبرپاییچادرهاینوروزی،رفت

گردنوروزیبینروستاوسایتاسکان،حجمباالیجمعیتطبیعت

گسترش
گردیطبیعت

نوروزی

زدنحجموسیعیجنگلیمجاورروستا،آتشهادرمناطقانباشتگیزباله
هایهادرروزهایپایانیاسکان،رهاکردنمقادیرزیادیازاثاثیهاززباله
هایپالستیکیسبکمتعدددرشدهبهسایتاسکان،رهاکردنزبالهحمل

هاازطریقبادبهسمتروستا،رهاکردنجاییآنطبیعتوجابه
ها،ازتخریبچهارچوبساختاریآنهایبهداشتیصحراییپسسرویس

آلودگی
زیستمحیط

هابهروستا،هجومشدنآنهایبرخیجانورانون دیکتغییرزیستگاه
برخیجانورانوحشیمانندشغالوروباهبهحیواناتاهلیوشکار

کردنهایگرسنهدرسطحروستاوآلودههایمکررشغالها،پرسهآن
خیتولیداتروستایی)مانندکشک(توسطسطحروستا،تخریببر

اندحیواناتجنگلیگرسنهکهواردروستاشده

تغییررفتار
جانورانجنگلی

هایهایدامدرسطحروستا،اف ایشانوا بیماریگسترشبیماری
ناشناختةدامی،اف ایشوگسترشبوهاینامطبو درسطحروستا

میرهایمکررحیواناتاهلی،مرگزیست،علتاف ایشآلودگیمحیطبه
بحرانبهداشتی

داریهایچرا،کاهشتعداددام،عدمتمایلبهنگهدورشدنفاصلةقرق
ها،انوا دام،تمایلبهتعلیفدستیدام

بحراناقتصاد
دامداری

جاکردنعواملطبیعیسایتمانندهایاسکان،جابهنشینیآراممحلعقب
کردنمحلاسکان،منظورتسطیح،خاكو...بهها،پوششگیاهیسنگ

شدندرختانمحلاسکان،تغییرکاهشساالنةپوششگیاهی،تنک
هایشدیدوحذفبرخیعوارضطبیعیهایطبیعیمنطقه،تسطیحشیب

هایجنگلیهایدرختانجنگلی،سستیخاكگونهازجنگلی،حذفبرخی

تغییراتبصری
سایتجنگلی
مجاورروستا
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جواریروستایزنجیرةعلیاباسایتمفهومکلیدیدرزمینةمسا لهم49بندیباز،درمرحلةکد

زبانپاسخ از ماهیتتفریحیجنگلیدراوهر به توجه با بعد، مرحلة در است. گویاناستخراجشده

شدهخراجبندیاولیهصورتگرفتهاست.درپایاناینمرحله،دقتشدهکهمفاهیماستها،دستهگفته

پاسخ سخنان درخصوصهماز را مسا لآنان مشکالتو سایتاسکانگویانکلیة با جواریروستا

طبیعت دادهنوروزی تلیید امر این علت باشد. داده پوشش برداشتگردان میدانهای از شده

هاست.موردمطالعهواطمینانازاعتباردرونیآن

راجشدهاست:شرایططبیعیمنطقه،تغییراتمحیطی،مقولةعمدهاستخ9درکدبندیمحوری،

طبیعت گسترش منطقه، ساکنان فراغتی ذا قة نوروزی، محیط»گردی رفتارآلودگی تغییر زیست،

جانورانجنگلی،بحرانبهداشتی،بحراناقتصاددامداری،تغییراتبصریسایتجنگلیمجاورروستا.

بهچگونگیارتباطبینمفاهیم،مقوالتعمدهونی 1داستاندراینبخشازمقاله،ابتدابامرورخط

بعدیپارادایمیشود.درپایان،مدلسهگرددپرداختهمیایکهدرمرحلةبعدتولیدمیمقولةهسته

می ترسیم پیامدها تعامالتو براساسشرایط، ارتباطآن از اینقسمتیکخطداستان در شود.

