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 چکيده

 نیوای  در را مختلفی  پيامدهاي و اثرات گردشگري الگوهاي ديگر همانند دوّم هايخانه گردشگري

 اثراتی  جملیه از يکالبد محيط  تغييرات الگو، اين ماهيّت به توجّه با که گذاردم  جاي بر روستاي 

 گردشیگريِ پايدار توسعة راستاي در .آيدم  وجود به روستاي  نوای  در ،الگو اين توسعة با که است

 جملیه از ،ايران در .رسدم  نظر به ضروري الگو اين مختلف پيامدهاي و اثرات شناخت دوّم هايخانه

 مشیهود پديیدة يی  صیورت به و گشته عجين مردم زندگ  با الگو اين توسعة که روستاي  مناطق

 تحليی  و بررسی  بیه پیووهش اين در، اساس همين بر است. قصران رودبار بخش روستاهاي است،

 اسیت. شده پرداخته جغرافياي پهنة  اين در دوّم هايخانهتوسعة گردشگري  کالبدي محيط  اثرات

 دو از هیاداده گیردآوري در که است تحليل  - توصيف  آن انجام روش و بنيادي نوع از پووهش اين

 ايین در که است پرسشنامه ابزار بر مبتن  ميدان  روش است. شده استفاده ميدان  و اسنادي روش

 روش بیه و آمیارية نمونی عنوان هب خانوار سرپرست 992 تعداد کوکران روش از استفاده با خصوص

 و توصیيف  آمار هايروش از هاداده پردازش منظور به همچنين .اندشده انتخاب بنديطبقه تصادف 

 گردشیگري الگیوي کیه دهیدم  نشیان آمیده دست به نتايج است. شده استفاده استنباط  آمار

 خیدمات بهبیود بیر را تیأثير کمترين و محيط  تغييرات شاخص بر را تأثير بيشترين دوّم هايخانه

 روسیتاها در اثیرات ايین بين يدارمعن  تفاوت داد نشان نتايج ارتباط همين در که داشته زيربناي 

 افیراد ديگیر بیا داشیته شغل  وابستگ  گردشگري به که افرادي ديدگاه بين همچنين؛ ندارد وجود

 دارد. وجود يدارمعن  تفاوت دوّم هايخانهتوسعة گردشگري  اثراتدربارة 

 رودبیار شغل ، وابستگ  کالبدي، محيط  اثرات ،دوّم هايخانه روستاي ، گردشگري کليدي: واژگان

 .قصران
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 مهمقدّ
 در توسععه جانبعةهمه و متعوازن الگعوی و پایعداری توسععه، متعالی شکل عنوان به توسعة پایدار شدن مطرح از بعد

 تعل ع بعه کعه اسعت هعاییحوزه از یکعی گردشعگری (3331، 3)برام ول و لین است کرده پیدا رسوخ هاحوزه تمامی

 آنچعه اسعت. حعوزه این در پایداری تحق ق اصلی بسترهای از یکی انسانی، و طبیعی هایحوزه اکثر با تنگاتنگ ارتباط

 پایعداری بعر عالوه که است گردشگری بخش در توسعة پایدار متعالی اصول تحق ق دارد، زیادی اهم ی ت زمینه این در

 فرهنگعی، هایزمینعه در پایعدار رویکردهای بسترسازی برای ممارست و توج ه اقتصادی، پویایی و محیطی اجتماعی،

 در گردشعگری ،بعاتلر اعتقعاد بعه .(535: 3338، 2)توسام طلبدمی نیز را تکنولوژیکی و اکولوژیکی و طبیعی سیاسی،

 بعا بلکعه نشعود مواجعه خطعر بعا آن در توسعة پایدار اندازچشم به دستیابی تواندمی که است ایحوزه پایداری نمای

و همکعاران،  1هعاردی) نمایعد تسعهیل توسععة پایعدار فرآیند در را پویایی و تجامعی  ،لمکم  هایشاخص از استفاده

2772 :131). 

 پیامعدهای و اثعرا  گردشعگری هایعرصه در آن الگوهای وتوسعة گردشگری  داشت توج ه باید رابطه همین در 
 گردشعگری اسعت. ضعروری آنها بررسی و شناخت ،فع الی ت این توسعة پایدار راستای در که دارد همراه به رای مختلف
 شعهرهای پیرامعون خصوصاً ییالقی و کوهستانی مناطق در اغلب که است گردشگری الگوهای جمله از دو م هایخانه
 جابجعایی معدرنِ اشعکال از یکعی گردشعگری الگوی این (.3133 ،همکاران و رضوانی) دارد رواج شهرهاکالن و بزرگ

 اسعت یافتعه اهم ی عت فراغعت اوقعا  و آسعایش به نیاز و اجتماعی رفاه افزایش شهرنشینی، توسعة با که است انسانی
 یع  به و است معاصر عصر جابجایی و گردشگری از جدانشدنی بخش ،دو م هایخانه .(125: 2773، 1و شاو )ویلیامز
 اسعت هعاییعرصعه جملعه از روستایی نواحی .(2775، 5)ویسر است شده تبدیل قانمحق  برای اصلی تحقیقاتی ةحوز
 روسعتایی نعواحی در دو م هعایخانعه از یمهم  بخش سبب، همین به و گرفته قرار برداریبهره وردم زمینه این در که
 نعواحی در دو م هعایخانعه گسعترش (،21: 8277) 5ماجعاورا (.57 :3182 رضعوانی،) اندیافته گسترش وشده  ایجاد

 تقاضعای و شهرنشعینان درآمد سطح باالرفتن که کندمی تفسیر چنین را روستاها اصلی ساکنان جابجایی و روستایی
 شعود.می نواحی این به شهرنشینان جذب به منجر روستایی ابجذ  نواحی در مساکن زمین، قیمت بودنپایین و آنها
 میعزان بعاالرفتن نتیجعه در و مسعاکن کعابب افزایش و زمین قیمت افزایش موجب گسترده هجوم ،رابطه همین در

 مجبعور لعذا نداشعته، هنگفت مبالغ پرداخت توانایی پایین، نسبتاً اقتصادی سطح دلیل به نیز روستاییان شده، مالیا 
 بازسعاخت و شعدن جهعانی فراینعد دارد اعتقعاد وی ،دیگعر زاویعة از .شوندمی روستایی نواحی ترک و خانه فروش به

 هایخانعه بعه آنهعا تبعدیل موجب نتیجه در و روستایی مساکن تخلیة و روستاییان مهاجر  موجب روستایی اقتصاد
 از بسعیاری بعرای تولیعد، جدید فضایی الگوهای و کار منعطف و جدید اشکال که دارد وجود اعتقاد این .شودمی دو م

 حاضعر، حعال در نماینعد. سعپری دو م هایخانعه در را بیشعتری فراغعت اوقا  تا نموده فراهم را امکان این هاخانواده
 قعرار دو م هایخانعه مالکین دسترس در را روستایی امالک روستاها، به جمعی ت بازگشت و روستایی اقتصاد بازسازی
 ایعرصعه بعه روسعتایی منعاطق تبعدیل باعث مصرف، جدید الگوهای تا آورده فراهم را آن موجبا  ،رو این از و داده

