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نفر از روستائيان فقير، آثار و پيامدهاي اجـراي   300اين بررسي در نظر دارد با شيوه توصيفي و تحليل با نمونه اي به حجم  -چكيده 

رويكردهاي گردشگري را بر اقشار كم درآمد روستاهاي پيرامون شهر بيرجند مورد بررسي قرار دهد. نتايج نشان مي دهد كه با اجـراي  
. ميـزان توليـد   شـده انـد  هاي كشـاورزي و مهـاجرت بـه شـهر     درصد از روستائيان مجبور به ترك فعاليت 17گري، رويكردهاي گردش

و بـه  پيـدا كـرده   درصد تقليـل   10، سرانه اراضي كشاورزي تا حد يافتهدرصد كاهش  30تا  25محصوالت كشاورزي و دامي به ميزان 
براي تامين اين هزينه ها، عالوه بر فعاليت هاي قبلي، مشـاغل   شده اندمجبور  درصد از روستائيان 30هاي زندگي دليل افزايش هزينه

درصد از روستائيان كم زمين از اجراي اين طرح  70هاي جديدي را مورد توجه قرار دهند. اين در حالي كه در مجموع بيش از و حرفه
ها درآمدي را به شكل پذيري برخي از گروهتوريستي، آسيبتوان عنوان داشت كه توجه به كاركردهاي ها رضايت ندارند. در نتيجه مي

معناداري افزايش داده و چنانچه راه حلي براي اين مشكل مورد توجه قرار نگيرد، نه تنهـا پيامـدهاي مثبـت رويكـرد جديـد را تحـت       
 واهد ساخت. با مخاطره جدي همراه خرا ذيري عوامل اصلي توليد روستايي پالشعاع قرار خواهد داد، بلكه آسيب
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 مقدمه   .1

رفـت بـا مطـرح شـدن كاركردهـاي      همچنان كـه انتظـار مـي   
گردشــگري روســتايي، بســياري از انديشــمندان بــا مطالعــات 

ــ  رد گســترده و عميــق، در پــي تجليــل و تكــريم از ايــن رويك
برآمدند. بـه طـوري كـه در يـك بررسـي سـريع در اينترنـت،        
مشخص مي شود كه در كمتـر از يـك دهـه، از زمـان مطـرح      
شدن اين رويكرد جديـد، هزارهـا مقالـه علمـي، صـدها طـرح       

. ]1[پژوهشي و دهها كتاب در همين ارتباط منتشر شده است
طبق يك رسم نانوشته معمـوالً در ابتـداي مطـرح شـدن هـر      

گيـرد،  وظهوري كه بـه نحـوي مـورد توجـه قـرار مـي      پديده ن
رسـد  هاي انتقادي و طرح رويكردهايي كه بـه نظـر مـي   نوشته

كند، كمتر مـورد توجـه   ابعاد منفي پديده نوظهور را مطرح مي
. بـه همـين   ]2[كنندقرارگرفته و عمالً فرصت انتشار پيدا نمي

ه دليل، شگف آور نخواهد بود كه پيدا كـردن مقـاالت و نوشـت   

ــاي     ــد(ورود كاركرده ــرد جدي ــد رويك ــالف و در نق ــاي مخ ه
 گردشگري به مناطق روستايي)، اندك و حتي نادر باشد.  

اما واقعيت آن است كه هر رويكرد جديد با وجود آن كه آثار و 
پيامد مثبتي را مطرح مي كند، بدون آثار و پيامـدهاي منفـي   

قـد  نخواهد بود. به همـين دليـل، اكنـون كـه شـرايط بـراي ن      
منصفانه و دقيق كاركردهـاي توريسـتي در منـاطق روسـتايي     
فراهم آمده است، بهتر آن خواهـد بـود كـه ايـن كـار در يـك       
محيط علمي و بدور از تعصب و تنگ نظري به انجام برسـد تـا   
اوالً شــرايط بــراي برنامــه ريــزي و توســعه ايــن كاركردهــا در 

احتمالي كه  بهترين شرايط فراهم آمده و ثانياً پيامدهاي منفي
عالوه بر تاثير بر بازدهي مناسـب عملكـرد مـورد نظـر ممكـن      
است كل روند جريـان زنـدگي در منـاطق روسـتايي را تحـت      
تاثير قرار دهد، تعيين شده و راه حـل هـاي ممكـن بـراي آن     

 پيشنهاد گردد.  