گارشدرآمدهاست.بهنهامنطقیبینمقوله



 شرایط طبیعی منطقه

جواریروستایزنجیرةعلیاباسایتایاستکههمشرایططبیعیمنطقةموردمطالعهشرایطیزمینه

علتعواملیمانندشیبمنطقهوجهتتوجهتبدیلکردهاست.بهایقابلجنگلیدراوهررابهمسئله

فصل بادخی بودنمنطقهدر غالبو آلودگیباد بسیاریاز سوزاندنزبالهاسکان، وهایناشیاز ها

یابدوسببهمچنینبوهاینامطبو دفنغیربهداشتیپسماندهایغذاییبهحوالیروستاانتشارمی

بحران میایجاد مذکور سکونتگاه محل در مهمی پاسخهایمحیطی از یکی )شود. ساله(32گویان

 است: کرده اظهار با»چنین سوزاندنورزش از ناشی دود انتشار سبب اسفند اواخر مکرر دهای

«.شودهایطبیعتگرداندرحوالیروستامیزباله



 تغییرات محیطی

خشکسالی بروز و محیطی وسیع تغییرات اخیر، سالیان طی دردر را عمیقی تغییرات مکرر های

هایجوی،بسیاریازدرختانسببکاهشری شساختارطبیعیمناطقجنگلیایجادکردهاست.به

شدنعلتکمبودبارندگیوگرمخشکشدهوپوششگیاهیضعیفیسطحجنگلراپوشاندهاست.به

بیماری و آفات میهوا، تهدید را جنگل درختان ب رگی خطرهای و یافته شیو  زیادی .کندهای

یطیدرمناطقمجاورنی ایمنطقه،سببگسترشبحرانمحهمراهشرایطزمینهتغییراتمذکور،به

بهمی امکاناسکانوبرپاییچادرهایسببگرمشود. دراواخرفصلزمستان)اسفندماه(، شدنهوا

می مهیا طبیعتنوروزی گسترش و جمعیتشود ساالنة اف ایشحجم همچنین و نوروزی گردی

                                                           
1. Story Line 
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طیپایداریرادرمنطقههایمحیاف ایدوبحرانهامیگرددرمناطقجنگلیبرشدتتخریبطبیعت

هایاخیرسببخشکسالی»ساله(چنیناظهارداشتهاست:57گویان)آورد.یکیازپاسخوجودمیبه

بابه همراه خاكاراضیجنگلیاغلبلختاستو است. تلخیرانداختنرویشگیاهانجنگلیشده

ننوروزینی م یدبرعلتبودهگرداشود.ترددحجمانبوهیازطبیعتجامیراحتیجابهوزشبادبه

در سازد. پراکنده مسکونی مناطق حوالی در را خاكزیادی و گرد باد وزششدیدتر با همراه تا

به حتیفکرگردشگذشته، نبودو امکانبرپاییچادر اواخرسال، بارانزیاددر علتبارشبرفو

«سید.رکسنمیروزهبهمنطقةموردنظردرنوروزبهذهنهیچیک



  ائقة فراغتی ساکنان منطقه

هایجنگلین دیکبهمحلسکونتخودرابرایدرطیسالیاناخیر،ساکنانروستایمذکورسایت

انتخابکرده فراغت اوقات سایتگذران از یکی سایتجنگلیاند. مذکور، روستای ن دیکبه های

مناظرزیبایاینسایتسببجذبدراوهراستکهدرقسمتجنوبغربیروستاواقعشدهاست.

مانند مهمی عوامل است. شده نوروز تعطیالت در علیا زنجیرة روستای ساکنان از زیادی شمار

گیریبسیاریازساکنانروستایمذکورپذیریون دیکیووسعتسایتموردنظردرتصمیمدسترسی

هایخودروهایروستاییوفقدانظرفیتسببزیادبودنجمعیتخانواربراین،بهگذارد.عالوهتلثیرمی

گویانوسیلةنقیلهوشرایطپذیرنیست.بسیاریازپاسخهایدوردستامکانخانوادگی،انتخابمکان

بنابراین،انتخابسایتدراوهرمنطقیبهالزمبرایسفر رسد،نظرمیهایخانوادگیوفامیلیندارند.