 حالعت آنچعه بعه روسعتایی مناطق تبدیل با موارد برخی در توسعه این شود. گردشگری و فراغت گذران تفریح، برای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Bramwell & Lane 

2- Tosun 

3- Hardy 

4- Williams   & Shaw 

5- Visser 

6- Marjavaara 



 04 (...بخش :يموردمطالعة ) پايداري رويکرد با روستايی نواحی دردوّم  هايخانه گردشگري کالبدي - محيطی تغييرات
 

 جملعه از دو م هعایخانعه گردشعگری .(2771، 3)معولر اسعت شعده ،شعودمی نامیده مصرف اندازچشم یا پسابازدهی
 روسعتاها کالبعدی - محیطعی و اقتصعادی اجتمعاعی، ساختار ال تحو  در یتوج ه قابل شکل به کهاست  هاییپدیده

 نیعز دو م هایخانعه گردشعگری تعأثیرا  دلیعل همین به و هستند گردشگران ،دو م هایخانه مالکان .است تأثیرگذار

 اقامعت ماننعد دو م هعایخانعه گردشعگری ا خصوصعی  البت ه است. گردشگری الگوهای و هاشکل دیگر تأثیرا  مانند
 اثعرا  جملعه از .(2773، 2پعارک) دارند بارزتر نمودی تأثیرا  از برخی که است آن نشانگر مقصد، منطقة در طوالنی

 گردشعگری الگوی این توسعة کالبدی - محیطی اثرا  بوده قانمحق  توج ه مورد همواره که دو م هایخانه گردشگری
 آثعار توانعدمی روسعتایی شعکنندة و اسحسع   نعواحی در صعحیح و نمدو  ریزیبرنامه بدونتوسعة گردشگری  است.
 دیگعران، و قعدیری) بکشعد چالش به را آنها پایداری و تحمیل روستا پیکرة و ساختار بر را دیمتعد  محیطی کالبدی

3132.)   

 طعور هبع که باشد کشور روستایی نواحی درتوسعة گردشگری  شکل ترینمهم شاید گردشگری نوع این ایران در 
 شعاهد ایعران در اسعت. رشعد حعال در هاکالنشعهر اطعراف روسعتایی نعواحی در ویژهبه مناطق از بسیاری در سریع

 در دو م هایخانعه توسععة و گسعترش هسعتیم. وهعواآب خوش روستایی نواحی در دو م هایخانه روزافزون گسترش
 در کعه شعهری - روسعتایی هعایمهاجر  -2 جغرافیایی؛ و ییوهواآب هایتفاو  -3 است: زیر عوامل از رمتأث  ایران

 نسعبت دتعه ع خانوادگی، میراث حفظ جمله از مختلف دالیل به اندکرده مهاجر  شهرها به که روستاییانی مورد این
 هایخانعه گسترش و توسعه باعث و نموده حفظ را خود کشاورزی اراضی تفریحی، و اقتصادی مقاصد خود، زادگاه به
 در زنعدگی از ناشعی مشعکال  و شعهرها در جمعی عت حد  از بیش ازدحام و زیستمحیط آلودگی -1 گردند؛می دو م

 از (.171 :3181 )رضعوانی، شعهرگریزی -5 و شخصعی خعودروی از برخورداری و ارتباطی هایراه بهبود -1 شهرها؛
 شعمال روستاهای هستیم آنها در دو م هایخانه گردشگری گسترش و توسعه شاهد که کشور روستایی مناطق جمله

 شعهر رویعةبی گسعترش و رشد دلیل به ویژهبه گذشته دهة چند از ،جغرافیایی محدودة این در هستند. تهران استان
  و فصعلی نشعینیحومه راسعتا همعین در و گرفعت شعکل روسعتایی گردشعگری آن، محیطیزیست آلودگی و تهران
 )رضعوانی، یافتعه رواج تهعران( شهرستان) غرب شمال تا شرق شمال در فیروزکوه نواحی فاصل حد  در دو م هایخانه
 روسعتایی نواحی محیط و کالبد بر متفاوتی پیامدهای و اثرا  دارد که (محیطی کالبدی) یماهی ت به توج ه با ؛(3182
 در کعه اسعت تهعران شمالی هایمحدوده جمله از شمیرانا ( شهرستان) قصران رودبار بخش است. گذاشته جای به

 و محعیط بعا مهعم پدیعدة ی  عنوان به و فتهیا رواج آن در دو م هایخانه گردشگری یتوج ه قابل شکل به اخیر دهة
 بعا تعا گعرددمعی تعالش پژوهش این در ،اساس همین بر است. گشته عجین منطقه روستاهای یمحل  جامعة ندگیز

 :شعود داده پاسع های بیل پرسش به جغرافیایی پهنة این در گردشگری الگوی این محیطی کالبدی تغییرا  بررسی
 آیعا :ب دارد؟ منطقعه روسعتاهای کالبعد و محیط بر منفی( و مثبت) اثراتی چه دو م هایخانهتوسعة گردشگری  :الف
توسععة  کالبعدی محیطعی اثعرا  دربعارة افعراد دیگعر با داشته گردشگری به شغلی وابستگی که افرادی دیدگاه بین

 در دو م ایهعخانعهتوسععة گردشعگری  عملکعرد لحاظ از :ج دارد؟ وجود یدارمعنی تفاو  دو م هایخانهگردشگری 
 دارد؟ وجود یدارمعنی تفاو  مطالعه مورد روستاهای بین در کالبدی، محیطی تغییرا 

 اشعکال بعر تمرکعز آن، به مربوط هایفع الی ت وتوسعة گردشگری  منفی محیطی اثرا  به جهانی روزافزون توج ه 
 توسععة پایعدار ،موضعوع ایعن زیربنای اصل است. داشته دنبال به را محیطی هایبرنامه بهبود و گردشگری جایگزین
 است. مطرح گردشگری توسعة پایدار نیز و پایدار گردشگری عنوان به گردشگری مبحث در که است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Muller 

2- Park 
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 نیسعت. پعذیرامکان پایعداری مفعاهیم و مباحث به توج ه بدون روستایی نواحی در گردشگری هایفع الی ت توسعة 

 بعا را روسعتایی گردشعگری هایعرصعه و هعافع الی ت آیندة نبرده، جایی به راه نواحی این در صرف گردشگری توسعة

 و ریزیبرنامعه مناسعب، نحعوی بعه پایعداری رویکعرد بعا روستایی گردشگری اگر .سازدمی روهروب موانعی و هاچالش

 ةی عکل  در محل عی جوامعع پایعداری نیز و روستایی نواحی در توسعه فرایند ی  کمحر  یا خالق تواندمی شود، مدیریت

 چراکعه (؛1 :3185 زاده،علیقلعی) باشد گردشگری فع الی ت خود همچنین و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، هایزیرشاخه

