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  چكيده

روسـتايي كشـور مـا    هاي دوم در بسياري از مناطق جهان از جمله در نـواحي   گردشگري خانه

در اين . اثرات محيطي نامطلوبي بر محيط زيست روستا داشته و پايداري آن را به خطر انداخته است

شده و مزايا و معايب هاي دوم با تأكيد بر محيط زيست منطقة شناسايي مقاله اثرات گردشگري خانه

اهاي ييالقـي بخـش بنـدپي    حوزة مطالعاتي اين پژوهش در روست. آن مورد مطالعه قرار گرفته است

تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نوع تحقيقـات پـس از وقـوع    . شرقي شهرستان بابل است

درصد به تأييد رسيده اسـت و در بـين    8/0اي با پايايي  هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه داده. است

 60در روستا هر يك  به تعداد هاي دوم  ساكنان دايمي روستا، ساكنان خانه: سه جامعة متفاوت شامل

تحليـل   spssافزار نرمو به وسيلة  صورت تمام شماري، گردآوري نفر و مسؤوالن امر گردشگري به 

هاي دوم، تنها اثـرات   شوندگان گردشگري خانه دهد، بنا بر ديدگاه پرسش نتايج نشان مي. شده است

يب باغات و مراتع به دليل تراكم زياد تغيير كاربري و تخر. منفي بر محيط زيست منطقه داشته است

آوري زبالـه و فاضـالب،   آب، نبود سيستم مناسـب بـراي جمـع    يگردشگر، كمبود و افزايش آلودگ

محيطـي منطقـه از    هاي زيست ترين چالش ، از مهم...خصوص در زمان پيك حضور گردشگران و به

گرايـي در  ترين همژوهش بيشكننده در پ از بين سه گروه مشاركت. شوندگان بيان شد سوي پرسش

ترين واگرايـي بـه ترتيـب بـين     محيطي بين نظرات ساكنان و گردشگران و بيش  مورد اثرات زيست

  .هاي دوم وجود دارد ديدگاه مسؤوالن با نظرات ساكنان و گردشگران خانه

هـاي دوم، گردشـگري پايـدار،     محيطـي خانـه   گردشگري روستايي، پيامدهاي زيسـت  :ها كليدواژه

   .روستاهاي ييالقي شهرستان بابل
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  مقدمه - 1

كنفرانس جهاني گردشگري روستايي، گردشگري روستايي را شامل انواع گردشگري با برخورداري از 

ـاي   دي از منابع طبيعي و جاذبـه من داند كه امكان بهره تسهيالت و خدمات رفاهي در نواحي روستايي مي ه

 http://www. ruraltourism(كنــد  طبيعــت را همــراه بــا شــركت در زنــدگي روســتايي فــراهم مــي

conference. com(.      ـترش خانـه ـار توسـعه و گس ـتايي در كن ـاي دوم در   البته مفهوم گردشگري روس ه

 . هاي اخير تغيير كرده است دهه

ــي از واژة ــة دوم، برگردان ــگ . (Wang, 2006:45)اســت second home اصــطالح خان در فرهن

ـاي      هاي دوم، خانه خانه«: جغرافياي انساني در اين مورد چنين آمده است هايي اسـت كـه توسـط خانواره

ـايي معمـوالً در نـواحي     چنين خانـه . شود ساكن در نقاط ديگر خريداري و يا به مدت طوالني اجاره مي ه

ـاي   هاي آخر هفته و خانه داراي اسامي خانه. شوند فريحي استفاده ميروستايي قرار داشته و براي مقاصد ت ه

ـيار   در بسياري از كشورها ضريب داشتن خانه.)Johnston,1988:423(»تعطيالت نيز هستند هاي دوم بس

ـا اسـت  تقاضاي مالكيت خانة دوم بيشتر در مناطق روستايي و به. باال رفته است ايـن  . خصوص پسكرانه ه

ـال      ـاورزي در ح ـاختار كش روند همچنين به عنوان واكنشي در برابر بحران روستايي حاصل از تجديـد س

  Tress, 2007:26). (گسترش است 

ـاي دوم در   در ايران نيز با توجه به شرايط اقليمي گرم و خشك، فرهنگ ييالق نشيني و داشتن خانه  ه

ـيحات همـواره ايـن      . هواي حومه، رواج يافته است مناطق روستايي و خوش آب و با توجه بـه ايـن توض

هاي دوم در مجموع براي جوامـع   هاي دوم آيا خانه سوأل مطرح مي شود كه در كنار افزايش تقاضاي خانه

ـاي دوم اثـرات    بدون شك، گردشـگري خانـه  .  (Beetone, 2006:149) محلي مناسب است يا خير؟ ه

  .گذاردميزبان مي مختلفي را در روستاهاي

ايـن شـرايط موجـب    . دهستان فيروزجاه، يكي از مناطق كوهستاني زيبا در شهرستان بابل مي باشد 

ويژه در فصول گرم سال به واسطة دارا بـودن آب و هـواي خنـك و    جذب گردشگران به اين ناحيه، به

شـهرها و نقـاط    پوشش گياهي مناسب و اختالف درجه حرارت، ناشي از وجـود اخـتالف ارتفـاع بـا    

هاي اخير گردشگران زيادي به ايـن ناحيـه   با توجه به اين شرايط در دهه. جوار شده استمسكوني هم

هاي با بررسي. هاي دوم در اين منطقه داراي سابقه طوالني است ساخت و گسترش خانه. اندجذب شده
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حد مسكوني موجود تعداد وا 188محدودة مورد مطالعه از  ميداني صورت گرفته مشخص گرديد در كلّ

. شـود مـي درصد از كلّ مسـاكن روسـتا را شـامل    14/44سكونتگاه به خانة دوم اختصاص دارد كه  83

در ايـن پـژوهش بـا توجـه بـه      . دنبال داشته باشدتواند اثراتي در ابعاد مختلف بهگسترش اين پديده مي

آن به دنبال يافتن اثرات زيسـت  حساسيت اكولوژيكي و زيست محيطي ناحيه به لحاظ كوهستاني بودن 

هاي دوم هستيم، چرا كه شناخت و تحليل اثرات زيست محيطـي گردشـگري    محيطي گردشگري خانه

مهم از اين جهت. باشداي برخوردار ميابي به گردشگري پايدار ازاهميت ويژهيهاي دوم  در دست خانه

گيـري و گسـترش گردشـگري    شـكل  هايي كه در پي يافتن پاسخ آن هستيم اين است كهترين پرسش

هاي دوم چه اثرات زيست محيطي در روستاهاي مورد مطالعه داشته است و چه تفاوت و يا توافق  خانه

 هاي مورد پژوهش وجود دارد؟نظراتي در اين خصوص بين گروه

  مباني نظري - 2

 جهـاني و  GDPدرصـد   10در آمار سازمان جهاني گردشـگري آمـده است،گردشـگري بـه دليـل      

توسـعة چنـين فعاليـت گسـترده و     . هاي مختلف اقتصادي داردترين نقش را در بين بخشاشتغال، بيش

هاي صـنعتي، تجـاري، خـدماتي و فرهنگـي را بـه حركـت درآورده و از       توانمندي كه از سويي بخش

ترين تحرك جغرافيايي در طول تـاريخ بشـر شـده اسـت، بايـد بـه نحـوي        طرف ديگر موجب بزرگ

ابي به رشد بيشتر از محيط زيست، منابع فرهنگي و ميـراث بشـري نيـز    يبد كه در عين دستسازمان يا

در اين چارچوب محيط زيست بـه عنـوان ركـن اصـلي و اساسـي گردشـگري در نظـر        . حفاظت كند

اين تأثيرات تمام ابعاد جامعة بشري از جملـه محـيط زيسـت، اجتمـاع و فرهنـگ و      . گرفته شده است