دسترسیآسان نظرزیرا از طبیعتسایتمذکورمنحصربهتریدارد. فردبسیاریازساکنانمنطقه،

هایشدیدیایجادکردهاست.درتلییدتوضیحاتباال،یکیبستگینظیرآندلهایبیاستوزیبایی

هایمهمیاسکاننوروزیدردامانطبیعتم یت»ساله(چنیناظهارنمودهاست:48گویان)ازپاسخ

قومی بیشتر ارتباطات بی ـ مانند طبیعت در عالوهفامیلی دارد. منطقه اعضاینظیر تمامی براین،

«.یابداندوخطرمسافرتبهمناطقدوردستبسیارکاهشمیخانوادهباهم



 گردی نوروزی گسترش طبیعت

هایبلوطراهایمتعددیدرجنگلساکنانمناطقشمالیاستانایالم،درطیسالیاناخیر،سایت

نور تفرج برگ یدهبرای بهوزی را نوروز اغلبتعطیالت و داماناند در خویشاوندان و خانواده همراه

سپریمی چادر در اقداماتمتعددیطبیعتو شناساییمناطقزیبایجنگلی، پساز آنان، کنند.

ایکهاراضیوسیعیازجنگلگونهدهند.بههایاسکانانجاممیکردنمیدانسازیوآمادهبرایپاك

تسطیحمیر ازسنگا وبرگکنندوآنرا وعلفها زدایند.هایگذشتهمیشدةسالهایخشکها

گاهیبخشبه شیب، میعلتوجود اراضیرا برایتختهایوسیعیاز و کردنزمینمقادیرکَنند

هایمتعددگرداننوروزیاقدامبهبرپاییچادربراین،طبیعتکنند.عالوهجامیزیادیازخاكراجابه

کاربری میبا طویله( سرویسبهداشتی، آشپ خانه، مهمان، چادر خانواده، کنند.هایمتفاوت)چادر
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هایبرپاییچادرها،اسکانوپایانتعطیالتوسازیمحلگرداندرسهمرحلةآمادهاقداماتطبیعت

اغلبسبببروزتحوالتگیرد.اینسهمرحلهبااقداماتیهمراهاستکهآوریچادرهاصورتمیجمع

گردینوروزیوشود.بنابراین،گسترشطبیعتجنگلیمی ـ هایتفریحیوتغییراتعمیقیدرسایت

ناپذیریرادرهاوصدماتجبرانهایاسکانجنگلیتخریبگرداندرسایتچگونگیاقداماتطبیعت

اغلباینتخریبوجودمیدلجنگلبه زیستگیردوبرمحیطهادرسطحیوسیعصورتمیآورد.

هم مناطق نی  میجوار بهتلثیر بیگذارد. مدیریتو فقدان زبالهعلت دفع در تولیدی،توجهی های

شود.درپایانتعطیالتجاودرمناطقمسکونیپراکندهمیهاتوسطجریانبادجابهمقداریاززباله

هایگردینوروزیچهرةکریهخصومتانسانبازیباییدرطبیعتشدهبرداریهایبهرهنوروزی،سایت

در»بارهچنیناظهارکردهاست:ساله(دراین52گویان)گذارند.یکیازپاسخطبیعترابهنمایشمی

هایگردانمانندپتوهاومتکاهاولباسپایانتعطیالتنوروزی،بسیاریازوسایلمورداستفادةطبیعت

میکهنةآن طبیعترها در بهسوزاندناینوسایلمیها اقدام برخینی  دوشود. هر در کنندکه

درپیداردصورتآلودگیشدیدمحیط زیسترا براین،درهنگاماسکاننوروزی،بسیاریازعالوه«.

یهاهایرقصوبازیهایصحرایی،سرویسبهداشتیصحرایی،میدانهایموردنیازمانندمنقلسازه

هادرشوند.اینبحرانمحیطیمیایسببتخریبطبیعتوبحرانزیستگونهمحلی،همهوهمهبه

درگیرمیهایشدیدترمناطقهمحالت را آنجوار مسا لومشکالتمتعددیدر بهکندو وجودها

آورد.می



 زیست آلودگی محیط

مشکالتمهمهم سایتیکیاز با آلودگیمحیطجواریروستایموردمطالعه زیستجنگلیدراوهر

بسیاریازطبیعت میگرداننوروزیزبالهاست. طبیعترها در عدههایخودرا ایروزانهاینکنند.