 هایتأثیرگعذاری وسعیلة هبع کعه اسعت هعاییتنش و هیجانعا  کاهش برای مثبت ایشیوه گردشگری پایدار توسعة

 همچنعین اسعت. آمعده وجعود بعه میزبعان جوامعع و زیستمحیط بازدیدکنندگان، و گردشگری صنعت میان متقابل

 و گردشعگری وابسعتگی کعه روسعتایی منعاطق در ویعژهبعه ،رودمعی کعاره ب گردشگری توسعة برای که است روشی

توسععة  در گردشعگری نقش داشت توج ه باید دیگر سو،از  (.333 :3187 شارپلی،) است مشهود آن در زیستمحیط

 گرایانعهکعل رهیافت با یکپارچگی و پیوستگی از حال عین در و چندبعدی و پیچیدگی از بلکه نبوده، بعدیت  پایدار

 گردشعگری پایعداری معدیریت، و ریزیبرنامه و تحقیق فرآیند در آن کارگیریبه  و رهیافت این درک است. برخوردار

 و داده قعرار توج عه مورد را مختلفی هایوضعی ت و شرایط تواندمی که کندمی مطرح تطبیقی پارادایم ی  عنوان به را

 بعه گردشعگری توسعة پایعدار که است آن بیانگر ،امر این نماید. دنبال را پایداری واحد هدف عین در متفاوتی اهداف

 توسععة سیاست مانند ایگسترده مباحث با که است ایرشتهمیان و گسترده مفهوم ی  تطبیقی، پارادایم ی  عنوان

 .دارد کار و سر آن مانند و گردشگری المللیبین سیستم ساختار اجتماعی، عوامل ،محیطیزیست مسائل اقتصادی،

 و منعابع گیرنعدة بعردر کعه ععام اسعت ایواژه گردشگری محیط و است محیط به وابسته فع الی ت ی  گردشگری 

 در اسعت. مکعان تهوی  همان واقع در یا فرهنگی تاریخی، اجتماعی، بافت و بشر ساخت هایسازه طبیعی، هایجاببه

 مقصعد محعیط بعا تعامل به وابسته گردشگری ةتجرب و کندمی جستجو را متمایز و متفاو  محیط گردشگر که حالی

 روشعن (.323: 3187شعارپلی، ) اسعت محعیط بعر متفعاوتی آثار دارای نیز گردشگری دیگر سوی از (،3 شکل) است

 و گذاشعته تعأثیر هم بر پیوسته آن اصلی عنصر دو که دهدمی شکل را ایچرخه محیط و گردشگری رابطة که است

 نعواحی در رایع  الگوهعای جملعه از دو م هایخانه گردشگری ،شد مطرح که گونههمان شد. خواهند رمتأث  یکدیگر از

 روسعتاها کالبعد و محعیط بر تواندمی را تأثیر بیشترین ،آن ماهی ت به توج ه با داشت ابعان توانمی که است روستایی

 داشعته دنبعال به را روستایی نواحی کالبد و محیط ناپایداری کارآمد مدیریت وتوج هی بی صور  در و گذارد جای بر

 باشد.

 فعرار بعرای اغلب و آرامش و  لذ  برای اجتماع که گرددبرمی کالسی  دوران به دو م هایخانه گیریشکل تاری  

 .(521: 2777، 3)جعفعری بردنعدمعی پنعاه دیگعری هایسعکونتگاه بعه ،سکونتشان محل  تابستان نامطلوب گرمای از

 بسعیاری در داخلعی گردشگری ناپذیرییجدا بخش دو م هایخانه گردشگری است باور این بر (،131 :2771) 2یلسل

 بگعذاریم، کنعار آمریکعا متحعده ایعاال  گردشگری از را دو م هایخانه اگر مثال، برای است. یافتهتوسعه کشورهای از

 از کانعادا کشعور در اینکعه یعا ؛ یعمانموده حذف را کشور این داخلی گردشگری بخش هایفع الی ت از نیمی به نزدی 

 یعدآمعی شعمار بعه داخلعی گردشعگری مهعم بخعش سعومین دو م هعایخانعه گردشعگری شعبانه، اقامت مکان نظر

 .(55: 2771، 1)ستیونسون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jafari 

2- Leslie 

3- Stevensson 
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 اسعت. شعده ارائه گردشگری الگوی این از مختلفی تعاریف تحقیق، موضوع عنوان به دو م هایخانه ظهور زمان از 

 یع  یمعوق ت سعکونتگاه عنعوان بعه بلندمد   اجارة یا و  تمل  در که است ملکی خانة دو م (3381) گودال دیدگاه از

 عنعوان بعه دو م هعایخانعه (3311) مارسعدن دیعدگاه از کننعدمعی زنعدگی دیگعری جعای معموالً که است دارخانه

 تعطعیال  در و هفتعه پایان در اغلب که اندشده تشکیل خصوصی خانة ی  از :الف که اندشده تعریف هاییسکونتگاه

 هایخانعه عنعوان بعه ناپیوسعته صعور  بعه :ب ؛آینعدمی بدانجا کنندنمی پرداخت ایهزینه که میهمانانی و خانواده

 پعر فصعول در اام ع رونعدمی کعاره بع خصوصعی تعطیال  هایخانه عنوان به که دهندمی سرویس تجاری تعطیالتی

 کعه دهنعدمی تشعکیل را خصوصعی تعطعیال  هایخانه ناپیوسته صور  به :ج ؛آورنددرمی را هایشانهزینه ترافی 

 هایخانعه عنعوان بعه هم گاهگه خانوادگی کاربری جدای ،حال عین در اام  شوندمی خریداری بازنشستگی برای اغلب

 یع  توس ط معموالً و دهندمی سرویس تجاری تعطیال  هایخانه عنوان به :د و شوندمی محسوب تجاری تعطیال 

 و تعریعف بعرای را مناسعبی زمینعة اام ع دارد بحعث جعای بندیدسته و تعاریف این هرچند .شودمی مدیریت نماینده

 پعژوهش ایعن در کعه واژه ایعن ترامروزی مفهوم ،مجموع در .(2775ویسر، ) آوردمی فراهم دو م هایخانه بندیدسته

 جهعت ییالقعی و وهعواآب خعوش روستایی نواحی در شهروندان اغلب که هاییخانه از است عبار  است نظر مد  هم

 و زمعین خریعد صور  به روستایی نواحی در آنها بیشتر البت ه که بینندمی تدارک استراحت و فراغت اوقا  گذراندن

 بعاال هایهزینعه با و لوکس و مدرن سب  به زیبا طبیعی مناظر به مشرف هایهتپ  دامنة در ویالیی هایخانه ساخت

 گردند.می بنا

تعرین اثعر دارد. شعایع بعه همعراهتوسعة گردشگری و الگوهعای آن در نعواحی روسعتایی پیامعدهای مختلفعی را  