گردشـگري  ).  91: 1389نقل از قديري و همكاران ، ، به460: 1991اينسكيب، ( گيرد اقتصاد را دربرمي

هاي خاص مانند طول مـدت گردشـگري و بازگشـت سـاالنه بـه همـان       هاي دوم به دليل ويژگي خانه

اثـرات عمـدة آن ماننـد ديگـر     . مكان، اثرات بيشتري نسبت به ديگر اشكال گردشگري بـه همـراه دارد  

تـاكنون مطالعـات   . در سه حالت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اثرگذار است اشكال گردشگري

تـوان بـه مـوارد زيـر     هاي دوم صورت گرفته كه براي نمونه مي زيادي در مورد اثرات گردشگري خانه

  :اشاره كرد
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توسـط پيـزام نشـان    » ماساچوسـت آمريكـا   1اثرات محيطي گردشگري در منطقه كيپ كود«مطالعة 

با تراكم باالي گردشگران، درك و تصورات منفـي از اثـرات محيطـي گردشـگري افـزايش       دهد كهمي

   ).(Liu, 1987: 20يافته است 

توسـعة   بـر  گردشـگري  اثـرات  بررسـي  «عنـوان  بـا  را تحقيقـي  1387 سال در همكاران و مهدوي

 ديـدگاه سـاكنان،   براسـاس  .دادنـد  انجام»  تهران سولقان و كن دره روستاييان از نظرسنجي با روستايي

 بـا  هـايي  خانه ايجاد و ساز و ساخت افزايش زمين، سوداگري افزايش همچون را منفي آثار گردشگري

هـاي  كـاربري  بـه  اراضـي  كـاربري  تغييـر  منطقـه،  در جانوري و گياهي هايگونه تخريب مدرن، سبك

 شـده  موجـب  را گردشگري فصول در به خصوص گردشگران توسط زباله ايجاد تجاري، و مسكوني

  .است

تـأثير گردشـگري بـر معيشـت پايـدار      «اي را بـا عنـوان   مطالعه 1390پور و احمدي در سال جمعه

در اين تحقيق تأثير گردشـگري بـر   . انجام دادند» روستاي برغان شهرستان ساوجبالغ: روستايي موردي

ايـن تحقيـق نشـان     ج كلـي ينتـا . پايداري ابعاد اقتصادي، اجتماعي، نهادي و زيست محيطي مطالعه شد

دهد گردشگري در روستاي بزغان از ديدگاه اقتصادي تأثير بسيار محدودي داشـته و تنهـا برخـي از    مي

طـي روسـتايي مـورد    يهـاي زيسـت مح  تأثير گردشگري بر پايداري شـاخص . ها را دربرگرفتخانواده

انگين يـ م(ديريت زبالـه  ، مـ )75/2ميـانگين  ( مطالعه  نظير تأثير گردشگري در زيبايي و جذابيت منطقـه 

ميـانگين  ( ها گونـه هـاي جـانوري و گيـاهي     و آسيب)  92/1ميانگين (، آلودگي زيست محيطي)27/2

ارزيابي شد كه در مجموع نشانگر آن است كـه گردشـگري از ديـدگاه زيسـت محيطـي تـأثير       )  77/1

  .مثبتي را به همرا ه نداشته است

هـاي   اثرات زيست محيطي گردشگري خانه«با عنوان اكبريان رونيزي و محمدپورچابري، پژوهشي 

» روسـتاهاي كوهسـتاني اسـتان البـرز     : دوم در نواحي روستايي با تأكيد بر جامعه ميزبان مطالعه موردي

دهد رشـد و گسـترش گردشـگري در ايـن ناحيـه      انجام شد، يافته هاي تحقيق نشان مي 1391در سال 

مين دليل پيامدهاي نامطلوبي همچـون آلـودگي منـابع آب،    ريزي بوده و به هخودجوش و بدون برنامه

                                                 
1. Cape code 
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خصوص تخريـب و تغييـر كـاربري اراضـي كشـاورزي در      تخريب چشم اندازهاي طبيعي و باغات به

  . ناحيه به دنبال داشته است

كنند، ولـي در مراحـل   معموالً در مراحل اولية توسعة گردشگري فوايد اقتصادي بيشتر نمود پيدا مي

( شـوند  گـر مـي  هاي اجتمـاعي و محيطـي نيـز جلـوه    در مقياس انبوه و كنترل نشده، هزينهبعد توسعه 

بدين ترتيب، همان طـور كـه از توسـعة گردشـگري فوايـدي نصـيب نـواحي        ).  111: 1385كاظمي، 

بـا ايـن حـال    . ها و آثـار منفـي در پـي خواهـد داشـت     شود، توسعة نامناسب آن نيز زيانروستايي مي

هـاي  ل مختلفي چون اهميت فعاليت گردشگري محلي، ظرفيت گردشـگران و فعاليـت  متناسب با عوام

كنـد  ها، استحكام محيط زيست محلي و اقتدار فرهنگ و سنن محلي، سطح ايـن تـأثيرات تغيـر مـي    آن

اي، اگر فقط با اهـداف اقتصـادي   توسعة گردشگري، چه در مقياس ملي و منطقه). 43:  1380شارپلي، (

نيازهاي مقطعي و روزمره انجام گيرد، نه تنها به اهداف مطلوب فراغتي و انساني خـود   گويي بهو پاسخ

  ابـد، بلكـه بـه تشـديد مسـايل و مشـكالت زيسـت محيطـي بيشـتر منجـر خواهـد شـد            يدست نمي

 )Butler & Hall, 1998: 253 .( هـاي دوم   در يك مطالعة جامع از تأثيرات محيطي گردشگري خانـه

اين نوع گردشگري برخـي تـأثيرات منفـي بـر محـيط       .صورت گرفت)  2007( ن كه به وسيله هيلتون

سازي و تخريب پوشـش گيـاهي، آلـودگي از طريـق     دليل پاكفيزيكي از قبيل تخريب حيات وحش به

مسـائل زيسـت محيطـي    . هـا و دريـا دارد   خصوص نزديك درياچه هـا، رودخانـه  رسوب فاضالب ،به

هاي دوم در بيشتر موارد باعث فشـار مسـكن    گسترش خانه. يدار استم بسياري اوقات ناپاهاي دو خانه

پيامدهاي زيسـت محيطـي در جامعـة ميزبـان باعـث      . شوندسازي و تصرف زمين در روستا ميو خانه

شود كه اثرات مهمي بـر عرضـة آب، سيسـتم فاضـالب،     افزايش جمعيت در فصول پيك مسافرتي مي

. ريزي خاص و مناسبي هم براي آن وجـود نداشـته باشـد   ر برنامهخصوص اگدارد؛ به... افزايش زباله و

شـود، ماننـد   ها و خدمات اضافي ميهاي دوم عمدتاً موجب افزايش هزينه براي تدارك زيرساخت خانه

توانـد بـا بـرهم زدن زيبـايي و     هـاي دوم مـي   از طرفي گسترش خانه.... زباله و عرضة آب وآوريجمع

، همچنـين كـاهش   ... انداز كشاورزي، تخريب پوشـش گيـاهي و  چشم ارزش بصري روستاها، تخريب

ناشي از افـزايش  تعـداد سـاكنان موقـت بـه محـيط زيسـت روسـتاها آسـيب برسـاند           ظرفيت تحمل 

(Nazare & Oliveria, 2009).   
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 دارنـد،  تنگاتنـگ  ارتبـاط  هـم  باي ادهيچيپ طوربه ستيز طيمح وي گردشگر كه كنديم انيب هولدر

ي اساسـ  عناصـر  ازي گردشگر مقصد كي ستيز طيمح وي عيطب منابع ،ياجتماع - يفرهنگي هايژگيو

 نشـان  قـات يتحق). ,Holder 9 :1987( است هيناح آن دري گردشگرة توسع و رشدي تكامل ريسي برا