جمعزباله را گودالها در شدهآوریو تعبیه همینمنظور به که برخیدیگر،کننددفنمیهایی .

محلتمامیزباله در را هاییدورهایخود از آخرآوریمیچادرهایاسکانجمعتر روز در و کنند

می تمامیمواردگفتهاقامتوقبلازتركسایتآنرا شدهباعثایجادآلودگیدرمنطقةسوزانند.

هایسبکاستکهپسازچندهاییکهدرطبیعترهاشدهپالستیکشود.اغلبزبالهموردنظرمی

وارداراضیزراعیو معلقو سوزاندنآنمسکونیمیروزدرهوا مدتیهوایمناطقشود. نی تا ها

می آلوده را تخریبسازهمجاور سرویسکند. مانند سبببروزهایی اسکان پایان در هایبهداشتی

شدهمسا لیاستکهشود.تمامیمواردگفتهجوارمیهایزیادیدرمحلسایتومناطقهمآلودگی

آیدودرنهایتبهایجادبحرانمحیطیبرایروستایوجودمیوربهجواریباسایتاسکانمذکازهم

می پاسخموردمطالعه یکیاز می43گویان)انجامد. ساله( سطحاینآلودگی»گوید: هایمتعددیدر

«.نوعیبرایروستایموردنظرخطرناكباشدمرورزمانممکناستبهشودکهبهسایتمشاهدهمی
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 جنگلی تغییر رفتار جانوران

هایانسانیسببهادرسکونتگاههایآنشدنبهروستاوپرسهتغییرزیستگاهجانورانجنگلیون دیک

عالوهبیماری هابهم ار حیواناتاهلی)مرغ،وبیگاهآنهایگاهبردبراین،دستهایفراوانیشدهاست.

دکشکنتیجةتغییرزیستگاهوهمچنینبوقلمون،مرغابی،بلدرچین،غازو...(وبهتولیداتدامیمانن

رفتار آنتغییر زیستی الگوهای و بهستهاها طوالنی. اسکان طبیعتعلت مناطقمدت در گردان

محلزندگیبسیاریازجانورانمانندشغالوروباهدستخوشتغییراتیشدهو کوهستانیوجنگلی،

بهآن و شرایطایجادشده از برایفرار روستاآوردندستها، وارد ساعاتخلوتروز در یا شبانه غذا،

میمی وارد روستایی تولیدات به را صدماتی و ازشوند جنگلی جانوران تغذیة همچنین کنند.

هایدفنزبالهقراردارد،گاهیسببگردانکهدرگودالهایغذاییاغلبفاسدشدةطبیعتماندهباقی

بیماری آنبروز میهایدر ها که بیماریبهشود حیواناتاهلیشیو  با هایمتعددیراعلتبرخورد

گویاندرتلییداینموضو چنیناظهارسببخواهدشدوتلفاتیرادرپیخواهدداشت.یکیازپاسخ

ترشدهاست.هایانسانیبسیارن دیکمحلزندگیبرخیازجانورانجنگلیبهسکونتگاه»نمودهاست:

کنندوسببخساراتزیادیهایخلوتروزبهم ار پرورشماکیانحملهمیتاینجانوراندرساع

دهد.نوعیبحرانمحیطیدرمنطقةموردمطالعهرانشانمیشدهبهمواردگفته«.شوندمی



 بحران بهداشتی

شدهجواریروستایمذکورباسایتاسکانگفتهعلتهمبحرانبهداشتیمسئلةدیگریاستکهبه

تریدرروستاخواهدشد.ودآمدهاست.اینبحراندرنهایتسبببروزبحرانمحیطیمحسوسوجبه

شودومحیطی،بسیاریازحیواناتاهلیحساسبهآلودگینابودمیهایمکررزیستعلتآلودگیبه

است:بارهچنینگفتهساله(دراین57گویان)یابد.یکیازپاسخهادرسطحروستاکاهشمیتعدادآن

برخیازعلتسوزاندنزبالهبه» وگسترشدودناشیازآندرفضایجنگلیون دیکبهروستا، ها

براین،گسترشبوهاینامطبو درشوند.عالوهآورندوتلفمیهایاهلی)ماکیانپرورشی(تابنمیدام

«.شودهامیحوالیروستاسببتلفاتبیشترآن



 مجاور روستاتغییرات بصری سایت جنگلی 

طبیعت به موردمطالعه روستای ساکنان جذب دالیل از سایتیکی در نوروزی جنگلیگردان های

بی زیبایی متعددمجاور، طبیعی عوارض و متراکم جنگلی و گیاهی پوشش است. منطقه نظیر

طبیعتهایویژگی سببجذبهرسالة استکه سایتدراوهر شدهمهم منطقه به نوروزی گردان

سازیسازیوآمادهگردانهرساله،دراواخرفصلزمستان،اقداماتمتعددیرابرایپاكت.طبیعتاس

کلیهاگاهچهرةطبیعیسایترابهدهند.ایناقداماتوفعالیتاراضیجنگلیسایتمذکورانجاممی

درطیسالدگرگونمی کردهوبهنشینیهایاسکاننوروزیتاحدودیعقبهایاخیر،محلکند.

شده کشیده دراوهر تنگة عقباستعمق این به. آلودهنشینی پوششگیاهی، تضعیف شدنسبب
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بودهکهبهتغییراتمتعددبصریدرسایتجنگلیموردنظرمحیط قطعدرختانجنگیو... زیست،

بحران بروز با همراه اینتغییراتگاه است. طبیعتهایجدیزیستمنجرشده سایتمحیطیدر

مناطقهم همچنیندر و بناموردمطالعه است. بوده پاسخجوار اظهاراتیکیاز )به ساله(55گویان

وآمدهایعلترفتسایتدراوهرهمچنانزیباوجذاباست.امازیباییوجذابیتگذشتهراندارد.به»

طبیعتدراوهرتضعیفوسالزیادطبیعت درودهسالآلبهگردانورفتارهاینادرست، ترشدهاست.

می چادر دراوهر قسمتابتداییتنگة ساکنانمحلیدر سالگذشته، در شاهدزدند. نی  هایاخیر

«.یابندهایمیانیاسکانمیگرداندرقسمتایم.امابیشترطبیعتاسکاندراینقسمتبوده



 بحران اقتصاد دامداری

گردینوروزی،بحراناقتصاددامداریاسکانطبیعتهایجوارباسایتیکیازمسا لمهممناطقهم

طبیعت زیاد جمعیت برپاشده، چادرهای وسیع حجم سبباست. آنان اقدامات چگونگی و گردان

تغییراتزیادیدرپوششگیاهیاراضیجنگلیومرتعیشدهاست.اینامرسببشدهکهایناراضی

طبیعیبرایتعلیفدام دورشدنهایدابرایتلمینعلوفة همچنینبه مدارانمحلیکفایتنکند؛

مدتازروشهایچرامنجرشدهاست.دربرخیموارد،دامدارانرامجبورکردهکهدربلندفاصلةقرق

رفتنصرفةاقتصادیهایپرورشداموازبینتعلیفدستیاستفادهکنند.اینامرسبباف ایشه ینه

بنابراین،بسیاری فشارهایخودشدهازدامدارانمجبوربهکاهشتعداددامدامداریشدهاست. اند.

بحران ظهور با گاه که اختالالتجدیشده سبببروز طبیعتمجاور بر هایمحیطیمتعددزیاد

گردینوروزیوگسترشطبیعت»ساله(چنیناظهارنمودهاست:36گویان)همراهاست.یکیازپاسخ

ب رفتارهایغیرمسئوالنة طبیعتبروز بلکهرخیاز نکرده، فقطبهطبیعتسایتآسیبوارد گردان،

اف ایشدادهچرایدامدارانشدهوفاصلةقرقسببکاهشوسعتمناطقتحت تاروستارا هایچرا

است.اینامرباعثشدهکهطبیعتفشارهایمضاعفیرامتحملشودواینفشارها،بهمرورزمان،

هایمحیطیعظیمیرایرابههمراهدارند.درنهایت،همةاینمواردبحرانناپذیرهایاجتنابتخریب

«.استهایانسانیمجاورایجادکردهدرسکونتگاه


 کدبندی گزینشی

جوارسایتدرروستایزنجیرةعلیااستکهدر ایدرپژوهشحاضرتداومبحرانمحیطیمقولةهسته

 دهد.هایعمدهراپوششمیسایرمقولهجنگلیدراوهرقراردارد.اینمقوله
گویانموردمطالعههاینهاییبهپاسخهایپژوهش،یافتهمنظوراطمینانازاعتباریافتهدرپایان،به