گذاران و معردم محل عی بعرای دسعتیابی بعه آن ریزان گرفته تا سرمایهاندرکاران آن از برنامهگردشگری که تمام دست

ه ایجعاد آثعار متفعاوتی در وضععی ت کالبعدی که این عامل، ب استکنند عامل اقتصادی و کسب سود بیشتر تالش می

های دو م اثرا  از مکانی بعه مکعان (. در ارتباط با گردشگری خانه15 :3132قدیری و دیگران، شود )منطقه منجر می

کننعد کعه ( مطعرح شعده اسعت. آنهعا بحعث می2771دیگعران )دیگر متفاو  است. این موضوع، به وسعیلة معولر و 

های دو م غلبه دارد و ایعن ای که خانههای دو م، بستگی به موقعی ت محل ی دارد. در نواحینهاندازهای متفاو  خاچشم

آیند شرایط متفاوتی را در برابر ایعن نکتعه کعه چگونعه اجتمعاع محل عی می به وجودهای دائمی ها از تبدیل خانهخانه

هعای شعهری های دو م در حومهآورنده اثرا  در مقایسه با نواحی که با هدف ساخت خانه به وجودتواند به عوامل می

 .(2771و همکاران،  3)مولر دهد نشان واکنش اند،شده جذاب در نظر گرفته

 بافعت یسعازمقاوم ؛شودساکنین منجر  یبه الگوبردار تواندیم که دو م هایخانه گسترش کالبدی مثبت اثرا  از 

 معردم بعرای روسعتا، اندازچشعم تغییعر بعر عالوه که است جدید مساکن به تبدیل یا و مساکن این بازسازی و تیسن 

 توانعدیم کعه ببرنعد بعاال را یمحل ع یهافروشعگاه درآمعد و آورده فراهمرا  دائمی یا وموق ت  اشتغال ةزمین نیز یمحل 

 نعواحی دردو م  هعایخانعه گسعترش همچنعین؛ سعازد فعراهم را روسعتا در دیگعر یال تسه و خدما  جذب موجب

 مالکعان گعذاریسعرمایه از ناشعیسعرمایة  ورود یلدل به یدجد یدیتول هایکارگاه استقرار به منجر تواندمی روستایی

 گردشعگری ویعژهبعه و گردشعگری منفعی اثعرا  از (.3181 نسعب،صعالحی) گردد روستایی نواحی دردو م  هایخانه

 کعاربری ریزیبرنامه اصول با مطابقتوسعة گردشگری  اگر است. اراضی کاربری تغییر منفی پیامدهای ،دو م هایخانه

 اسعت ممکعن گردشعگری تسهیال  که طوری به ،تواند در نواحی روستایی مشکالتی را ایجاد نمایدمی نباشد، اراضی

 سعواحل در مثعال برای است. مناسب کشاورزی نظیر اراضی کاربری از دیگری نوع برای که کند اشغال را هاییزمین
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Muller 
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 (491: 4921)شارپل ،  گردشگري - محيط رابطه مفهوم  مدل. 4 شک 

 طبیععی محعیط و طبیعت شده، ساخته دریا این کنار در که هاییهتل انبوه که کرد مشاهده توانمی مدیترانه دریای

 اسعت کعرده وارد ناپعذیریجبعران هعایزیعان تعاریخی آثعار بعه و کعرده خعراب را هامنظره است؛ برده بین از را آن

 اندشعده روسعتا در ییالقی هایخانه ساکن تازگی به که هایخانه دو م از بسیاری همچنین (.15 :3185 زاده،علیقلی)

 کالبعدی هعایارزش این جمله از آورندمی همراه به اندنداشته وجود روستایی جوامع در قبالً که را هاییارزش خود با

 «سعطحی زیبعایی» خطر معرض در هاروستا که است این آن نتای  است جدید مصالح و سازیخانه سب  فیزیکی و

 (.315 :3187 )شعارپلی، کنعدمی تهدید را آنها شهری ثروتمند و ییالقی هایخانه ساکنان جانب از که گیرندمی قرار

 تخریعب و بصعری زیبعایی زدن هعم بعر بعا تواندیم دو م هایخانه توسعة که معتقدند (315: 3382) 3اسمیت و وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Wall & Smith 

 هاسازمان

 المللیهای مل ی و بینژانسآ

NGO ها 

 های فشارگروه، بخش سو م

 ایمنطقه/ تأثیرهای مل ی

 اجتماعی فرهنگی

 ها، نیازهاها، گرایشارزش

 وجهة ملی

 مل ی/ ایمنطقه

 سیاست محیطی

 توسعة پایدار

 اکسید کربنکاهش دی

 ومناظروحشازحیا  حفاظت

 مل ی ایمنطقه

 ریزیهای برنامهسیاست

 توسعة اقتصادی

 توسعة ساختاری

 ریزی کاربری اراضیبرنامه

 

 المللیبین /بیرونی

 گردشگری بخش

 گذاریسرمایه

 سیاسی اثرگذاری

 اقتصاد سیاسی
 ساختارهای سیاسی

 ایدئولوژی/ هادستورالعمل
 مرحلة رشد اقتصادی

 گردشگری ریزیبرنامه
 فرآیندها/ ساختارها

 گردشگران

 هاحجم و نوع فع الی ت

 های محیطیآگاهی ازگرایش

 رضایت

 

 آفریناننقش

 نیازها، هاگرایشو هاارزش

 جامعة محل ی

 بخش محل ی گردشگری

 های محل ی و سازمان

 نفعهای بیگروه

 توسعة گردشگری

 مرحله

 مقیاس

 نوع

 اهم ی ت اقتصادی

 های مقصدویژگی

 منابع طبیعی

 نفوب سیاسی

ارتباط گردشگری 

 و محیط

   واکنش

ریزی و برنامهمدیریت

 گردشگری

 فنّاوري عوام  جهان  اقليم /محيط

 عوامل مرتبط با مقصد عوامل بیرونی

 سیاستها عوامل جهانی اقتصاد
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 بعه باععث شعده روستایی نواحی در گردشگری الگوی این گسترش آنها نظر به بزنند. صدمه روستا به گیاهی پوشش

 شود. کمی توج ه آنها توازن و زیبایی
 از یکعی معوارد بیشعتر در طبیععی محعیط اسحسع   و شعکننده ساختار تعل  به روستایی گردشگری با ارتباط در
 یزیربرنامعه یعا نشعده، کنتعرل توسعة در اغلب ،مشکل این است. زیستیطمح ةزمین در منفی یامدهایپ ینترعمده
 را مهعم موضوع سه (3382) 2وال و ماتیسون دو م هایخانه محیطی اثرا  مورد در .(2737، 3لوگر) دارد ریشه نشده
 مباحعث و انسعانی پسعماندهای دفعع گیاهی، پوشش رفتن بین از اثر در وحشیا ح بین در گسست :کنندیم بیان
 رسعدیم نظر به ،توسعة گردشگری اشکال بعضی با مقایسه در که معتقدند (2771) 1و هال مولر. یباییز و اندازچشم