با توجه به شرايط توصيف شده در فوق، ايـن بررسـي در نظـر    
مدهاي اقتصادي منفـي ناشـي از ورود   دارد، برخي از آثار و پيا

كاركردهاي گردشگري در روسـتاها را بـا انجـام يـك بررسـي      
اي بر روي روستاهاي بخش مركزي شهرسـتان بيرجنـد،   نمونه

 تشريح نمايد
 

 روش تحقيق   .2

اين مطالعه به شيوه توصيفي و تحليلي به انجام رسيده است و 
سـاخته بهـره   براي گردآوري داده ها از پرسـش نامـه محقـق    

برداري شده است. به منظـور انتخـاب نمونـه هدفمنـد، ابتـدا      
سعي شد گروههاي كم زمين و فقير مورد توجه قرار گيرد. بـه  
اين منظور جامعه مـورد مطالعـه تمـام افـرادي بودنـد كـه در       
روستاهاي مورد بررسي مقدار مالكيت آب(كـه مقيـاس دقيـق    

ي خانوارها در منـاطق  تري از ساير مولفه ها براي توان اقتصاد
ساعت در يك مـدار   6خشك به حساب مي آيد) آنها كمتر از 

آب بود. براي انتخاب نمونه از فهرست هاي مربـوط بـه تقسـم    
آب در روستاهاي مورد بررسي استفاده شد. به اين منظـور بـا   

مـورد   250استفاده از روش مورگان حجـم نمونـه مـورد نيـاز     
ان اعتماد از فهرست هاي مورد تعيين شد كه براي افزايش ميز

نفر به طور تصادفي طبقه بندي شده از كل  400نظر قريب به 
نفر آنها به دليل  55روستاهاي منطقه انتخاب شدند كه حدود 

بيماري، فوت و يا مهاجرت بـه سـاير شـهرهاي كشـور حـذف      
 45شدند و از مجموعه پرسش نامـه هـاي تكميـل شـده نيـز      

ز جملــه نقــص و يــا تنــاقض در مــورد بــه داليــل مختلــف و ا
اطالعات ارائه شده، از روند بررسي خارج و در نهايت اطالعـات  

 نفر وارد تحليل نهايي گرديد. 300

 مباني نظري  .3

هنگامي كه در محافل علمي، مسئله بازدهي غيـر قابـل تصـور    
سرمايه گذاري در فعاليت هاي گردشگري مطـرح شـد و ايـن    

 نيو بـاالتر  هيبازگشـت سـرما   يهاراه نيترعيسرحرفه يكي از 
، برنامه ريزان و سياست گذاران ]3[پيدا نمودانباشت را  بيضر

بدون چون چرا آن را شيوه اي مناسب براي ارتقـاي وضـعيت   
) 2005( چرا كه به نظر اوه معيشت روستائيان در نظر گرفتند.

 ميمسـتق  ريو غ ميتواند به صورت مستق يم يصنعت گردشگر
اين عقيـده زمـاني جـا پـاي     . ]4[گذارد ريتاث يبر رشد اقتصاد

استوار خود را در مباحث روستايي پيدا نمـود كـه اعـالم شـد     
 25درصـد از   5/6با نرخ رشـد سـاالنه    يالملل نيب يگردشگر

در ســال  ونيـ ليم 806بــه  1950در سـال   رگردشــگ ونيـ ليم
تعـداد  روندي كه نشان مي داد ايـن   ،استافتهي شيافزا 2005

. ]5[خواهـد رسـيد  نفر  ارديليم 5/1از  شيبه ب 2020در سال 
اما اغلب برنامه ريزان و سياستگذاران به اين نكته مهـم توجـه   
نكردند كه بهره گيري از اين رويكرد مي تواند آثار و پيامدهاي 
منفي را بر جاي گذارد كه حذف آنها اگر نگوييم غيـر ممكـن،   

عدها با تخريب بسيار مشكل و هزينه برخواهد بود. روندي كه ب
برخي از مبناي اوليه توليد، نشان داد كه اين رويكرد همچنان 
كه مي تواند اثر بخش باشد، بدون توجه به مالحظـات خـاص،   
آثار و پيامدهاي ناخوشايندي نيز به همراه دارد. به طوري كـه  

بـه   ييروسـتا  يگردشـگر  تيـ وفقبرخي اعـالم داشـتند كـه م   
منـابع   شـتر يمحافظـت ب  بـا توسـعه و   يريناپذ ييصورت جدا