پاسخ )اعتبار شده داده واکنشآننشان و مقولهگو( تطابق درزمینة بیانها آنچه با مفهومی های

مقولهکرده است. شده مشاهده اند پاسخدستبههای برای وآمده فهم قابل و شده شناخته گویان

اند.شناساییبود.بنابراین،محققانازاعتبارنظریةتولیدیخودمطمئنشده
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-جواری با  سایت جنگلی ساکنان روستای زنجیرة علیا در همترین مسائل  ای مهم : مدل زمینه2شکل 

 تفریحی دراوهر

 

 گیری نتیجه

دربارة علیا زنجیرة روستای ساکنان تفسیر دركو چگونگی پژوهشکه اصلی سؤال به پاسخ در

گرداننوروزی(است،جواریخودباسایتجنگلیدراوهر)محلاسکانطبیعتترینمسا لهممهم

گردینوروزیجواریباسایتجنگلیتفریحیدراوهرراکهدرطبیعتترینمسا لهممهمگویانپاسخ

می محیطایجاد آلودگی جانورانشود رفتار تغییر دامداری، اقتصاد بحران بهداشتی، بحران زیست،

تغییراتبصریسایتجنگلیبیانکرده وجودعواملجنگلیو شرایطمحیططبیعیمنطقهو اند.

مانندجهتشیبوبادغالبمنطقهوهمچنینتغییراتمحیطیاخیروبروزمسا لیمانندحساس

اف ایشآفاتوبیماری و...،همچنینتداوموگسترشساالنةطبیعتخشکسالی، گردینوروزیوها

شدهمدتطبیعتاسکانطوالنی اینروستا بحرانمحیطیدر سببتداوم سایتمذکور گرداندر

ایتداومبحرانهایعمده،درمجمو بهمقولةهستهنانروستا،باتوجهبهارتباطبینمقولهاست.ساک

(نی درمطالعةخودبهتلثیراتمنفی1395آبادیوهمکاران)اند.حکممحیطیدراینروستارسیده

اند.محیطیگردشگریاشارهکردهزیست

 پیامدها تعامالت شرایط

)شرایط علّی( ذائقۀ 
 فراغتی ساکنان 

گردی گسترش طبیعت
 نوروزی

 زیستآلودگی محیط

سایت تغییرات بصری 
 جنگلی مجاور روستا

بحران 
 بهداشتی

 تغییر رفتار جانوران جنگلی

بحران اقتصاد 
 دامداری

جوار سایت جنگلی تداوم بحران محیطی در روستای هم
 دراوهر

ای( تغییرات )شرایط مداخله
 محیطی

ای( شرایط )شرایط زمینه
 طبیعی منطقه
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دركتغییراتمحیطیهمان تداومطبیعتگونهکهپیداست، گردیگوناگونناشیازگسترشو

نوروزیدرمنطقةموردمطالعهدرقالبیکمدلپارادیمیشاملشرایط،تعامالتوپیامدهانشانداده

جواریهمترینمسئلةاساس،ساکنانروستایموردمطالعهازشهرستانچرداولمهمشدهاست.براین

گونهکهدانند.همانتداومبحرانمحیطیدرروستایخودمیگردینوروزیراباسایتاسکانطبیعت

فراغتیپاسخ ذا قة روانیو...، اجتماعی، بهدالیلاقتصادی، بنا ایاستکهگونهگویانبهگفتهشد،

برایگذراناوقاتفراغتدرهایطوالنیگردیوچادرزدنطبیعت را اراضیجنگلیمجاور مدتدر

هابرایچادرزدندردامانطبیعتوگذرانایامنوروزدراند.تصمیمآنکردهتعطیالتنوروزیانتخاب

مدتهاهمراهاست.آنان،برایاسکانطوالنیایازاقداماتوفعالیتکناراقواموخویشانباانجامپاره

ذا،ورفاهحالخانواده،نیازمندبرخیمل وماتزندگیروزمرهمانندسرویسبهداشتی،محلپختغ

میدان نوجوانان، محلبازیکودکانو بازیمحلبرپاییچادر، هستند.هایرقصو هایمحلیو...