 توسععة آینعدة اندازچشعم در باشعد. داشته محیط با دوستانه نسبتاً ایرابطه محیطی نظر از دو م هایخانه گردشگری
 بعه نسعبت دو م هایخانعه مالکان دارد. وجود تفاو  یمحل  ساکنان و دو م هایخانه مالکان بین آشکارا ،دو م هایخانه

 آنهعا باشد. صنعتی ةتوسع شامل تغییرا ، این اگر ویژهبه ندارند. آن به مثبتی نگرش و هستند کارترمحافظه تغییرا 
 حفاظعت مسعائل و زمعین کاربری از تا دارند تالش و هستند خود دو م هایخانه محیط فیزیکی کیفی ت مراقب بسیار
 اثعرا  از برخعی 2 و 3 جعداول .شعوندمی بعزرگ مقیعاس درتوسعة گردشگری  مانع همچنین آنها کنند حمایت آن

 .دهدیم نشان را دو م هایخانه گردشگری کالبدی محیطی

 روستاي  نوای  در دوّم هايخانهتوسعة گردشگري  کالبدي اثرات .4 جدول

 منف  اثرات مثبت اثرات

 روستایی نواحی فیزیکی ساختار و بصری تسهیال  بهبود
 روستا کالبد بهبود و هاساختمان نوسازی
 معماری سب  و مصالح نوع تغییر
  ارتباطی هایشبکه بهبود
 زباله بهداشتی دفع زمینة در خصوصاً  محیطیزیست مناسب الگوی
 رفاهی و زیربنایی امکانا  توسعة و ایجاد

 طبیعی هایاکوسیستم و اندازهاچشم تغییر
  اراضی کاربری تغییر
 تجاری و مسکونی واحدهای در تغییر

 یمحل   مردم شاغالن و کارگاهی واحدهای تغییرا 
 شدهساخته زیستمحیط در دوگانگی ایجاد

 روستا بافت در ناهمگونی
 باغا  و زراعی اراضی تخریب
 روستاها گسیختةلجام ةتوسع

 هامواد و روش
 و اسعنادی روش از استفاده با هاداده است. تحلیلی - توصیفی، انجام حیث از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر تحقیق

 هعایداده) نیعاز معورد ا اط العع و موضعوع تئوریع  مبعانی گردآوری به، اسنادی بخش در است. شدهتهی ه  میدانی

 بخعش در واقعع روستای 5 پژوهش آماریجامعة  است.پرسشنامه  بر مبتنی نیز میدانی روش و شده پرداخته آماری(

 ازجمعی عت  معیعار نیعز وتوسععة گردشعگری  رونعق جغرافیعایی،موقعی عت  معیارهای اساس بر که است مطالعه مورد

 بعا که هستند نمونه روستاهای در ساکن خانوارهای تحلیل، واحد همچنین اند.شده انتخاب بخش روستاهای مجموع

 تصعادفی روش بعه و آمعاری نمونة عنوان به خانوار 218 تعداد ساکن، خانوار 375 مجموع از کوکران روش از استفاده

 شعاخص 5 قالعب در نماگر 13 تعداد، پژوهش این در شدهانتخاب یهاشاخص و نماگرها اند.شده انتخاب بندیطبقه

 بعه اسعت. شعده محاسعبه138/7 برابعر کرونبعاخ آلفعای روش از یمندبهره باپرسشنامه  پایایی سنجش است. عمده
 T ای،نمونعهتع  T) اسعتنباطی آمعار و معیعار( انحراف و میانگین) توصیفی آمار هایروش از هاداده پردازش منظور

 است. شده استفاده طرفه(ی  واریانس تحلیل و مستقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Logar 

2- Mathieson & Wall 

3- Muller & Hall 
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 روستاي  نوای  در دوّم هايخانهتوسعة گردشگري  محيط يستز اثرات .9 جدول

 ترکیب در تغییر

 گیاهان ةمجموع

 جانوران و

 زیسعتمحیط اراضعی کعاربری تغییعر سعبب بعه حیعوانی جهان در کیفی و یکم  تغییر پرندگان، سکونتگاه ریختگی هم به و اختالل

 و رفعت و دو م هایخانعه ایجعاد سعبب بعه نواحی از یا و نواحی به جانوران مهاجر  شده،ساخته زیستمحیط به آنها تبدیل و طبیعی

 دادن سعازش یعا و سعازیپاک منظعور به محیط گیاهی پوشش وضع در یا و قلمرو در تغییر یا و گیاهی پوشش تخریب مسافران، آمد

 ییالقی. هایخانه امالک در حیوانی( و گیاهی مصنوعی وحشباغ) طبیعی بخایر ایجاد ییالقی، لمجل  هایخانه با آن

 آلودگی

 هعایآب در ماشعین روغعن تخلیعة یعا و دو م هایخانه فاضالب هایچاه و ساختمانی هاینخاله و زباله تخلیة اثر در آب، آلودگی :الف

 شعومینة یعا و هاخانه دو می شخصی هایاتومبیل اگزوز از مسموم گازهای شدن خارج سبب به هوا، آلودگی :ب رودها. و دریاها کرانة

 و مصعالح بعا ییالقعی هایخانعه سعاخت بصعری، آلعودگی :د صعوتی، آلعودگی :ج قیرگعونی. هنگعام سازیخانه زمان در و آنها منازل

 ایجعاد زشعتی منعاظر هارودخانعه و دریاهعا سواحل کرانة در سازیخانه همچنین و طبیعی محیط با ناهماهنگ و ناهمگون هاینقشه

   کند.می محروم طبیعت دیدار از را انسان که کندمی

 فرسایش

 سعازی،خانه هنگعام گعودبرداری و سروصدا سبب به کوه ریزش خطر افزایش شخصی، خودروهای آمدورفت سبب به خاک فشردگی

 امعر جهعت هاکوهسعتان تسعطیح اثعر در فرسعایش( و زمعین )فعروریختن زمعین وضعع بعه زدن صدمه بهمن، ریزش خطر افزایش

 زیاد. سازهای و ساخت سبب به دریاها و هارودخانه سواحل به زدن صدمه ،سازیخانه

 اولیه. تولید از زمین کردن خارج و فسیلی سوختی مواد کاهش و روستاها آبی منابع آب کاهش طبیعی منابع

 تهعران اسععتان شععمیرانا  شهرسععتان بخش دو از یکی تهران، کالنشهر شمالی نیمة در واقع قصران رودبار منطقة

 هعایکعوهسلسعله و شهرسعتان  بعه غعرب از ، بسعتکلون هایکوهرشعته و مازنعدران اسعتان بعه شمال از که است

 طبیععععی، منعاظر ماننعد هعاییتقابلی ع وجعود .است محدود لواسانا  بعه شعرق از و شعمیران به جنوب از شمیران،

 و تعرینمهعم از یکععی عنعوان بعه ناحیعه ایعن گردیده سبب مناسب، دسترسععی سععهولت و وهععواییآب شععرایط