   .]6[در ارتباط است ييروستا
در با اين وجود، بهـره گيـري از رويكـرد جديـد بـه خصـوص       

 يامر بدون برنامه و فاقد جامع نگر يدر ابتدا ييمناطق روستا
 يبـه عنـوان راهبـرد    ي. در واقع، رشـد گردشـگر  ديگردمطرح

ــرا ــتا يب ــعه روس ــر نســبتاً جد ،ييتوس ــتفك ــه  يدي اســت ك
آن  تيـ اخيراً بـه اهم  ،ييدر جوامع روستا يمحل رناستگذايس
 نيآن ندارند. بـه همـ   ياجرا يبرا ياند، اما تجربه كافبرده يپ

اعالم نمود كه تمـام   نيقيبه طور قطع و  توانيهنوز نم ل،يدل
مثبـت اسـت.    ييدر مناطق روستا يگردشگر يامدهايآثار و پ

ها و نوشته در زيو متفكران ن سندگانياست كه نو يدر حال نيا
. به عنوان زننديدامن م شتريرا ب ديشك و ترد نيگفتار خود ا
را تنها راه حـل و عـالج    يگردشگر يكه گروه يمثال، در حال

-يمـ  ييروسـتا  يتوسعه نـواح  يبرا يمشكالت اقتصاد يقطع
را  هـا تيـ فعال نيمثبت ا يامدهايآثار و پ يتمام يگروه دانند،

اين در حالي كه . ]7[دارند ديكآن تا يمنكر شده و بر آثار منف
بـه عنـوان موتـور     ييروسـتا  يدارند كه گردشگر دهيعقبرخي 

در چالش به وجود  .]8[گردديم يتلق ييمحركه توسعه روستا
 يزمـان آمده، آنچه مورد تاكيد همه پژوهشگران اسـت آن كـه   

 ياقتصـاد  يارزشـمند و مهـم در توسـعه    يصـر عن يگردشگر
آن بـه حـداقل    يآثار و تبعات منفكه  ]9[شوديم يروستا تلق

به همين دليل، بايد مطالعات دقيق و . ديدانمايممكن كاهش پ
همه جانبه اي در اين زمينه به انجام برسد تا كم و كيـف ايـن   

 موضوع بر اساس اسناد و مدارك علمي به تاييد برسد.  



با توجه به ضرورت تعيين آثار و پيامدهاي دقيـق رويكردهـاي   
عه گردشگري به خصوص در منـاطق روسـتايي،   مبتني بر توس

مطالعاتي كه بتواند اين موضوع را بـه طـور دقيـق تـر روشـن      
نمايد، بسيار اندك و تقريبا نادر مي باشد. اغلب مطالعـاتي كـه   
در اين زمينه به انجام رسيده انـد، تنهـا بخشـي از ابعـاد ايـن      

. بـه همـين دليـل    ]10[موضوع را مـورد توجـه قـرار داده انـد    
ورت مطالعات دقيق تر و همه جانبه تر مطرح مي باشد. به ضر

اين منظور مطالعه حاضر در شهرستان بيرجند به انجام رسيده 
است تا برخي از پيامدهاي رويكردهاي گردشگري به خصوص 

 در بين خانوارهاي فقير را مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.

 تحليل اطالعات  .4
نشان مي دهـد كـه سـن متوسـط     بررسي نمونه مورد مطالعه 

سال مي باشد و از ايـن جهـت در    54روستائيان مورد بررسي 
درصـد از   72گروه سني ميانساالن قرار مي گيرند. قريـب بـه   

نمونه مورد بررسي در گروه بي سواد و كم سواد قـرار دارنـد و   
درصد آنها سوادي باالتر از ابتدايي دارند. ارتباط بـين   28تنها 

) و هـر  01/0سواد معنادار بوده(احتمال كمتـر از  سن و ميزان 
چه ميزان سن افزايش مي يابد، ميزان سـواد افـراد بـه شـدت     

 45تقليل پيدا مي كند. به طوري كه اغلب كساني كه بيش از 
 سال سن داشتند فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند.

