
126 

 
 

  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

 
 انـدیشــه جغــرافـیایــی             

 1389 بهار ،مهفت، شماره مچهارسال             

  دانشگاه زنجان                        

 52مقاله شماره                         

      Geographic Notion 

       Vol.7. Spring 2010 
         Zanjan University                  

              No. 52 

 

 

 هاي دوم از دیدگاه جامعه محلیبررسی اثرات زیست محیطی گردشگري خانه

 هرستان آوجش -مطالعه موردي: دهستان حصار ولیعصر
 

 2 احمد رومیانی، 1جمشید عینالی

 

دهیچک  

ای هتوسعه راهجتماعی از قبیل افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، ا -ی اخیر، تحوالت اقتصادیدر چند دهه

ر مناطق غیر شهری دبهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه گردشگری  ارتباطی و بهبود دسترسی، افزایش اوقات فراغت و

دهنده اندازهای طبیعی زیبا و بكر، نشانهای دوم در مناطق روستایی دارای چشمگردیده است. در این راستا گسترش خانه

 ران اوقات، گذحتفریبط شهر و روستا با هدف استفاده از فضاهای روستایی به منظور یك روند عمده در بازسازی روا

 گردشگری یطیمح زیست اثرات بررسی پژوهش، این از هدف. است آن در گردشگران اقامت با توام سرگرمی و فراغت

وش آن رربردی و در روستاهای دارای این پدیده در محدوده دهستان حصار ولیعصر است. نوع تحقیق کا دوم هایخانه

ای تجزیه وده است. بربای و میدانی )پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده( حلیلی مبتنی بر استفاده از مطالعات کتابخانهت -توصیفی

ریب همبستگی( ای و ضتك نمونه  tون فریدمن، آمارهو تحلیل اطالعات از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی )آزم

 محیطی زیست ختلفم اثرات نمونه روستاهای دوم در هایخانه گردشگری دهد،می نشان تحقیق استفاده شده است. نتایج

ارگرفته شده وجو های به کای، سطح معناداری بین شاخصتك نمونهt منفی به همراه داشته است.چرا که براساس آزمون

 اخصش و اراضی یکاربر تغییرات به ایرتبه میانگین ارد و عمدتا سطح باالتر از حد متوسط است. همچنین بیشتریند

اس آزمون و بر اس .است یافته اختصاص زیست محیط آلودگی به ایرتبه میانگین و کمترین زیست محیط تخریب

 باشد.می زیست محیط ریبتخ و اراضی کاربری تغییرات بین همبستگی میزان همبستگی بیشترین

 

 های دوم، اثرات زیست محیطیاوقات فراغت، خانه ،گردشگری روستایی :يدیکل واژگان
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 مقدمه