 زمعانی دورة در ویعژهبعه را بسععیاری بعومی غیر افراد و باشد تهران استان در گردشعگری هعایعرصعه تعرینابجعذ 

 نقطعة یع  بعر مشعتمل بخعش ،3137 سعال کشعوری تقسیما  مطابق .کند جلب خعود به گرما فصل و تعطیال 

 3137 سعال در آن روسعتایی جمعی ت و (بیشعتر و خعانوار 57 دارای روستای 23) سکنه دارای آبادی 21 و شعهری

 .دارند سکونت روستایی مناطق در نفر 37533 ،تعداد این از که شده گعزارش نفعر 38585 برابر

 و بحث نتايج
 ایعن مثبعت اثرا  در که دهدمی نشان کالبدی محیطی تغییرا  در دو م هایخانهتوسعة گردشگری  اثرا  بررسی -

 و (81/1 برابعر میعانگین) خعدماتی امکانا  استقرار افزایش نماگرهای به مربوط میانگین بیشترین گردشگری الگوی

 میعانگین بعه توج عه بعا ،رابطعه همعین در اسعت. (1/1 برابر میانگین) روستا ساکنین اشتغال و اقتصادی سطح ارتقاء

 نیعز و بعزرگ و کوچع  صعنعتی هعایکارگاه تععداد افزایش درمانی، تأسیسا  افزایش نماگرهای برای شدهمحاسبه

 ایعن در یمؤث ر نقش نتوانسته الگو این توسعة ،است (1) توس طم حد  از ترپایین که تولیدی هایکارگاه استقرار نماگر

 بیشعترین کعه دهعدمی نشعان دو م هایخانعهتوسععة گردشعگری  منفعی اثرا  بررسی همچنین ؛نماید ایفا نماگرها

 بعر نمعاگر و خعدماتی هایفع الی ت به اشتغال و روستا مردم کشاورز شاغالن تعداد تغییر نماگرهای به مربوط میانگین

 (.1 جدول) است روستا منظرة اندازچشم تخریب و زدن هم

توسععة  کعه است آن بیانگر اینمونهت  T آزمون اساس بردو م  هایخانهتوسعة گردشگری  نقش تحلیل و بررسی -

 در کعه دهعدمی نشعان نتعای ، خصعو  همین در است. گذاشته جای بر منفی و مثبت اثرا  گردشگری الگوی این

 در انتظعار قابعل میانگین با مقایسه در شدهمشاهده میانگین بهتوج ه  با رفاهی تجهیزا  نیز و معماری سب  شاخص

 بهبعود در یمعؤث ر نقعش توانسعتهدو م  هایخانعهتوسعة گردشگری  اطمینان، درصد 33 سطح در مذکور شاخص دو

 از بعاالتر شعدهمشعاهده میعانگین هرچنعد معیشعتی فضعاهای شعاخص با ارتباط در است بکر به الزم نماید. حاصل

 مندیرضعایت و اثرگعذاری کعه گعرددمی مالحظعه P value مقعدار بهتوج ه  با اام  شدهمحاسبه انتظار قابل میانگین
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 نماگرها و شاخص تفکي  به دوّم هايخانهتوسعة گردشگري  نقش يدارمعن  تفاوت و معيار انحراف و ميانگين .9 جدول

 نماگر شاخص

 ک 
 به شغل  وابستگ 

 گردشگري

 شغل  وابستگ  عدم

 سطح گردشگري به

 يدارمعن 
 ميانگين

 انحراف

 معيار
 ميانگين

 انحراف

 معيار
 ميانگين

 انحراف

 معيار

 سب 

 معماري

 

 مصالح از استفاده و هاساختمان بهبود و تغییر
 بادوام

11/1 2/3 31/1 53/7 82/2 22/3 773/7 

 773/7 25/3 53/2 81/7 1 11/3 33/1 مساکن نوسازی به روستاییان تشویق

 773/7 33/3 3/2 12/3 5/1 28/3 35/1 مساکن سازیمقاوم

 773/7 12/3 13/2 5/7 31/1 11/3 37/1 تجاری و مسکونی واحدهای تعداد در افزایش

 و روسععتا قععدیمی بافععت در تضععاد و نععاهمگونی
   جدید بافت

11/1 11/3 31/1 21/3 55/1 3/7 773/7 

 851/7 3/3 81/1 13/3 51/1 31/3 15/1 روستا مساکن تیسن  بافت در تغییر

 تجهيزات

 رفاه 

 773/7 2/3 31/2 51/7 25/1 21/3 15/1 اداری هایساختمان افزایش

 381/7 25/3 53/2 5/3 11/2 15/3 17/2 درمانی تأسیسا  افزایش

 773/7 21/3 33/2 55/7 25/1 23/3 5/1 رفاهی امکانا  استقرار افزایش

 بهبععود نهایععت در و روسععتا داخلععی بهسععازی
 روستا در زندگی کیفی ت

15/1 2/3 15/1 5/3 11/1 33/3 511/7 

 735/7 31/3 11/1 55/7 1 33/3 81/1 خدماتی امکانا  استقرار افزایش

 فضاهاي

 معيشت 

 روستا

 731/7 33/3 58/1 22/3 81/1 3/3 1/1 روستا ساکنین اشتغال و اقتصادی سطح ارتقاء

 و کوچع  صعنعتی هعایکارگاه تععداد افزایش
 بزرگ

2/2 31/3 25/2 3 38/2 71/3 352/7 

 ورود دلیععل بععه تولیععدی هععایکارگاه اسععتقرار
   گذاریسرمایه از ناشی ةسرمای

31/2 25/3 31/1 31/7 81/2 22/3 755/7 

 و روسعتا معردم کشعاورز شعاغالن تععداد تغییر
 خدماتی هایفع الی ت به اشتغال

81/1 22/3 31/1 1/3 1/1 1/3 73/7 

 خدمات

 بناي  زير

 773/7 33/7 38/2 21/3 5/1 13/3 13/2 ارتباطی هایراه احداث

 بععرای تفریحععی تسععهیال  و امکانععا  افععزایش
 یمحل  ساکنین

25/1 1/3 1 5/3 15/2 21/3 773/7 

 122/7 35/7 73/2 3 11/2 31/3 23/2   نقل و حمل و ارتباطی هایراه کیفی ت بهبود

 317/7 31/3 15/2 13/3 1 2/3 85/2 (تلفن و مخابرا  و پست) ارتباطا  بهبود

 غييراتت

 محيط 

 773/7 25/3 3/1 21/3 5/2 15/3 11/1 اراضی کاربری تغییر

 773/7 25/3 13/1 12/3 51/2 15/3 31/1 کشاورزی اراضی تخریب

 275/7 13/3 5/1 12/3 11/1 11/3 11/1 یمل  هایزمین و مراتع فتصر  و دخل

 هعایزمین به روستا ساکنین دسترسی کاهش
 مسکونی

13/1 12/3 25/1 22/3 53/1 21/3 275/7 

 338/7 21/3 53/1 13/3 11/1 21/3 52/1 دو م هایخانه به آنها تبدیل و باغا  تخریب

 بعرای اراضی و باغا  فروش برای تقاضا افزایش
 دو م هایخانه ساخت

13/1 25/3 1 12/3 5/1 18/3 732/7 

 زدن هععم بععر نهایععت در و شععلوغی و ازدحععام
 روستا آرامش

11/1 73/3 1 3 25/1 53/7 773/7 

 711/7 32/3 71/1 21/3 15/1 31/3 35/1 روستا منظرة اندازچشم تخریب و زدن هم بر

 773/7 13/3 58/1 3 1 15/3 23/1 استفادهبی هایزمین و متروک اراضی کاهش
 121/7 3 15/1 31/7 81/1 31/7 83/1 اراضی قیمت افزایش