از نظر محل تولد بررسي هاي انجام شده نشان مـي دهـد كـه    
مونه مورد بررسي در روستاهاي محل سـكونت بـه   درصد ن 95

درصـد از آنهـا از سـاير منـاطق روسـتايي       3دنيا آمـده انـد و   
شهرستان به اين منطقه وارد شده و بقيه نيز متولد شهر بـوده  
و يا از ساير آبادي هاي شهرستان هاي مجاور به ايـن منطقـه   

 مهاجرت كرده اند.  
راد مـورد پرسـش تـا    بر اساس اطالعات گردآوري شده همه اف

قبل از تحوالت اخير در زمينه رايج شدن ساخت و سـاز خانـه   
-هاي دوم، داراي ملك و آب در روستاهاي مورد بررسي بـوده 

اند. به طوري كه در طي يك دهه از زمان اجـراي طـرح هـاي    
 20گردشگري و رواج خانـه هـاي دوم و باغسـراها، قريـب بـه      

ود را بـه طـور كلـي از    درصد از ساكنين قبلي آب يا زمين خـ 
دست داده اند. نتايج تفصيلي تر نشـانگر آن اسـت كـه تقريبـا     
تمامي گروههاي مورد بررسي به نوعي از تحوالت اخيـر متـاثر   
شـده انـد. چـرا كـه رواج كاركردهـاي گردشـگري در منطقـه        
ــل مالحظــه اي را در زمينــه كشــت محصــوالت   تحــوالت قاب

و ... بـه وجـود آورده   كشاورزي، تبديل اراضي مرتعـي بـه بـاغ    
است. اين شرايط باعث شده است كه گروهي از افراد به داليل 

 51مختلف اقدام به فروش زمين خود نمايند. بـه طـوري كـه    
درصد) زمين كشاورزي و يـا بـاغ خـود را بـه فـروش       17نفر(

ــه طــور كلــي   از زمينــه توليــد كننــدگان بخــش  رســانده و ب
كشاورزي و دامداري خارج شده اند. اين گروه اغلـب بـه شـهر    

نفر در كل در محل روستا باقي مانـده   6مهاجرت نمونه و تنها 
و با اشتغال به حرف فني از جملـه مكـانيكي، نجـاري و ... بـه     

 كسب درآمد پرداخته اند. 
بـين روسـتائيان،   عالوه بر جا به جايي اراضي و مالكيت آب در 

تحوالت شگرفي در ميزان توليدات كشاورزي بـه وجـود آمـده    
است. به اين نحو كه بسياري از مالكين به جاي توليـد گنـدم،   
جو و ... نسبت به احداث باغ و يا ويالهاي تفريحي اقدام نموده 
اند. به اين ترتيب ميزان توليد محصوالت كشـاورزي در اغلـب   

ده به طوري كـه بررسـي هـاي انجـام     روستاها تقليل پيدا نمو
شده نشان مي دهد كه ميزان اراضـي تحـث كشـت گنـدم در     

درصـد؛ جـو ،    30سال پيش حـدود   10حال حاضر نسبت به 
درصـد و سـاير محصـوالت     23درصد، پياز و سيب زميني  27

درصد كاهش پيدا نموده است. اين شرايط باعـث   20تا  1بين 
عيـت روسـتاها، سـرانه    شده است كه با فرض ثابـت بـودن جم  

درصـد   10اراضي كشاورزي نسبت به يك دهه قبل، قريب به 
كاهش پيدا نمايد. با وجود آن كه مقـدار قابـل مالحظـه اي از    
اين اراضي هنوز هم به كاربري هاي كشاورزي اختصاص دارند، 
اما نوع محصوالت تغيير نموده و اغلب به محصوالت اختصاص 

بـازار بـه شـدت تـاثير پذيرفتـه و      پيدا مي كند كه از تحوالت 
مشكالتي را به وجود مي آورد. بازگشت مهـاجرين قبلـي و يـا    
ورود ساير افراد به روستاهاي مورد بررسـي، عـالوه بـر آن كـه     
بورس بازي زمين را به شدت افزايش داده است، ميزان اراضي 

 در مالكيت روستائيان را نيز كاهش داده است. 
ي و ورود احنـاس لـوكس و سـاير    رواج سبك هاي جديد زندگ

مواد و ارقام مصرفي به زندگي روستائي از يك طـرف و حـذف   
برخي از زمينه هاي توليدي به خصوص در بخـش كشـاورزي   
باعث شده است كه اغلب روستائيان براي تامين هزينـه هـاي   
اضافي زندگي دست به فعاليت هاي جنبي بزنند. به طوري كه 

ان عالوه بر حرفـه كشـاورزي بـه    درصد روستائي 30هم اكنون 
فعاليتهاي جنبي اشتغال دارند. با توجه به اين كه اين مشـاغل  
اغلب در خارج از روستا قرار دارد، ايـن افـراد ناچـار از رفـت و     
آمد روزانه و يا هفتگي بوده و به همين دليل مقداري از درآمد 
خود را صرف اياب و ذهاب مي كنند. حضور اندك در خـانواده  