 اسـت  گردشـگر  جذبي برا جاذبه و كشش جادياي براي ديكل عاملي عيطبي اندازهاچشم كه دهديم

)Liu et. al,1987:18(. ـ ة استفادة جينت در اغلبي گردشگري هاتيفعال رشد  بيـ تخر و حـد  از شيب

 دسـت  از باعـث  و شـود يمـ  منجـر ي گردشگر رشد كاهش به خودي گردشگر منابع و ستيز طيمح

ـ  معمـوالَ ي گردشگر مقاصد. شوديمي گردشگر مقاصد ارزش رفتن  شـرفت يپ ازي اتيـ حة چرخـ  كي

ي ريپـذ انعطـاف  و تيظرف بهي گردشگر مقصد كي دري گردشگر. كننديم دنبال را افولة دور و عيسر

 داردي بسـتگ  زبـان يم جامعهي شناختجامعهي هايژگيو وي گردشگري هاتيفعال شدت ست،يز طيمح

)Joshi & Dhyani, 2009: 33 .(  

سيرتكاملي و چرخةحيات گردشگري را پيشنهاد كرد و مراحل چرخه حيـات   1980باتلر در سال  

   در اين مرحلـه گردشـگران كمـي بـه مقصـد     : اكتشاف  - 1: گردشگري را به شش مرحله تقسيم كرد

كننـدة كاالهـا و خـدمات    هـاي ارائـه  توسعة خاص گردشگري وجود نـدارد و شـركت   آيند و هيچمي

شود، اما هنـوز تعـداد   تسهيالتي براي گردشگران مهيا مي: مشاركت - 2. خاص آن صنعت اندك هستند

   گردشـگري احـداث   اي بـراي تسـهيالت   توسعة تأسيسات پرهزينـه : رشد - 3. ن كم استگردشگرا

گـذاري خـارجي   شود و سرمايهشود، براي مقصد بازاريابي ميشود، تعداد گردشگران خيلي زياد ميمي

يابـد و در ايـن   نرخ رشد تعداد گردشـگران و توسـعة كـاهش مـي    : ثبات و پايداري - 4.شودجذب مي

بيشتر تسـهيالت تحـت   . شودها تثبيت ميرسد و تعداد شركتگردشگران به اوج خود مي مرحله تعداد

:  ثبـاتي و افـول  بـي  - 5. شـود كنترل افراد غير مقيم است و مقصد در رقابت با رقبـا دچـار مشـكل مـي    

گـذاري  تواند خيلي سريع باشد چون ديگـر سـرمايه  گردشگري ممكن است به مرحلة افول برود كه مي

بـازآفريني و تجديـد    - 6. يابـد گردشگري كـاهش مـي  گيرد و جذابيت مقصد زي صورت نميو بازسا

گذاري دوبـاره و  هم داشته باشد و يا با سرمايه) ثابت(البته احتمال هم دارد كه يك الگوي پايدار: حيات

).  Dritsaki,2009:15(يا خلق يك جاذبة عمدة جديد مثل جشنواره هـاي ويـژه، مقصـد احيـا گـردد     

بيان داشتند، رابطة معكوسي بين توسعة مراحـل چرخـه حيـات گردشـگري و     ) 2001(رتين و يوسل ما
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بـدين ترتيـب كـه در مراحـل آغـازين گردشـگري،       . تأثيرات گردشگري بر جامعة ميزبان وجـود دارد 

دليل مزاياي اقتصادي وجـود دارد،  از سوي اجتماع محلي ميزبان نسبت به گردشگران به اشتياق فراواني

ما به طور كامل طبيعـي اسـت كـه بـا بـروز تغييـرات نـامطلوب در محـيط زيسـت فيزيكـي و نـوع            ا

 Johnson( تـر شـود   تواند به تدريج منفي و منفيگردشگراني كه جذب مي شوند، اين احساسات مي

et al:1994.( ــد ــترت نيب ــدون بي ــه توجــه ب ــن ب ــه ازي ــ تعــادل ب ــوع و حجــم نيب ــفعال ن ي              هــاتي

 توانـد يمـ ي طيمحستيز نظر از تنها نهي ستيتوري ها پروژه منابع، تحملة آستان و تيوحساسيستيتور

 شـود  روروبـه   شكسـت  بـا  اسـت  ممكن زيني اقتصاد نظر از بلكه باشد، داشته دنبال به راي منف اثرات

)Sawkar et. al,1998:21.(  

ـ پا توانـد يمـ ي زمان تنهاي گردشگر  ـ فيك از كـه  باشـد  داري  وي نگهـدار ي طـ يمحسـت يز منـابع  تي

تواننـد  در مجموع گردشگري و محيط زيست مي). Fáilte Ireland , 2007-2009: 2( كند محافظت

گـذاران  سياسـت  باتوجـه بـه ايـن مشـاهدات،    . هاي اقتصادي پايدار بـراي توسـعه را فـراهم كننـد    پايه

حـيط زيسـت را بـراي توسـعه     م ريزان بايـد مسـائل مربـوط بـه مـديريت     گردشگري، مديران و برنامه

گردشگري پايدار مبتنـي بـر اصـول توسـعه پايـدار      .اي پايدار مورد توجه قرار دهندگردشگري به شيوه

 ,UN(هـاي بازديدكننـدگان، محـيط و جامعـه ميزبـان دارد      است؛ بنابراين نياز به تعادل بـين خواسـته  

2001: 8(.  

  روش تحقيق - 3

تطبيقي  و با هدف كاربردي صورت گرفته بـراي گـردآوري    - در اين تحقيق كه با روش توصيفي 

هـاي مـورد نيـاز در بخـش     داده. اي و روش ميـداني اسـتفاده شـده اسـت    داده ها از دو شيوه كتابخانه

خـانوار   105براي تعيين حجم جامعة نمونـه از  . آوري شدتحقيقات ميداني با استفاده از پرسشنامه جمع

خـانوار نمونـه انتخـاب     60با استفاده از فرمول نمونه گيـري كـوكران،   ساكن در روستاهاي مورد مطالعه

توزيـع  ) 1جدول(اين تعداد بر اساس توزيع نسبي خانوار در هر يك از روستاهاي نمونه، به شرح . شد

  .شدند
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هـا بـر   اند از ساكنان غيربومي ساكن در روستا كـه تعـداد آن  در پژوهش حاضر گردشگران عبارت 

خـانوار نمونـه    30بر اساس فرمـول كـوكران   . خانوار بودند 83تقريباً شامل ين محلاساس گفتة مسؤوال

هـاي  نمونـه . يافـت  خـانوار ارتقـا   60تعيين شد، ولي براي مطالعه تطبيقي با ساكنان بومي اين تعداد بـه  

دهسـتان   .بنـدي شـده و تصـادفي انتخـاب شـدند     بـه روش طبقـه  ) ساكنان و گردشگران(مورد مطالعه

 3جنگلـي،   - روسـتا در موقعيـت كوهسـتاني    54روستاي داراي سكنه اسـت كـه    61ه داراي فيروزجا

در ايـن مقالـه پديـدة    . باشندجنگلي مي - ايروستا در موقعيت جلگه 4روستا در موقعيت كوهستاني و 

دوم در سه روستاي داراي سكنه كه در موقعيـت كوهسـتاني قـرار داشـتند، انجـام      هاي گردشگري خانه

  .شد

  حجم جامعة آماري و حجم جامعة نمونه در روستاهاي مورد مطالعه: 1لجدو

 روستاي نمونه
تعداد كلّ خانوار 

 ساكن بومي

تعداد خانوار 

 نمونه ساكن بومي

تعداد كلّ 

خانوار ساكن 

 غير بومي

تعداد خانوار 

نمونه ساكن غير 

 بومي

 درصد

 57 28 36 26 45 شيخ موسي

 59 18 26 19 32 لهه

 54 14 21 15 28 شالينگچال

  