فعالیتبه نیازها، این از بسیاری برآوردن میمنظور انجام طبیعت در سببهایی گاهی که دهند

ومل وماتشود.ترددسنگینوروزانةوسایلنقلیةحملآبوموادغذاییناپذیریمیخساراتجبران

طبیعت رفتزندگی و جاذبهگردان در وسیعی تغییرات سبب اغلب افراد اسکانوآمد سایت های

هادرطبیعت،شده،تولیدانبوهزبالهودفنغیربهداشتیوغیرمسئوالنةآنبرمواردگفتهشود.عالوهمی

جابه درختانجنگلی، گسترهایدرختانآفتجاییتنهقطع و بیمار و بیماریزده درشآفاتو ها

هایسطحجنگل،تغییرزیستگاهگیاهیوجانوری،همهوهمهسببایجادمسا لعمیقیدرسایت

هایانسانیاسکانشدهاست.اینمسا لفقطمربوطبهمناطقجنگلینیست،بلکهبهدرونسکونتگاه

توانگفتعبارتیمیود.بهشکندوسبببروزبحرانمحیطیجدیومداوممیمجاورنی رسوخمی

محیطیفراوانبرسایتاسکانومناطقمجاورگردینوروزیسبببروزآثارمنفیزیستکهطبیعت

برابیان) چاپلینو است. )2013آنشده سربرقیمقدم عنابستانیو حجت1396(، طهماسیو و )

( زیست1396شمامی منفی تلثیرات نی ، کر( تلیید را گردشگری مطالعاتدهمحیطی نتایج اما اند.

گردیدرمناطق(حکایتازتلثیراتمثبتطبیعت1395حسینیومدبری)(وشاه1395هنریمهر)

سازیتنو جانوریایکهباتغییراتمهمیماننداف ایشاشتغالدرمنطقه،مستندگونههدفدارد.به

هایمدیریتمناطقعاتی،اجرایبرنامههایمطالوگیاهیمنطقه،شناساییپوششگیاهیتوسطگروه

باجلبجوامعبومیهمراهبودهاست.



 پیشنهادها

طبیعت - تعداد ساالنة رشد به توجه سایتبا در نوروزی مناطقگردان مجاور جنگلی های

پیشنهادمیآوریودفنزبالهتوجهیبهمسئلةجمعمسکونیوبی شودکهدهیاریروستاهایها،

 گردانداشتهباشد.هایتولیدیطبیعتآوریروزانةزبالهایمدونبرایجمعبرنامهمجاور

هایدرختانمریضجاییتنههایگیاهی،ازجابهمنظورجلوگیریازانتشارآفاتوبیماریبه -

 خودداریشود.
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پیشنهادمی - سایتمذکور، در تغییراتبصریایجادشده به توجه استانیبا کهشبکة شود

ماهای در برنامهالم، سال، آخر وهای جنگلی اراضی از حفاظت هدف با متعددی آموزشی های

 هااجراکند.جلوگیریازتخریبآن

فرهنگبرنامه - آموزشی زیستهای مسئوالنة رفتارهای فضاهایسازی ازطریق محیطی،

 محیطیگسترشیابد.هایزیستمنظورکاهشآلودگیمجازی،به

-  کاهش منظور جانوری،به زندگی درزمینة متعددی آموزشی مستندهای صدمات،

گردیدرمناطقجنگلیمحلیازشبکةاستانیهایجانوریوخطرهایناشیازطبیعتزیستگاه

 تهیهوپخششود.