يا مراقبت از محصوالت و اراضي كشاورزي برخـي از تبعـات   و 
اين نوع از زندگي عنوان شـده اسـت. حضـور كمرنـگ تـر در      
خانواده و نظارت و مراقبت كمتـر محصـوالت و اراضـي تحـت     
كشت به دليل شكل زنـدگي روسـتايي بسـيار مهـم و اسـاس      
تلقي مي شود و مي توانـد بسـياري از بنيادهـاي اجتمـاعي و     

بـه طـوري   موجود در روستا را تحت تاثير قرار دهد.  اقتصادي
كه در مواردي اين شرايط باعـث شـده اسـت كـه روسـتائيان      
عالقه و تمايل خود را نسبت به مسـائل كشـاورزي و بـه طـور     

در واقـع حضـور و   كلي زندگي در روستا از دسـت بـه دهنـد.    
مراقبت كمتر از محصوالت راندمان كمتر آنها را در پي داشـته  

راندمان كمتر نيز شدت حضور در ساير شـيوه هـاي تـامين    و 
معاش به خصوص خارج از روستا را تقويت نمـوده و ايـن امـر    

ميـزان مراقبـت و در نتيجـه كـاهش     نيز به صـورت يـك دور   
بـه  راندمان محصوالت كشاورزي را تحت تاثير قرار مـي دهـد.   

هر حال اين حضور و مراقبت نسبت به يك دهه قبل به شـكل  
 )02/0اداري تقليل پيدا كرده است(احتمال كمتر از معن

مشكالت به وجود آماده براي خانوارهـايي كـه از زمـين و آب    
كمتري برخوردارند، باعث شده است كه اين گـروه بـه انحـاي    
مختلف نارضايتي خود را نشان دهند. اطالعات به دست آمـاده  

وط در مورد نظر روستائيان در مورد اثر بخشي طرح هـاي مربـ  
ارائـه شـده اسـت.     1به گردشگري روستايي در جدول شماره 

درصـد از   70همانطور كه از اين جدول بر مي آيد، قريـب بـه   
 اند.اجراي اين گونه طرح ها ناراضي بوده

                                                                       
ارتبـاط بـا اثـر     ، نقطه نظر روستائيان فقيـر در 1جدول شماره 

 ]11[بخشي رويكردهاي گردشگري
 درصد پاسخگويان وضعيت رضايتمندي رديف

 3/13 خوب 1
 20 متوسط 2
 7/6 ضعيف 3
 60 نامناسب 4
 100 مجموع 5

درصـد از شـرايط اقتصـادي قبلـي و      3/73از نظر اقتصادي نيز 
درصد از شرايط فعلي رضايت داشته اند. اين در حالي  3/3فقط 

درصـد پاسـخگويان از شـرايط قبلـي حـاكم بـر        7/96ه است ك
روستا رضايت داشته اند. بنابراين، مي تـوان عنـوان داشـت كـه     
توسعه فعاليت هاي گردشگري حداقل از ديدگاه گروه هاي كـم  
درآمد و ضعيف مورد قبول قرار نگرفته است. ساير اثرات اجراي 

ه شـرح  رويكرد گردشگري در روستاهاي پيرامون شهر بيرجند ب
 ، مي باشد.  2جدول شماره 
، آثار و پيامدهاي حاصل از اجراي رويكردهاي جديد 2جدول شماره 

 ]11[گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه
ــد  ساير آثار و پيامدها رديف درصـــــــ

 پاسخگويان
 5/73 بورس بازي زمين 1
 5/63 افزايش هزينه زندگي 2
كمرنگ شدن زمينه هاي همكـاري   3

 و تعاون
3/58 

 69 بروز تنش هاي اجتماعي و فرهنگي 4
افزايش چشم و هم چشمي و رقابت  5

 هاي مخرب
8/59 

علل عدم رضايت روستائيان كم درآمد از طرح هاي گردشـگري  
نيز گوناگون و متنوع مي باشد. برخي از ايـن داليـل در جـدول    

 ، ارائه شده است.3شماره 

 گيري نتيجه  .5

اجـراي رويكـرد گردشـگري در     نتايج حاصل از بررسـي اثـرات  
روستاهاي پيرامون شهر بيرجند نشان داد كه اين طرح با وجود 
آن كه آثار و پيامـدهاي متعـددي بـراي گروهـي از روسـتائيان      
متوسط و ثروتمند داشـته اسـت، مشـكالت و مـوانعي را بـراي      
سايرين به وجود آورده است. از جمله اين مشكالت مي توان به 

خانوارها اشاره نمـود. عـالوه بـر آن مشـكالت     فقيرتر شدن اين 
اجتماعي و فرهنگي متعددي براي روستائيان به خصوص اقشار 

گـذاري و  كم درآمد به وجود آمده است كه بايستي بـا سياسـت  
 برنامه ريزي دقيق نسبت به رفع آنها اقدام نمود.  