  هاي تحقيقافتهي: مأخذ

 نفـر بـود، تمـام شـماري شـدند و پرسشـنامه و مصـاحبة        6هـا  كه تعداد آن )1(مديران محلي 

آوري اطالعـات در ارتبـاط بـا اهـداف پـژوهش،      براي جمـع . اي با آن ها صورت گرفتداگانهج

پرسشنامه از طريـق فرمـول    روايي. اي ليكرت به كار گرفته شده استدرجه 5سؤاالتي در مقياس 

.  درصد و پايايي آن با نظرسنجي افراد متخصص در ايـن ارتبـاط بـه تأييـد رسـيد      8/0كرونباخ با 

،  SPSSافزار آمـاري  گذاري به دادة كمي تبديل شده  و در نرمهاي كيفي پس از ارزشسپس داده

بستگي و مقايسة درك سه جامعة مورد مطالعه در مورد اثرات گردشگري خانة دوم با اسـتفاده  هم
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هـاي  از آنجا كه تحقيق مورد نظر از نوع پـس از وقـوع اسـت، شـاخص    . تحليل  شد Fاز آزمون 

احتمالي با استفاده از مطالعة منابع اسنادي و تحقيقاتي كه تاكنون در ارتباط با تأثير گردشـگري بـر   

ــه    ر ــورد مطالع ــتاهاي م ــداني در روس ــة مي ــه اســت و مطالع   وي محــيط زيســت صــورت گرفت

  )2شكل (.شناسايي شد

شوندگان نسبت به گسترش گردشگري مندي پرسشمدل مفهومي عوامل مؤثر بر رضايت: 2شكل 

  دومهاي خانه

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

 دوم هايخانهگردشگري 

 گردشگري و توسعة پايدار روستايي

 كالبدي زيست محيطي اجتماعي اقتصادي

 )سطحي و زيرزميني ( افزايش آلودگي منابع آبي  -

  آلودگي هوا -

  آلودگي صوتي و شلوغي محيط روستا با ورود گردشگران -

  افزايش فرسايش خاك -

  كاهش كيفيت محيط زيست -

  ....)رانش زمين، سيالب و( افزايش مخاطرات طبيعي  -

هاي كشاورزي و مراتع و تبـديل آن هـا بـه    تغييركاربري زمين -

  واحدهاي مسكوني و تجاري

  .اندازهاها و تخريب چشمافزايش توليد زباله و فاضالب  -

  

 
شوندگان از مندي پرسشارزيابي و تحليل رضايت

  گسترش گردشگري خانة دوم
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  هاي منطقه   ويژگي -1- 3

بخـش بنـدپي شـرقي داراي دو    . در بخش بندپي شرقي شهرستان بابل قراردارد منطقه مورد مطالعه

روسـتاهاي  . كيلـومتر اسـت   7/182كيلومتر و سجادرود با مساحت  2/443دهستان فيروزجاه با وسعت 

 157داراي  1385اين دهستان بـر اسـاس سرشـماري سـال     . اندييالقي در دهستان فيروزجاه واقع شده

 96.  نفـر اسـت   3201ها حـدود  آبادي مسكوني هستند و جمعيت آن  61تعداد  آبادي است كه از اين

انـد و تنهـا   هاي خالي از سكنة موسمي بـوده جزو آبادي 1385روستاي ديگر بر اساس سرشماري سال 

  )1شكل (.شوندپذير ميدر فصول خاصي جمعيت

  موقعيت جغرافيايي دهستان فيروزجاه در استان مازندران: 1شكل
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  هاي تحقيق افتهي - 4

سير تحوالتي جمعيت روستاهاي مورد مطالعه نشان مي دهد، پس از يك دوره رونـد نزولـي بـين    

  )2جدول .(جمعيت روستاهاي مورد مطالعه روند صعودي يافته است 1365تا 1355سال هاي 

  )2(1385تا  1345نرخ رشد جمعيت روستاهاي مورد مطالعه طي سال هاي  : 2جدول

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 سال

 رشد تعداد رشد تعداد رشد تعداد رشد تعداد رشد تعداد رشد تعداد روستا

 100 36 0 0 100 13 0 0 - 100 0 -  6 شالينگچال

 83/3 135 09/0 111 02/2 110 - 74/0 90 21/1 97 -  86 شيخ موسي

 100 42 - 100 0 100 5 0 0 0 0 -  0 لهه

جمعيت سه 
 روستا

92 0 97 52/0 90 75/0 - 128 4/3 131 23/0 213 2/9 

   1385- 1345مركز آمار ايران، سرشماري نفوس مسكن : مĤخذ

مطالعة وسعت اراضي سه روستاي مورد مطالعه  نشان مي دهد، با وجـود كـاهش وسـعت اراضـي     

 1382، مجـدداً در سـال   1367نسبت به اولين دورة سرشـماري، يعنـي سـال     1372كشاورزي در سال 

  )3جدول . (اراضي روستاهاي مورد مطالعه  افزايش يافته است وسعت كلّ

وسعت اراضي كشاورزي روستاهاي مورد مطالعه ) درصد(و نرخ رشد ) هكتار( وسعت: 3جدول

  1382تا  1367هاي بر اساس سرشماري كشاورزي سال

 سال باغ و قلمستان ديم آبي ديم و آبي جمع كل

وسع رشد وسعت رشد
 ت

وسع رشد
 ت

  وسعت رشد وسعت رشد

0 85/11  75/9  5/7  6/2  - ½ 1367 

49/12 1/23 81/13 4/20 13/17 2/19 72/16 - 2/1 9/4 7/2 1372 

46/15 124 8/15 114 100 - 0 57/36 114 27/12 10 1382 

  1382، 1372، 1367مركز ده هاي ايران، سرشماري كشاورزي : مأخذ

هـاي دوم جسـتجو    بايد در افزايش تعداد گردشـگران خانـه  كي از داليل افزايش باغ و قلمستان را ي

هـاي  ها اقدام به خريد بخش زيادي از مراتع از دلّاالن كرده و در بخشي از زمـين كرد زيرا بسياري از آن
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همچنين از آنجا كه بسـياري از سـاكنان بـومي سـابق روسـتاهاي      . اندخود اقدام به كاشت درخت كرده

در روستاهاي اطراف سكونت دارند، به دليل كمبود آب اقدام بـه كشـت    مورد مطالعه به صورت فصلي

، كم شدن  وسعت مراتـع در  ل كاهش دامترين داليكي از مهمي .كننديمحصوالت زراعي به صورت ديم م

ـاي دوم در آمـده اسـت    ها به تصـرف گردشـگران خانـه   اي از آنچرا كه بخش عمده. اطراف روستا است  . ه

  ) 4جدول (

هاي سال هاي روستاهاي مورد مطالعه بر اساس سرشماري دامتعداد و نرخ رشد دام :4جدول

  1382و  1365

 نام روستا 1365 1382

  گاو و گوساله گوسفند و بز گاو و گوساله گوسفند و بز

 شيخ موسي 850 100 95 825

 شالينگچال 0 37 0 0

 لهه 0 53 0 0

 دام سه روستا 1040 950

 نرخ رشد -  - 53/0

  1382و  1365ها هاي ايران، سرشماري داممركز ده: مأخذ
  

دهند به مشاغل خـدماتي كـه   روستاييان ترجيح مي. استدليل ديگر آن پايين بودن درآمد بخش دامداري 

ـتري دارد  از سـوي  . بيشتر آن در ارتباط با گردشگري است مانند ساخت خانه دوم، روي آورند كه درآمد بيش

هاي گذشته نگاه كنيم، متوجـه  آمارهاي سرشماري كشاورزي از روستاهاي مورد مطالعه طي سالديگر اگر به 