های معیشتی سنتی و اقتصادی جوامع و گذار از شیوه -فرآیند تحوالت اجتماعی

ها، توسعه حمل و نقل و آوری به زندگی شهری به همراه فراهم شدن زیرساختروی

ارتباطات، تمایالت مردم برای دوری از غوغای زندگی ماشینی و نظایر آن، استفاده از 

برای تجدید قوا، تفریح و لذت بردن از طبیعت و  های خوش آب و هوای روستاییمكان

استفاده مناسب برای گذران اوقات فراغت را افزایش داده است )صیدایی و همكاران، 

های منحصر به فرد این امر با توجه به ویژگی (.212: 1،2005؛کالنت و همكاران19: 1389

و جامعه انسانی  به عنوان ابزاری برای تلفیق فضای فیزیكی گردشگری، از یك سو

تواند پیامدهای متعددی در ایجاد اشكال جدید زندگی و تغییر مطرح می شود، که می

های انسان، دسترسی به اطالعات و ... در جامعه داشته ها و نگرشدر ارزش

( و از طرفی دیگر، با دارابودن ماهیت چند بعدی 3،2008؛ وتو29: 2،2008باشد)فریدل

ای در سیستم جامعه یاز گردشگران، منجر به بروز تغییرات عمدهخود، عالوه بر تامین ن

 (. 63- 76: 4،2009شود)دیی یرمیزبان می

در چند دهه اخیر گردشگری روستایی به عنوان یك روند عمده در بازسازی روابط 

و با انگیزه تفریح شهر و روستا مطرح شده است که استفاده از فضاهای روستایی 

های دوم عمدتاً در گیری و گسترش خانهاقامت گردشگران با شكلسرگرمی توام با 

تفریحات طبقات "و یا توسعه  (1998، باتلر) "گردشگری اجتماعی" هایقالب سیاست

دهنده ارتقای استانداردهای زندگی مردم نشان ،به منزله شیوه خاصی از زندگی "شهری

به عنوان  های دوم روستاییهخانگردشگری (. بنابراین، پدیده 13: 5،2011است)روکا

بعد جدیدی از افزایش پیچیدگی الگوهای های گردشگری روستایی زیرشاخهیكی از 

 در مناطق جاذب گردشگر واقعیی تاکنون به چالششهری،  -رابطه روستا تحرک معاصر
                                                 
1 - Gallent et al 
2 - Friedel et al 

3 - WTO 

4 - Dwyer et al 
5 -Roca et al 
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محل  خدمات عمومی در ارتباط بامبدل شده است، که با اقامت گردشگران در آن و 

( و معموال برای مقاصد تفریحی و گذران 1،2004گیرد)مولررار میمدنظر ق اقامت

تواند (، که این مسئله می60: 1382اوقات فراغت مورد استفاده قرار می گیرد )رضوانی، 

اثرات متعددی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در جوامع 

 روستایی برجا گذارد. 

 و کسب راغتفنی و مسائل ناشی از آن، گذاران اوقات در ایران نیز با رونق شهرنشی

یژه اخیر به توسعه گردشگری روستایی و بو آرامش در نواحی روستایی در چند دهه

 و های طبیعیهای دوم در نواحی روستایی دارای جاذبهگسترش مالكیت و ساخت خانه

ژوهش پین لعه اشرایط اقلیمی مناسب و حاشیه شهرها منجر شده است. منطقه مورد مطا

 های شمالیدر محدوده شهرستان آوج )استان قزوین( بواسطه قرارگیری در دامنه

ها های میانكوهی، چشمههای طبیعی کوهستانی، درههای خرقان و دارابودن جذابیتکوه

 بازسازی های متعدد رودخانه چنگوره در دو دهه اخیر بویژه با شروع فرآیندو سرشاخه

ایش قابل در منطقه گسترش خانه های دوم افز 1381از زلزله تیر  مناطق آسیب دیده

ه اسخ دادیر پزتوجهی یافته است. بنابراین در این مطالعه سعی بر این است به سواالت 

 شود:

ه های دوم و تخریب محیط زیست در روستاهای مورد مطالعآیا بین گسترش خانه -1

 رابطه معناداری وجود دارد؟

زیست  دوم در کدام یك از مولفه هایهای گردشگری خانه بیشترین تاثیر منفی -2

 ؟باشدمحیطی می

 
 مبانی نظري

 و تاریخی طبیعی، شمارهای بیو جاذبه خصوصیات به توجه با روستایی نواحی

های گردشگری از قبیل تواند طیف وسیعی از فعالیتفرهنگی خود می -اجتماعی

                                                 
1 - Müller 
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را  ... و اگروتوریسم ای،دهكده توریسم اکوتوریسم، فرهنگی، طبیعی، توریسم