به طور كلي شيوه اجراي رويكردهـاي گردشـگري بـا روحيـات     
توسعه پايدار به خصوص در سطوح محلـي، كـه    اوليه و اساسي

اعتقـاد دارد، فراينــد توسـعه بايــد وضــعيت زنـدگي تمــام و يــا    
، در تضـاد قـرار    ]12[اكثريت جامعه روستايي را مرتفـع نمايـد  

دارد. چرا كه در اين مورد خاص، افـراد فقيـر كـه غالـب مـردم      
ه روستاهاي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند، به حاشي

رانده شده اند و نه تنها رويكرد جديـد نتوانسـته اسـت شـرايط     
اقتصادي آنها را بهبود بخشد، بلكه مشكالت و موانـع متعـددي   

 براي آنها به وجود آورده است.
 
 



، نقطـه نظـر روسـتائيان در ارتبـاط بـا داليـل       3جدول شـماره  
نامناسب بـودن رويكردهـاي گردشـگري بـراي بهبـود شـرايط       

 .]11[انزندگي روستائي
ــد  داليل عنوان شده براي عدم رضايت درصـــــــ

 پاسخگويان  
 45 مشاركت اندك مردم

 63 تخريب اراضي
تفكيك و قطعه بندي اراضي به مساحت 

 هاي كوچكتر
19 

كاهش ماشين آالت كشاورزي به دليل عدم 
 وجود صرفه اقتصادي

39 

تعطيلي واحدهاي خدماتي و آموزشي به 
 دليل موقتي بودن جمعيت

28 

بي توجهي مسئوالن به بنيادهاي توليدي و 
 اقتصادي روستا

23 

 18 افزايش تنش هاي ملكي
اهميت يافتن سرمايه و پول و تحت شعاع 

 گرفتن ساير ارزش ها
14 

 34 افزايش مهاجرت جوانان
بي عالقگي زنان به كار و فعاليت در بيرون 

 از منزل
23 

ا حذف خوداتكايي روستائيان و وابستگي آنه
 به بازارهاي شهر

17 

 30 ساير
به طور كلي سياست ها و رويكردهـاي مـورد توجـه در صـنعت     
گردشگري در اين منطقه خاص به طور همه جانبه مورد توجـه  
نبوده است و اساساً شرايط محلي كمتر لحـاظ شـده اسـت. بـر     
خالف ساير مناطق كه رويكردهـاي گردشـگري در تمـام ابعـاد     

ر اين منطقه گردشگري عمدتاً به صورت مورد توجه مي باشد، د
خانه هاي دوم خود را نشان داده اسـت. در ايـن شـرايط گـروه     
خاصي از كساني كه شغل و زندگي آنها در شـهر بيرجنـد قـرار    
دارد، تنها  براي ايام مشخصي از سال كه بيشترين تراكم آن در 
تابستان است، به روستاهاي مورد نظر وارد مي شوند و به جـاي  

ن كه براي تامين مايحتاج روزانه خود بـه موسسـات خـدماتي    آ
روستا متكي باشند، اغلب تمام لوازم مورد نياز خـود را از شـهر   
بيرجند تامين مي كنند. به عبارت ديگـر، گردشـگران نـه تنهـا     
بخشي از اراضي و منابع اوليه به خصـوص آب كشـاورزي را بـه    

رمي غير توليدي خود اختصاص داده و از آن به عنوان يك سرگ
استفاده مي كنند، بلكه آورده اقتصادي براي روستا ندارند. ايـن  
وضعيت باعث مي شود، كه منابع ويژه توليد روز به روز كـاهش  
پيدا نمايد و منابع جايگزيني كه مي توانسـت از طريـق عرضـه    
خدمات و ... شغل و درآمدي براي روستائيان كم زمـين فـراهم   

 آورد، تامين نگردد.
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