ـا   . خواهيم شد كه نه تنها از وسعت باغات منطقه كاسته نشد، بلكه افزايش هم يافته است پس سؤالي كـه اينج

اسـت، روي   هايي كه توسط ساكنان و گردشگران احـداث شـده   مطرح مي شود اين است كه اين تعداد خانه

- هاي گذشته و همدرصد مساكني كه طي سال 90 ،چه اراضي صورت گرفته است؟ به گفته مسؤوالن محلي

ترين مراتـع كشـور محسـوب    گيرد كه جزو مرغوباكنون در حال ساخت هستند، روي مراتعي صورت مي

ي منطقه و شروع فصل هاي روستاهابارة  قيمت  زمينبا افزايش يك ،هاي اخيرخصوص طي ماهشوند، بهمي

ـنگين بـرف در     ( سرما  ـارش س به علت عدم دسترسي محيط بانان به تمامي مناطق به دليل سرماي شـديد و ب

بـه  . اي افـزايش يافتـه اسـت   العادهمتأسفانه اين تصرفات به طور فوق)متري  2000روستاهايي با ارتفاع حدود 
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ـار از        ،روزيهاي شبانهگفته جنگلبانان منطقه با وجود تالش ـا دو هكت ـاالنه حـدود يـك ت به طور متوسـط س

- گذشته از بـه وجـود آوردن چشـم    ،آوري زبالهاي منظم براي جمعفقدان برنامه. شودوسعت مراتع كاسته مي

هاي ناشـي از زبالـه بـه    ها، موجب  نفوذ شيرابه ها و رودخانهها، جنگلهاي جادهاندازهاي نامطلوب در حاشيه

. شـود ني كه يكي از منابع اصلي تأمين آب آشاميدني روستاهاي مورد مطالعه اسـت، مـي  هاي آب زيرزميسفره

ـاكي از افـزايش ميـزان آلـودگ         ـتند كـه شـواهد ح ـان داش آب در  يدر اين راستا مسؤوالن خانه بهداشت اذع

ـيژن محلـول در    با افزايش تخليه فاضالب. باشدروستاهاي مورد مطالعه مي ـاهش اكس آن  ها در منابع آبـي و ك

  .موجودات آبزي كاهش يافته و باعث پيدايش مواد با بوهاي زننده در اثر اكسيداسيون غيرهوازي شده است

  هاي دوم در روستاهاي ييالقي بندپي شرقي گيري خانهروند شكل -1- 4

ـا رونـد شـكل    - اگر چه مراجعه به منطقه جهت گذران زندگي در فصل تابستان از دير باز رواج داشته، ام

- كي از مهمي. به بعد شتاب بيشتري گرفته است 1370هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه از سال  انهگيري خ

. توان ايجاد راه ارتباطي مناسب دانست كه دسترسي به اين منطقه را تسـهيل كـرده اسـت   ترين داليل آن را مي

ـتري را بـه    عالوه بر اين قيمت مناسب زمين نيز يكي ديگر از عواملي است كه زمينه جـذب گ  ردشـگران بيش

ـاي  طوريروستاهاي مورد مطالعه به وجود آورد، به كه با استقبال هر چه بيشتر گردشگران از منطقه طي سال ه

ـان و  . رساني و احداث خطوط تلفن به اين روستاها تسريع گرديدهاي برقگذشته اجراي پروژه با گذشت زم

بخش و از طرفـي  هاي آرامش دگي شهري، نياز به محيطهاي  ناشي از زنبا افزوده شدن مشكالت و خستگي

  )5جدول . (افزايش درآمدها و داشتن زمان آزاد بيشتر موجب افزايش سفرها به منطقه شد

  ساله اخير در روستاهاي مورد مطالعه 30هاي دوم  طي دوره  روند گسترش تعداد خانه: 5جدول

 خانه دوممقطع زماني احداث  )تعداد(فراواني  درصدفراواني

58 48 1390 -1381 

24 20 1380 -1371 

12 10 1370 -1361 

 1360قبل از  5 6

 جمع كل 83 100

  1390جنگلباني، :مأخذ 
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  هاي دوم اثرات زيست محيطي گردشگري خانه -2- 4

آوري امكانات تفريحي بـراي بـرآورده كـردن    كنندگان و فراهمكلي حضور تعداد زياد بازديدطوربه

از . شـود هاي  زيست محيطي مـي ها اگر به طور صحيح كنترل نشود، منجر به تخريب جاذبهنيازهاي آن

آنجا كه پژوهش حاضر نشان داده است كه گردشگري از نظر زيست محيطي اثرات منفي بر منطقـه بـه   

  )6جدول .(پردازيمجاي گذاشته، در اينجا تنها به تحليل اثرات  منفي زيست محيطي مي

مندي ساكنان دايم از دوم با توجه به رضايتهاي يست محيطي گردشگري خانهاثرات ز: 6جدول 

  بستگي اسپيرمنگسترش اين نوع گردشگري با استفاده از آزمون هم
سطح 
 معناداري

ميانگين 
 ايرتبه

 اثرات درصد فراواني

 كم خيلي كم  
تأثيرنداشت

 ه
  خيلي زياد زياد

 آلودگي آب 62,5 37,5 0 0 0 62/4 031/0

 آلودگي هوا 0 0 0 0 100 1 0

 آلودگي صوتي 12,5 50 37,5 0 0 75/3 040/0

 فرسايش خاك 37,5 37,5 25 0 0 12/4 024/0

 كاهش كيفيت محيط زيست 25 50 25 0 0 87/3 016/0

 مخاطرات طبيعي 62,5 37,5 0 0 0 62/4 029/0

 توليد زباله 75 25 0 0 0 75/4 010/0

 تخريب باغ 50 37,5 12,5 0 0 37/4 045/0

 تخريب مراتع 62,5 37,5 0 0 0 62/4 008/0

 شلوغي محيط روستا 75 25 0 0 0 75/4 001/0

  هاي تحقيقيافته :مأخذ

ـاكنون    گسترش گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه بنا بر نظر پاسخگويان، از نظر زيست محيطـي ت

ـتاهاي     با آغاز . نتوانسته  پيامد مثبتي را بر جاي گذارد دورة گرم سال و افـزايش ورود گردشـگران بـه روس

تـرين  مهـم . ترين مشكالتي كه بسيار ملموس است، كمبود آب آشاميدني اسـت مورد مطالعه، يكي از مهم

ـتا در  منبع آب آشاميدني روستاهاي مورد مطالعه، چشمه است كه بسياري از اين چشمه ها با گسترش روس

بر اساس نظر ساكنان با ورود گردشـگران،  . ر بهداشتي چندان مناسب نيستندداخل بافت قرار گرفته و از نظ

ـا كـه برخـي    .  دوم و روزانه، ميزان توليد زباله بسيار افزايش يافته اسـت هاي اعم از گردشگران خانه از آنج
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ـا و ها رها مي ها و رودخانهها، مراتع، كنار خيابانها را در داخل جنگلگردشگران زباله ـاد ايـن   كنند، ب زش ب

ـتا پخـش مـي    زباله در اطـراف  . شـود ها مانند پالستيك و باطري در كلّ سطح روستا و مراتع اطـراف روس

ـا   ها و موجودات زندة رودخانـه هاي جدي به كيفيت آب ، حيات ماهيها آسيبها نيز  اين زباله رودخانه ه

چـون  . كنـد ابق كاهش پيـدا مـي  با حضور گردشگران در روستا ميزان سكوت و آرامش س. سازندوارد مي

شود تا گـرد و  هايشان موجب ميهاي درون روستا آسفالت نيستند، رفت و آمد گردشگران با ماشينخيابان

ـان قـرار دارد،      هايي كـه خانـه  خصوص آنبه ،هاخاك زيادي بلند شود و براي خانواده ـار خياب ـان كن هايش