ایجاد و  با ارزشی برای (، که منبع51: 1381و همكاران،  نژاد شریف) دربرگیرد

 -اجتماعی های شغلی و درآمد بوده و ابزاری مهم برای توسعهبخشی به فرصتتنوع

 ( و یكی از مهمترین233: 1،2002شارپلی)باشد  روستایی و بازآفرینی جوامع اقتصادی

های دوم و گیری و توسعه خانهنواحی روستایی، شكل در توسعه گردشگری هایپیامد

 توسعه موقت است که به عنوان یكی از مظاهر و تاثیرات نفوذ مناطق شهری در اقامتگاه

( و گاهی نیز بیانگر 72: 2،2010؛ مارجاوارا و نوردین 58: 1375فشارکی،) روستایی بوده

و به منزله  4،2006؛پاریس3،2004همكاران)مولرو ضد شهرنشینینوعی نگرش 

به طوری که  .(5،2006باشد)لیعوارض ناشی از آن میشهرنشینی و جایگزینی برای 

از های جدید زندگی مبتنی بر استفاده بهینه ها عمدتا به عنوان گسترش شیوهاین خانه

فاده از ی و یك عنصر ساختاری تغییر استو سرگرمزمان برای اوقات فراغت و تفریح 

(. به عبارت دیگر، با 6،2010)روکااستمطرح زمین و اشكال جدیدی از سازمان فضایی 

 بازسازی اقتصادی و تغییر روابط شهر و روستا، -در نظر گرفتن تحوالت اجتماعی

روستایی را با  استفاده از مناطق روستاها، موجبات به جمعیت بازگشت و روستایی اقتصاد

 تفریح، برای ایعرصه به مصرف و تبدیل آن جدید هایتوجه به مطرح شدن الگو

 یا پسابازدهی توان آن را با حالتباعث شده است، که می گردشگری و فراغت گذران

 گفته هاییخانه به دوم (. بنابراین، خانه15: 2004مرتبط دانست)مولر، مصرف اندازچشم

 گیرد و هیچاز آن بهره می فصلی یا و ثانویه استفاده برای کالسیك خانواده که شودمی

(. از دیدگاه 4:  2011کند)روکا،نمی زندگی دائم در آن طور به خانواده اعضای از یك

 سال هر در روز 90 از عمدتا کمتر دوم هایخانه آمریكا، اجتماعی ابداعات موسسه

 هاجار یا خرید رو، این از(. 60: 1382 رضوانی) شودمی اشغال هاخانواده توسط تقویمی

                                                 
1 - Sharpley 

2 - Marjavaara and Nordin 
3 - Müller et al 

4 - Paris 

5 -Le 
6 - Roca 
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فراغت، فارغ از  اوقات گذران برای اقامت منظور به تعطیالت هایو خانه دوم هایخانه

 (.5: 1،2007)نوریس و ونیستونباشدهای تجاری میانگیزه

توان به های دوم در مناطق روستایی میاز جمله دالیل گسترش تقاضا برای خانه

های دوم و استفاده از آن در خانههای موجود به موارد زیر اشاره نمود. الف( تبدیل خانه

توان به این نكته های شهری و صنعتی. به عنوان مثال میدوران بازنشستگی از فعالیت

های دوم روستایی پس از اشاره کرد که در ایاالت متحده حدود یك پنجم از کل خانه

 2،2006اند )استیدمند وهمكارانبازنشستگی افراد به عنوان منزل اول آنها مبدل شده

نیز نشان دهنده کاربرد  2000تا  1997های (. مطالعه مشابهی در انگلیس در بین سال278:

های دوم به همین هدف بوده است)کالنت و درصد از کل خانه 64تقریبا 

( در منطقه نرماندی فرانسه در زمان جنگ 1997) 3(. مطالعه کوپك29: 2005همكاران،

های انتاریو، بریتیش کلمبیا و ( در ایالت1993) 4دوم جهانی و رزنبرگ و هالست

های دوم به نیوبرانسویك کانادا نیز بازنشستگی را انگیزه و محرکی مهم برای تبدیل خانه

گذاری در (. ب( سرمایه63: 1382کنند)به نقل از رضوانی های دائمی قلمداد میخانه

وم روستایی بیشتر در های دمناطق روستایی و کسب درآمد از آن. این نگرش به خانه

های دوم در ایرلند و توان به مالكیت خانهشود. به عنوان مثال میشمال اروپا دیده می

گذاری، کسب درآمد از طریق دانمارک اشاره کرد که به عنوان ابزاری برای سرمایه

(، در 19: 5،2007؛ بلست10 -12: 2007فروش یا اجاره اشاره کرد)نوریس و ونیستون،

ساخت مجتمع در قالب  های تفریحیدشگری مبتنی بر طبیعت در پارکهلند گر

(، در ایالت 7،2010:67؛ هوراکووا6،2012)نیلسنتفریحی در مناطق روستایی

های دوم با ( از توسعه ساخت خانه2006ی اسیتدمند)ویسكانسین در آمریكا مطالعه

های دوم به منظور اهداف تجاری حكایت دارد. همچنین در مناطق روستایی چك، خانه 
                                                 
1 - Norris and Winston 

2 - Stedman et al 

3 - Kopek 
4 - Rosenberg and Halst 

5 - BLST 

6 - Nielsen 
7 - Horáková 
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اردوگاه های تعطیالت و های توریستی به عنوان کسب درآمد و دارایی شرکت