 773/7 71/3 3/1 23/3 15/2 28/3 51/1 روستا باارزش بافت تخریب

 773/7 85/7 3/1 2/3 25/2 1/3 2/1 هارودخانه سواحل تخریب
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 کالبدي محيط  تغييرات در دوّم هايخانهتوسعة گردشگري  نقش ارزياب  در T آزمون نتايج .1 جدول

 يدارمعن  سطح ميانگين اختالف وسط ید ميانگين T مقدار شاخص
 773/7 3/3 38 3/33 151/3 معماري سب 

 773/7 53/3 35 53/35 333/5 رفاه  تجهيزات

 351/7 21/7 5/32 11/32 113/3 روستا معيشت  فضاهاي

 773/7 -18/3 5/32 72/33 -513/3 زيربناي  خدمات

 773/7 75/5 15 71/12 113/31 محيط  تغييرات

 نقعش نتوانسعتهدو م  هایخانعهتوسعة گردشعگری  که دهدمی نشان نتای  همچنیننیست؛  دارمعنی پاسخگویان 
 مقعدار که انتظار(قابل میانگین از ترپایین شدهمشاهده میانگین) نماید ایفا روستاها زیربنایی خدما  بهبود در یمؤث ر

P value تغییعرا  شعاخص بعا ارتبعاط در اسعت. گویانپاسعخ نظعرا  بین در اطمینان قابل و دارمعنی توافق بیانگر 
 33 سعطح در کعه گردیعده محیطعی تغییعرا  بعه منجر گردشگری الگوی اینتوسعة  که گرددمی مالحظه محیطی
 را میعانگین از انحعراف کعه شدهمحاسبه T مقدار بهتوج ه  با، مجموع در است. گرفته قرار یدتأی مورد اطمینان درصد
 مطالععه معورد هایشعاخص بین دردو م  هایخانهتوسعة گردشگری  نقش بیشترین گرددمی مالحظه دهدمی نشان
 (.1 جدول) است بوده محیطی تغییرا  شاخص به مربوط
 بعا دو م هایخانعهتوسععة گردشعگری  اثعرا  درک در پاسعخگویان شعغلی وابستگی عدم و شغلی وابستگی تحلیل -

 اقعدام (ایفاصعله مقیعاس) هاشعاخص بعرای مستقل T و (ایرتبه مقیاس) نماگرها برای ویتنی من آزمون از استفاده
 افعزایش روسعتا، مسعاکن تیسعن  بافعت در تغییعر ینماگرهعا در کعه دهعدمی نشعان نتای  .(5 و 1 هایجدول) شد

 امکانعا  اسعتقرار افعزایش روسعتا، در زنعدگی کیفی عت بهبعود نهایعت در و روستا داخلی بهسازی درمانی، تأسیسا 
 اسعتقرار بعزرگ، و کوچ  صنعتی هایکارگاه تعداد افزایش روستا، ساکنین اشتغال و اقتصادی سطح ارتقاء خدماتی،
 و دخعل ،(تلفعن و مخعابرا  و پست) ارتباطا  بهبود ونقل،حمل و ارتباطی هایراه کیفی ت بهبود تولیدی هایکارگاه
 آنهعا تبعدیل و باغعا  تخریب مسکونی، هایزمین به روستا ساکنین دسترسی کاهش ی،مل  هایزمین و مراتع فتصر 
 بخعش بعه شعغلی وابسعتگی که افرادی دیدگاه بین یدارمعنی تفاو  اراضی قیمت افزایش نماگر و دو م هایخانه به

  تفعاو  گعروه دو ایعن دیعدگاه بعین نماگرهعا سعایر در (P value>0.05) نعدارد وجعود افراد دیگر با دارند گردشگری
 از گعروه دو هعر درک در دارمعنی تفاو  که دهدمی نشان مستقل T آزمون نتای  مجموع در دارد. وجود یدارمعنی
 (.P value<0.05) دارد وجود مطالعه مورد هایشاخص

 محیطعی تغییعرا  دردو م  هایخانعهتوسععة گردشعگری  عملکرد لحاظ از که سؤال این به پاسخگویی راستای در -
 واریعانس تحلیعل روش از آمده دست به نتای  دارد؟ وجود یدارمعنی تفاو  مطالعه مورد روستاهای بین در کالبدی،
 مطالععه مورد یهاشاخص از ی یچه در که شودمی مشاهده شدهمحاسبه P value<0.05 مقدار اساس بر طرفه،ی 
توسععة  نقعش بعا ارتبعاط در، روسعتاها در پاسعخگویان دیدگاه یعبارت بهندارد؛  وجود روستاها بین یدارمعنی تفاو 

 .(5 جدول) دارد شباهت و همسویی یکدیگر با کالبدی محیطی تغییرا  دردو م  هایخانهگردشگری 
 

 کالبدي محيط  تغييرات در دوّم هايخانه گردشگري نقش ارزياب  در پاسخگويان شغل  وابستگ  يدارمعن  تفاوت آزمون .5 جدول

 پايين ید باال ید يدارمعن  سطح t مقدار شاخص
 11/1 31/1 773/7 275/31 معماري سب 

 81/3 53/1 773/7 213/5 رفاه  تجهيزات

 151/7 1/3 773/7 118/1 روستا معيشت  فضاهاي

 53/2 51/1 773/7 151/32 زيربناي  خدمات

 -58/5 -11/1 773/7 -252/3 محيط  تغييرات

 32/1 53/1 773/7 311/5 ک 
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 هاشاخص تفکي  به روستاها در دوّم هايخانهتوسعة گردشگري  نقش تفاوت واريانس تحلي  آزمون نتايج .1 جدول

 يدارمعن  سطح شاخص
 مجذورات ميانگين مجذورات جمع

 گروه درون گروه بين گروه درون گروه بين

 338/3 338/1 131/2123 111/35 877/7 معماري سب 

 732/31 331/5 155/1757 313/21 151/7 رفاه  تجهيزات

 782/5 713/7 731/3131 355/7 3 روستا معيشت  فضاهاي

 112/5 271/3 355/3111 828/1 311/7 زيربناي  خدمات

 733/28 717/2 133/5525 357/8 337/7 محيط  تغييرات

 287/58 728/38 251/31513 331/12 812/7 ک 

 گيرينتيجه
 و توسععه شاهد اخیر هایسال در که است روستایی نواحی در گردشگری الگوهای جمله از دو م هایخانه گردشگری