ـتا،      ساكنان معتقدند با گست. مزاحمت زيادي ايجاد شود ـين در روس رش گردشـگري و افـزايش قيمـت زم

ساكنان متذكر شدند با استقبال گردشگران از . اندهايشان كردهروستاييان زيادي اقدام به فروش بخشي از باغ

  ).7جدول (روستاهاي منطقه ميزان تصرف مراتع براي ساخت مسكن افزايش يافته است 

مندي گردشگران از دوم با توجه به رضايتهاي اثرات زيست محيطي گردشگري خانه: 7جدول 

  بستگي اسپيرمنگسترش اين نوع گردشگري با استفاده از آزمون هم
سطح 
 معناداري

ميانگين 
 ايرتبه

 درصد فراواني
 اثرات

 خيلي زياد زياد تأثيرنداشته كم خيلي كم

 آلودگي آب 98,33 1,66 0 0 0 96/4 042/0

 آلودگي هوا 0 0 0 0 100 1 0

 آلودگي صوتي 55 41,66 3,34 0 0 51/4 600/0

 فرسايش خاك 35 55 10 0 0 25/4 135/0

 كاهش كيفيت محيط زيست 76,66 23,33 0 0 0 76/4 301/0

 مخاطرات طبيعي 26,66 63,33 10 0 0 16/4 571/0

 توليد زباله 96,66 3,33 0 0 0 96/4 246/0

 تخريب باغ 48,33 50 1,66 0 0 46/4 132/0

 تخريب مراتع 86,66 3,33 0 0 0 86/4 222/0

 شلوغي محيط روستا 75 25 0 0 0 75/4 824/0

  هاي تحقيقافتهي :مأخذ

ـا حضـور گردشـگران، بـه     خصـوص در فصـل   گردشگران معتقدند زماني كه تعداد جمعيت روستا ب

ـتاني    همچنين. يابد، مقدار آب موجود در روستا براي همه كافي نيستتابستان، افزايش مي به دليـل كوهس

ـازند و ايـن امـر       بودن روستاهاي منطقه و محدوديت زمين ناگزيرند مساكن خود را  بـر روي مراتـع  بس

گردشگران نيـز از  . موجب نابودي بخش زيادي از مراتع كه بيشتر از نوع مراتع مرغوب هستند، شده است
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مد وسايل نقليـه در هـوا پخـش مـي     هايي كه با رفت و آشلوغي روستا در روزهاي تعطيل و گرد و خاك

  ). 8جدول (اند شود، ناراضي

نظران با دوم از ديدگاه مسؤوالن و صاحبهاي اثرات زيست محيطي گردشگري خانه: 8جدول

  دومهاي مندي مسؤوالن از گسترش گردشگري خانهتوجه به رضايت

اي
به 
 رت
ين

انگ
مي

 

ميانگين رتبه اي 1370درصد فراواني بعد از سال 
 1370درصد فراواني قبل از سال  
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  هاي تحقيقافتهي:مأخذ
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در روسـتاهاي   1370بعـد از سـال    عمـدتاً از ديدگاه مسؤوالن اثرات زيست محيطي گردشـگري   

ها معتقدند بسياري از گردشگران با پرداخـت پـول هـاي گـزاف و از     آن. مورد مطالعه ظهور يافته است

هاي زيادي از مراتعي را كـه چراگـاه دام هـاي دامـداران منطقـه اسـت را بـه        هاي غير قانوني بخشراه

هـاي  مناسـب دفـع فاضـالب، آلـودگي آب     دليل فقـدان سيسـتم  همچنين به. اندتصرف خود در آورده

  ).9جدول (زيرزميني و سطحي و رها كردن زباله، تخريب محيط زيست تشديد شده است 

مقايسة ديدگاه مسؤوالن از اثرات زيست محيطي گردشگري طي دو دورة زماني قبل و : 9جدول 

  Tبا استفاده از آزمون  1370بعد از سال 

 جامعة نمونه
اثرات زيست 

 محيطي

ختالف بين ا
 ميانگين ها

 انحراف معيار
خطاي معيار 
 ميانگين ها

تفاوت در سطح اطمينان 
 Tآماره  درصد 99

 پايين  تر باالتر

ديدگاه مسؤوالن 
 1370قبل 

10 42/2 - 91/0 28/0 48/1 - 36/3 - 36/8 - 
ديدگاه مسؤوالن 

 1370بعد 
  

  هاي تحقيقافتهي :مأخذ

بين ديدگاه مسؤوالن دربارة اثرات زيست محيطي گردشگري خانـة دوم  بر اساس آزمون تي تست 

ـ    1370هاي قبـل از سـال   در روستاهاي مورد مطالعه بين سال داري وجـود  يو بعـد از آن  تفـاوت معن

هـاي دوم از وسـعت    هاي مورد مطالعه بيان داشتند كه با افزايش سـاخت خانـه  اگر چه تمام گروه. دارد

دهـد  ه، ولي آمارهاي موجود بر اساس سرشماري هاي كشـاورزي نشـان مـي   اراضي باغات كاسته شد

  )10جدول . (به بعد روندي افزايشي داشته است 1367وسعت باغات در روستاها از سال 

مقايسة ديدگاه سه جامعه مورد مطالعه در ارتباط با اثرات زيست محيطي گردشگري با : 10جدول

  Fاستفاده از آزمون 

 سطح معناداري Fآزمون  مجذور ميانگين درجة آزادي جمع مجذورات اثرات زيست محيطي

 93/9 2 87/19 بين گروه ها
 603/0 27 28/16 درون گروه ها 000/0 47/16

  29 15/36 جمع كل

  هاي تحقيقافتهي :مأخذ
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درصـد   95دهد كه در سـطح  هاي نمونه نشان ميآزمون تحليل واريانس براي مقايسة ديدگاه جامعه

  )11جدول . (ها وجود داردداري بين ديدگاه آنتفاوت معني F 47/16اطمينان با آماره 

تعيين محل تفاوت ديدگاه  سه جامعة نمونه در ارتباط با اثرات زيست محيطي گردشگري با : 11جدول 

  استفاده از تست توكي و دانكن

 هاگروه هاگروه نوع آزمون
ميانگين اختالف 

 گروه ها
 نوع آزمون

تعداد عوامل 
 زيست محيطي

هاي زيرمجموعه
همگن در سطح 

 05/0= خطاي
1 2 

Tukeys 
Test 

 گردشگران
 51/0 ساكنان دائم

Duncan 

10  04/4 
 92/1* مسؤوالن

 ساكنان دائم
 - 51/0 گردشگران

10  56/4 
 41/1* مسؤوالن

 مسؤوالن
 92/10* گردشگران

 - 41/1* ساكنان دائم  63/2 10
 000/1 151/0 سطح معناداري   

  هاي تحقيقافتهي :مأخذ

  درصد معناداري 95اختالف ميانگين در سطح * 

ـاكنان وجـود    هاي مورد پژوهش، بيشبا توجه به نظرات گروه ترين همگني بين ديدگاه گردشـگران و س

بنابراين بـه نظـر   . داري با ديدگاه گردشگران و ساكنان دائم در روستا دارددارد و ديدگاه مسؤوالن تفاوت معني

  )12جدول . (مي رسد مسؤوالن آگاهي بيشتري نسبت به آسيب هاي زيست محيطي گردشگري دارند

  هاي دوم در منطقة مورد مطالعه شوندگان درباره گسترش گردشگري خانهنظرات پرسش: 12جدول

 نيانگيم

 يارتبه

 يفراوان درصد

 كامالَ شاخص نمونه جامعه

 مخالف

 موافق متوسط مخالف

 كامالَ

 موافق

2,5 25 23 11,5 34,5 6 

 در دائم ساكنان

 روستا
 و دومي ها خانه گسترش با ايآ

 دري شهر مهاجران موقت سكونت

ي كالبد اثرات به توجه با روستا

 د؟يهست موافق آن از حاصل

3,16 11,66 25 13,33 43,33 6,6 

ي ها خانه ساكنان

 دوم

 مسؤوالن 0 66,66 6,66 26,66 0 3,4

  هاي تحقيقافتهي :مأخذ
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هـاي دوم داشـتند و در رتبـه     ترين موافقت را با گسترش خانـه از بين اين سه گروه، مسؤوالن بيش