شودبامشارکتها،پیشنهادمیبرداریدامعلتصدمهبهپوششگیاهیومراتعموردبهرهبه -

هایدانبومی(،درفصولیکهزمینخالیازپوششگیاهیاست،قرقگرمردمی)مشارکتطبیعت

 دامداریبازسازیشود.
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 منابع
 .تهران:انتشاراتمهکامه،چاپچهارم.اکوتوریسم،راهیبرایگردشگریپایدار(.1396احسانی،افسانه)

ایلدرمی علیرضا، قاسمی، بهمنی، فرهاد، »1394)نگار، تخریب-اقتصادیبررسینقشعوامل(. اجتماعیدر

جنگلزیست لرستاةهایزاگرس)منطقبوم ن(کاکارضا حفاظتجنگلةمجل«. وتحقیقاتحمایتو ها
.155-145،ص26ة،شمارمراتعایران

قدرتبرزه )کار، 1384اهلل تفرجگاهپارك(. و )مکانها جنگلی طرحهای و نظامری ی(یابی سازمان تهران: .

 .یومنابعطبیعی.چاپاولمهندسکشاورز

ةمطالع؛محیطزیست»(.1395)محمدمهدیوامامیاری،داریوش،باوندی،بهنام،برادران،مهدی،آبادیحکم

زیست اثرات گردشگریموردی دیده«.محیطی ملی آیندکنفرانس آبةبانی محوریت با وهوا،زمین
(.نوینایران)متاناهایآموزشة،شیراز،مرک توسعزیستکشاورزیومحیط

.65.دانشگاهلرستان،دانشکدةکشاورزی،صنامةاکولوژیجنگلدرس(.1383کار،افشین)دانه

.تهران:انتشاراتگردشگریطبیعت:معیارهایتوسعهوطراحی(.1392اهلل)کار،افشینومحمودی،بیتدانه

جهاددانشگاهیواحدتهران،چاپاول.

یاسررمضان )نژاد، علی پورقیومی، محیط1395و و گردشگری توسعة تهران:(. پایداری. از فراتر زیست:

 انتشاراتهنگامه،چاپاول.

.تهران:مؤسسةانتشاراتوپخشکتاببرآیندپویش،چاپاول.روشتحقیقکیفی(.1389سفیری،خدیجه)

حدیثشاه سروش)وحسینی، مدبری، منطقبررسیاثراتاکوت».(1395پایی  در «.ژ وپاركقشمةوریسم

.65-42ص ،3ة،سالدوم،شمارمطالعاتخلیجفارسةنامفصل

هایزیستسکونتگاهبرررسیاثراتگردشگریبرمحیط»(.1396)سیروسطهماسی.بهمنوحجتشمامی،

رودبار شهرستان مطالعه )مورد بین«.روستایی کنفرانس برنامهچهارمین المللی و مدیریتری ی
.زیستدانشگاهتهرانمحیطة،تهران،دانشکدزیستمحیط

تفریحیچالیدرهازةمحیطیمجموعبررسیاثراتزیست»(.1396)اکبروسربرقیمقدم،تکتمعلی،عنابستانی

ة،تهران،دانشکدزیستری یومدیریتمحیطالمللیبرنامهچهارمینکنفرانسبین«.می بانةدیدگاهجامع

.زیستدانشگاهتهرانمحیط

امید) قادری، احمدو محمدپور، امید، »1390قادرزاده، ارا ةیک(. تجارتمرزی، برساختاجتماعیپدیدة

 .80-35.ص9،شمارةری یرفاهوتوسعةاجتماعینامةبرنامهفصل«.ایدرشهرستانمریواننظریةزمینه

ری یتوسعةگردشگریبرنامه(.1394ضرغامیبروجنی،حمید،نکویی،زهرا،عباسپور،نیلوفر،شجاعی،مسلم)
 .تهران:انتشاراتمهکامه،چاپدوم.درکشورهایدرحالتوسعه

بازسازیمعناییتغییراتخانوادهبه(.»1388پور،احمد،رضایی،مهدی،پرتوی،لطیف،صادقی،رسول)محمد

.سالپنجم،شمارةپژوهینامةخانوادهفصل«.ای:مطالعةموردی:ایالتمنگوروگوركنظریهزمینهشیوة

.330-310.ص19
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