 دیگعر هماننعد ،گردشعگری الگوی اینتوسعة  هستیم. هاکالنشهر پیرامون کوهستانی روستاهای در خصوصاً آن رونق

 اثعرا  گفعت تعوانمی جعرت  بعه الگو، این ماهی ت به توج ه با که دارد همراه به را یمختلف پیامدهای و اثرا  الگوها،

 بررسعی بععد این بیشتر پذیریآسیب و بودنشکننده به توج ه با که است اثراتی بارزترین از الگو این کالبدی محیطی

 گردشعگری الگعوی اثعرا  بررسعی بعه ،مقاله این در ،اساس همین بر است. ضروری روستایی نواحی در آن مطالعة و

 الگعوی ایعن توسععة منعاطق تعرینمهم از یکعی کعه قصران رودبار بخش روستاهای محیط و کالبد بر دو م هایخانه

توسععة گردشعگری  کعه دهعدمی نشعان هابررسعی از آمعده دسعت به نتای  شد. پرداخته است، کشور در گردشگری

 و (روسعتا سعاکنین اشعتغال و اقتصعادی سطح ارتقاء خدماتی، امکانا  استقرار نماگرهای) مثبت اثرا  دو م هایخانه

 در مختلفعی روسعتا( منظعرة اندازچشم تخریب و زدن هم بر کشاورز، شاغالن تعداد کاهش و تغییر نماگرهای) منفی

 نتعای  ،بررسعی معورد عمدة شاخص چهار قالب در ،خصو  همین در است. داشته همراه به مطالعه مورد روستاهای

 نقعش توانسعته دو م هایخانعهتوسععة گردشعگری  رفعاهی تجهیعزا  نیعز و معماری سب  شاخص در که داد نشان

توسععة  نقعش بیشترین گردید مالحظه شدهمحاسبه T مقدار به توج ه با مجموع در نماید. حاصل بهبود در تریمؤث ر

 است. بوده محیطی تغییرا  شاخص به مربوط مطالعه مورد هایشاخص بین در دو م هایخانهگردشگری 

 ععدم و وابسعتگی ،تأثیرگعذار هایفهمؤل  ترینمهم ازتوسعة گردشگری  ا اثر درک در که دهدمی نشان مطالعا  

 درک اسعت وابسعته گردشعگری به شغلشان که افرادی که طوری هب است، گردشگری بخش به افراد شغلی وابستگی

 چراکعه ؛گرفعت قعرار تأیید مورد هم پژوهش این در موضوع این دارند. پیامدهای و اثرا  به نسبت تریمثبت و بهتر

 افعراد دیگعر بعا دارنعد شغلی وابستگی گردشگری به که افرادی نگرش و درک بین یدارمعنی تفاو  داد نشان نتای 

 ععدم پعژوهش، ایعن نتعای  دیگعر از است. ترمثبت اثرا  به نسبت نظراتشان گردشگری به وابسته افراد و دارد وجود

 بعود آن بیعانگر هعابررسی که بود مطالعه مورد روستاهای بین در دو م هایخانهتوسعة گردشگری  اثرا  تفاو  وجود

 محیطعی تغییعرا  در دو م هایخانعهتوسععة گردشعگری  نقعش با ارتباط در روستاها در پاسخگویان دیدگاه بین که

   .دارد وجود همسویی یکدیگر با کالبدی

توسععة گردشعگری  نقعش شعدهانجعام تحقیقعا  و جهعانی ادبیا  در امروزه که موضوع این کنار در مجموع در 

 ایعن توسععة اثرا  مدیریت به باید است گرفته قرار تأیید مورد روستایی نواحی مختلف ابعاد توسعة در دو م هایخانه

 محعیط و کالبعد الگو، این توسعة عوامل ترینمهم از چراکه شود. بیشتری توج ه محیطی و کالبدی بعد در ویژهبه الگو

 بعه گعرددمی منجر بعد این ناپایداری به آنکه سوای شود غالب منفی اثرا  خصو  این در چنانچه که است روستاها
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 چعالش بعا را دو م هایخانعهتوسعة گردشگری  مهم  ارکان دیگر از یکی عنوان به را یمحل  ةجامع تمایل تواندمی مرور

 اندازد. مخاطره به راتوسعة گردشگری  آیندة مجموع در و سازد روهروب اساسی

 منابع
 در دو م هایخانعه گردشعگری نقعش (3132) اسعمعیل ،عاشعری ؛مجتبعی، معصعوم قدیری ؛حمید زمانی، ؛فضیله خانی، دادور

 هیايپووهش سعاوجبالغ، شهرسعتان برغعان دهسعتان معوردی: مطالعة روستایی نواحی فیزیکی - کالبدی تغییرا 

 .211-233 صص. ،2 ،روستاي 

 روسعتایی نعواحی موردی: مطالعة روستایی، نواحی در دو م هایخانه گسترش و ایجاد روند تحلیل ،(3182) محمدرضا رضوانی،

 .11-53. صص ،15 ،جغرافياي  هايپووهش ،تهران استان شمال

 .تهران ،تهران دانشگاه ،پايدار گردشگري رويکرد با روستاي توسعة گردشگري  (3181) محمدرضا رضوانی،

 اثعرا  و دو م هایخانه گردشگری (3133) رضا سعید ،رونیزی اکبریان ؛فرخنده، سپهوند ؛علی سید ،بدری محمدرضا؛ نی،رضوا

 شیهري هیايپووهش و مطالعیات ،قصران رودبار بخش موردی: مطالعة یمحل  ساکنان زندگی کیفی ت بهبود بر آن

 .11-17 .صص ،31 ،ايمنطقه

 منشی. انتشارا  نصیرزاده، فاطمه و زادهمنشی اهللرحمت ةترجم ،روستاي  گردشگري (3187) ریچارد و جولیا شارپلی

 ،جغرافیعا ارشد کارشناسی نامةپایان ،روستاي  نوای  بر آن اثرات و دوّم هايخانه گردشگري (3181) زهرا نسب،صالحی

 تهران. دانشگاه رضوانی، محمدرضا راهنما: استاد

 مرکیزي بخیش میورد: ميزبیان جامعیه ديیدگاه از روستاي  نوای  بر گردشگري اثرات (3185) ناصعر زاده،علیقلی

 تهران. دانشگاه بدری، علی سید راهنما: استاد دکتری، رسالة ،نوشهر شهرستان

 نعواحی بعر گردشعگری کالبعدی اثعرا  تبیین (3132) حسن مهرپویا، ؛حسن سیدمطیعی لنگرودی،  مجتبی؛ معصوم، قدیری

 صعص. ،5 ،توسیعة گردشیگري و ريزيبرنامیه کالردشت(، بخش - بشم بیرون دهستان پژوهش: مورد) روستایی
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