هاي دوم و مردم محلي در رتبـه سـوم و بـه عبـارتي آخـرين گـروه هسـتند كـه از          بعدي ساكنان خانه

بـا وجـود   . شـونده بيـان داشـتند   خود رضايت داشتند، بوميان پرسـش  يگردشگري در روستاگسترش 

اينكه به اثرات اقتصادي و كالبدي مثبت گردشگري در روستاهاي خود واقـف هسـتند و معتقدنـد كـه     

گردشگري باعث افزايش واحدهاي خدماتي  و زيرساختي، افزايش فرصت هـاي شـغلي و درآمـد بـه     

فصول در روستاهايشان شده است، اما بـا ادامـة گردشـگري بـا ايـن رونـد مخـالف        ويژه در برخي از 

ها گردشگري در كنار منافع انـدك اقتصـادي، پيامـدهاي زيسـت محيطـي      هستند؛ چرا كه از ديدگاه آن

ها به واحـدهاي مسـكوني و تجـاري و بـه     منفي بيشتري نظير تغيير كاربري مراتع و باغات و تبديل آن

وسعت مراتـع اطـراف روسـتاها بـراي چـراي دام، همچنـين افـزايش توليـد زبالـه و           دنبال آن كاهش

مجموع اين عوامـل  . ها را به دنبال دشته است ها در سطح مراتع و كنار جاده ها و رودخانهپراكندگي آن

انـدازهاي زيبـا انگيـزة حضـور     انـدازهايي شـده اسـت كـه روزي همـين چشـم      باعث تخريب چشـم 

  .ساخت خانه دوم در اين روستاها فراهم كرده استگردشگران را براي 

  گيرينتيجه - 5

هدف گردشگري پايدار روستايي، برقراري اعتدال و توازن با حفط منابع طبيعي در درازمـدت بـين   

روسـتاهاي  . تشكيل دهندة گردشـگري اسـت  ) محيط گردشگري، گردشگران و جامعة ميزبان(سه جزء

- گرفته نشـان مـي  باشند؛ اما مطالعات صورتگردي فراواني مييعتمورد مطالعه داراي پتانسيل هاي طب

دهد كه گردشگري باوجود برخي اثرات مثبت اقتصادي از نظر زيست محيطي، اثرات مثبتـي بـه دنبـال    

تواند گوياي اين مطلب باشد كه اين اثرات اقتصادي مثبـت ممكـن اسـت در سـاية     نداشته است كه مي

گرفته حـاكي از آن اسـت كـه هـر     مطالعة صورت. دار و زودگذر باشدياثرات منفي زيست محيطي ناپا

هـاي دوم را تغييـر كـاربري     ترين اثرات زيست محيطـي گردشـگري خانـه   سه جامعة مورد مطالعه مهم

اند كـه خـود    خصوص اراضي ملي نظير مراتع، بيان داشتهاراضي و به دنبال آن تخريب باغات، مزارع، به

متأسـفانه در منطقـة مـورد    . هاي دوم يعني نيـاز بـه زمـين اسـت     دشگري خانهناشي از ماهيت ذاتي گر

هـاي اخيـر   اگرچـه طـي سـال   . شـود هاي دوم روي مراتـع سـاخته مـي    درصد خانه 90مطالعه بيش از 
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منطقه از سـوي جنگلبـاني اتخـاذ شـده      يهاجلوگيري از تخريب مراتع و جنگل يتمهيدات قانوني برا

- گريزي و روند ساخت و سازهاي بـي ين چندان كارساز نبوده و هنوز قانوناست، ولي به نظر اين قوان

. از افزايش اين سـاخت و سـازها اسـت    يرويه و غير مجاز نه تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه شواهد حاك

در روسـتاهاي مـورد    يبنابراين فرضيه تحقيق ما در ارتباط با اثرات مثبـت زيسـت محيطـي گردشـگر    

مورد مطالعـه پيامـد زيسـت محيطـي مثبتـي را بـه        يزيرا گردشگري براي روستاهاشود، مطالعه رد مي

محيطي گردشگري در روستاهاي مـورد مطالعـه عبـارت    ترين پيامدهاي زيستمهم. همراه نداشته است

هاي مرگبار به دليل نـابودي مراتـع، آلـودگي    تغيير كاربري زمين، فرسايش خاك، بروز سيالب: است از

  . ع آبيو نابودي مناب

حاكي از آن اسـت كـه بـين نظـرات       Fهاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون مقايسه ديدگاه گروه 

تـرين  گرايي وجود دارد و بـيش ترين همگردشگران و ساكنان دائم در مورد اثرات زيست محيطي بيش

آن نگـرش تـك   كـي از داليـل   ي. واگرايي به ترتيب بين نظرات مسؤوالن با ساكنان و گردشگران است

كـاري و نبـود فرصـت    از آنجا كه روستاها با مشكل اقتصادي نظير بي. بعدي به مسألة گردشگري است

هاي شغلي روبروهستند، اقتصاد گردشگري با توجه به قابليت هاي زياد منطقـه در ايـن زمينـه بهتـرين     

زيست محيطـي   يامدهابه همين دليل مسؤوالن چندان به پي. گزينه براي حل مشكل اين روستاها باشد

دادن اثرات منفي زيسـت محيطـي گردشـگري در    اهميت جلوهشايد يكي از داليل كم. ندارندآن اعتقاد 

روستاهاي منطقه از سوي مسؤوالن نسبت به دو گروه ديگر به ايـن دليـل اسـت كـه بسـياري از ايـن       

ء هـاي قـانوني و كوتـاهي    ها بـه خـال  ويژه در مورد تخريب مراتع و جنگلخسارات  و اثرات منفي، به

نهادهاي مسؤول باز مي گردد، زيرا هيچ برنامه و طرح مشخصي در زمينه گردشـگري منطقـه ندارنـد و    

   .رشد گردشگري در اين روستاها كامال خودجوش بوده است

ـا   شود و مي گرايي ديدگاه ساكنان و گردشگران تأييدبا همبنابراين فرضيه تحقيق در ارتباط  در ارتباط ب

ـاهي و      : بندي كلي بايد گفـت در جمع. ديدگاه مسؤوالن رد مي شود سرنوشـت مراتـع و زيسـت بـوم گي

ـتي اسـت       ـيط زيس ـار مح ـام عي رونـد تخريـب و تبـديل و    . جانوري منطقه مورد مطالعه يك تـراژدي تم

ـام   ر هالـه تغييركاربري رو به گسترش مرغوب ترين مراتع كشور، آينده اين زيست بوم حياتي را د اي از ابه

نام گسترش و تغييركاربري اراضي منطقه به ها قبل در مورد نابودي مراتعروندي كه از سال .فرو برده است
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ريـزي و  بازآفريني دوبارة روستاهاي منطقه شروع شد، به دليل نبود برنامـه گردشگري و تحول اقتصادي و 

ـا     مانند بمشخص  ايپارچه  و طرح و برنامهمديريت يك ـتايي كشـور ب سياري از مناطق گردشـگري روس

به طـور  . ناپذيري را به دنبال داشته استپيامدهاي زيست محيطي گاه جبران ،مقطعي يداشتن فوايد اقتصاد

. هايي هستيم كه در گذشته سابقه نداشتهاي اخير شاهد سيالبمثال در منطقه مورد مطالعه بارها طي سال

يكي ديگر از پيامدهاي زيسـت  . رفتن پوشش گياهي استبودي مراتع و ازبينترين داليل آن نامهم يكي از

ـاي    ـازي ه محيطي كه با گسترش گردشگري در روستاهاي منطقه به وجود آمد، رانش زمين به دليل راهس

ـادي    غيراصولي است كه بسياري از مردمي كه در اطراف اين فواصل ارتباطي قرار دارند را با مشـكالت زي

هاي بكر، باعث قطعـه  عبور از جنگلهاي ارتباطي به اين روستاها با تر، راهاست و از همه مهمروبرو كرده 

ـاني در   شناسي و تنها گونههاي هيركاني، كه باقيمانده دوره سوم زمينقطعه شدن جنگل هاي جنگلـي هيرك

  . جهان هستند، شده است و اكوسيستم آن را در آستانه نابودي قرار داده است

ــت، ــه   طبيع ــژهب ــي،     وي ــي و مرتع ــا   محــيط زيســت جنگل ــه  بن ــت   ب ــد خــود شــكننده   ماهي و   ان

نـام هـر طرحـي كـه باشـد      هـا بـه  آن نـامعقول  هـاي   رشـد انسـان و اسـتفاده     به  رو    جمعيت   فشارهاي

كـار  هـاي بـدون   طـرح گذارنـد و ايـن   مي تخريب  رو به  سريع  با آهنگي    دليل   همين   به  تابند؛ نمي  بر  را

) هـاي گردشـگري روسـتايي در منطقـه مـورد مطالعـه       نظيـر طـرح  (جانبـه  اسي و مطالعه همـه كارشن

ارمغـان   را بـه   زيسـت محيطـي    ويرانگري بيش از آنكه پيامدهاي مثبت داشته باشد، پيامدهاي  انسان براي

گرفتـه حـاكي از آن اسـت كـه گردشـگري منطقـه در راسـتاي        به هر حال مطالعات صورت .آورند مي

نـه تنهـا   چرا كه با ادامه اثرات زيسـت محطيـي منفـي گردشـگري     . باشدگردشگري پايدار نمي اهداف

ترين عامل جذب گردشگر به اين روستاها است از بين خواهد رفت، بلكـه  جاذبة طبيعي منطقه كه مهم

طـي را قبـل از ايـن كـه     يادامه روند گردشگري بدون برنامه و خودجوش بروز يك فاجعه زيسـت مح 

 . دهدمورد مطالعه به عنوان يكي از مراكز مهم گردشگري معرفي شود، هشدار ميمنطقه 

  ها  ادداشتي

  اعضاي شورا روستاهاي مورد مطالعه و محيط بان منطقه  -1

            .بر اساس گفته شوراي روستا و خانه بهداشت مي باشد 1390كليه داده هاي مربوط به سال  -2



 بيستمي  شماره                  اي         ي ناحيه افيا و توسعهي جغر مجلّه                                                   130

  كتابنامه

اثـرات زيسـت محيطـي گردشـگري     «).  1391.(سعيدرضـا؛  محمـدپور چـابري، مرتضـي    اكبريان رونيزي،  .١

دومـين   .»هاي دوم در نواحي روستايي با تأكيد بر جامعه ميزبان مطالعه موردي روسـتاهاي اسـتان البـرز    خانه

  . دانشگاه تهران. دانشكده محيط زيست. كنفرانس برنامه ريزي و مديريت زيست محيطي

: تأثير گردشگري بر معيشت پايدار روستايي مطالعه مـوردي «). 1390. ( احمدي، شكوفهپور، محمود؛ جمعه .٢

  .66 - 33صص .  شماره يكم. سال دوم. هاي روستاييپژوهش. »)روستاي بزغان شهرستان ساوجبالغ

انتشـارات  . ترجمه رحمت اهللا منشي زاده و فاطمـه نصـيري  . گردشگري روستايي).  1380.( شارپلي، جوليا .٣

  .ني

روسـتايي و  ( گردشـگري پايـدار   ).  1389(  .ري معصوم، مجتبي؛ استعالجي، عليرضا؛ پازكي، معصـومه يقد .٤

  .انتشارات دانشگاه تهران ). عشايري

 .سمت: تهران. مديريت گردشگري).  1385.( كاظمي، مهدي .٥

ة اثـرات گردشـگري بـر توسـع    « ). 1387. (مهدوي، مهدي؛  قـديري معصـوم، مجتبـي؛  قهرمـاني، نسـرين      .٦

. 2، شـماره  11سـال  .فصـلنامه روسـتا و توسـعه   ، ») روستايي با نظرسنجي از روستاييان دره كـن و سـولقان  

 .60- 39صص

  .»1385، 1375، 1365، 1355، 1345سرشماري هاي نفوس و مسكن سال هاي «مركز آمار ايران،  .٧

سـال هـاي    و سرشـماري دام  1382، 1372، 1367سرشـماري كشـاورزي سـال هـاي     مركز ده هاي ايران،  .٨

1365 ،1382«. 

9. Beetone, S.(2006.) «Community develpoment through tourism Australia», CSIRO 

publisher, pp 141-160  

10. Butler, R. and Hall, C.M. (1998). «Conclusion: the Sustainability of Tourism and 

Recreation in Rural Areas». In Butler, R., Hall, C.M. and Jenkins, J. (Eds.) Tourism 

and Recreation in Rural Areas, pp. 249-258. Chichester: Wiley 

11. Dritsaki, C.(2009) .«The life cycle of agrotourism enterprises», ,Tourism: An 

interntional mul  tidisciplinary journal of tourism, Technological University of 
Thessaloniki, vol.4, number.2, pp. 149-154. 

12. Fáilte Ireland’s Environmental Action Plan. (2007-2009). «Tourism and the 

Environment».,Failte Ireland National Tourism Development Authority.pp.1-27. 



 131                              ...هاي دوم گردشگري خانه سنجش پيامدهاي                          هم           يازدسال 

13. Holder, J. S.(1987). «The pattern and impact of tourism on environment in the 

Carribean. In Environmentally Sound Tourism Development in the Carribean» (ed. 

Edward, F.), University of Calgary Press, Calgery, Canada: xxiii, pp. 7–20. 

14. http://www.ruraltourismconference.com. 

15. Johnston, R. J. (1988). «Dictionary of Human Geography». Second Edition. Oxford: 

Blackwell. 
16. Joshi. R & Dhyani.p. p.( 2009). «Environmental sustainability and tourism – 

implications of trend synergies of tourism in Sikkim Himalaya», Current Sciences,10 

July. Vol. 97, No. 1, pp.33- 41. 

17. Liu, C, Juanita, Sheldon, J, Pauline and Var, Turgut. (1987). «Resident perception of 

the environment impact of tourism», Annals of tourism research, Vol, 14.pp17-37. 

18. Nazare, m & Oliveria, R.( 2009 .)« Second homes expansion and apatial development 

in Portugal: Seminar "Recreational homes in the hinterland of urban regions: 
development and implications", also see: www. FCT Project 
SEGREXSEGREX/PTDC/GEO. 

19. Sawkar, K. & Noronha, L.& Mascarenhas, A. & O.S. Chauhan, & Saeed, S. (1998). 

«Tourism and the Environment Case Studies on Goa, India, and the Maldives», The 

Economic Development Institute of the World Bank, 36 pages. Stock No. 37134. 

20. Tress, G. (2007.) «Seasonality Landscapes, Seasonality of second – home use in 

Denmark», chapter 7, springer. 152-3. 

21. United Nations .(2001). «Managing Sustainable Tourism Development», Economic 

and Social Commission for Asia and the Pacific, Escap Tourism Review, New York 
,No. 22. 

22. Wang, X .(2006). «The second home phenomenon in the haikou, china», thesis master 

of arts, waterloo, Ontario, Canada. 