(. درآمدهای ناشی از 67: 2010تملك شده اند)هوراکووا، استراحتگاه های تفریحی

میهمانان تابستانی در ناحیه استكهلم در سوئد از طریق ارایه خدمات گردشگری و اقامتی 

 -(. ج12: 2008ناشی از کشاورزی بوده است)مارجاوارا،جبران کاهش درآمدهای 

اوقات های دوم روستایی به منظور گذران استفاده از خانهسبك زندگی مدرن بر اساس 

( در 2011و سرگرمی. به عنوان نمونه مطالعات)روکا و همكاران،تفریح  ،فراغت

ق کوهستانی ( مناط2004های شهری لیسبون در پرتغال، )کالنت و همكاران،حومه

( در منطقه ساحلی اویكوس 1،2002آراگون در اسپانیا،)دیفنر و همكاران

( و 19: 2،2006( منطقه دوبلین در ایرلند، انگلیس)گوستافسون2006یونان،)پاریس،

 (3،2004؛ آرنسون8: 2008سوئد )مارجاوارا،

ان های دوم به دلیل بازگشت مهاجردهد که روند گسترش خانهمارجاوارا نشان می

بال قهای شهری، عمدتا در مناطقی که روستایی به منظور تفریح و رهایی از مشغله

عات اند، افزایش قابل توجهی یافته است. در این زمینه مطالزدایی را تجربه کردهجمعیت

 طقه، در من(1387) نسب صالحی متعددی در ایران صورت گرفته است که ضیائی و

(، 1390مكاران )( روستاهای ییالقی مشهد، فیروزنیا و ه1388تهران، عنابستانی ) رودبار

ایی بندر انزلی ( در مناطق روست1388دهستان تاررود شهرستان دماوند، آمار و برنجكار )

 و ... اشاره نمود.

های دوم با عواملی از قبیل فاصله از شهر، دارا بودن بنابراین در کل، مالكیت خانه

ها و ریا، رود و کوهستان، دسترسی به زمین، داراییهای طبیعی، نزدیكی به دجاذبه

(، وفاداری زیاد مهاجران 2011؛ روکا و همكاران،2005خدمات)کالنت و همكاران،

گذاری و نسبت به مقصد گردشگری از قبیل دیدار با خانواده، گذران تعطیالت، سرمایه

با  های تفریحیپارک(، 2011؛ روکا و همكاران،45: 1390... )رضوانی و همكاران، 

                                                 
1 - Deffner et al 

2 - Gustafson 
3 - Aronsson 
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ها در مناطق روستایی ، سطح قیمت اراضی و خانه (0:67 201انداز زیبا)هوراکووا،چشم

( و مالكیت وسایل نقلیه و مناطق دارای دسترسی 2005:212مقصد)کالنت و همكاران،

( 2011؛ روکا و همكاران،45: 1390خوب در انتخاب مقصد )رضوانی و همكاران، 

باشد. همچنین های دوم در مناطق روستایی در ارتباط میبرای خرید یا ساخت خانه

های تكنولوژی و توان عواملی از قبیل رواج سالخوردگی در درون اجتماع، پیشرفتمی

بازسازی اقتصادی مربوط به جهانی شدن، نیاز به فرار موقت از مراکز شهری، لذت 

تازگی مناطق روستایی های تفریحی، جدایی از روزمرگی شهری، کوتاه مدت از فعالیت

های (، نحوه تبدیل و گسترش خانه2004را نیز به آنها افزود. مطالعه مولر و همكاران )

( 1کند. به طوری که، بر اساس دیدگاه ایشان محور افقی در شكل )دوم را تبیین می

های نههای تعطیالت( تا فراوان )خاای از فراوانی بازیدها از دامنه کم ) خانهبیانگر زنجیره

دهد و در محور عمودی، نوع خانه دوم براساس هدف اصلی از آخر هفته( را نشان می

انتخاب محل سكونت مشخص شده است. باالترین درجه در روی هر محور نوع 

های مهم های دوم براساس رابطه مكانی آن با سكونتگاهانداز جغرافیایی خانهچشم

 (.2004:16دهد )مولر،یهای محلی آنها را نشان مشهری و ویژگی

 
 ( 16: 2004های دوم و نواحی ساخت آنها)مولر و همكاران،نواع خانها -1شكل 

 تواندمی روستایی گردشگری الگوهای دیگر همانند نیز دوم هایخانه گردشگری

؛ 411: 2007یر و همكاران،های مقصد گردشگری )دیمتعددی در سكونتگاه اثرات

 2008؛ مارجاوارا،12-18: 2007؛ نوریس و ونیستون،3: 1،2011وارگاس و همكاران
                                                 
1 - Vargas et al 
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( در ابعاد 1390، رضوانی و همكاران، 1388؛ عنابستانی، 110: 1384؛ رضوانی،12:

فرهنگی )ارتقای شیوه زندگی، کاهش برون کوچی، کاهش انزوا، افزایش  -اجتماعی

و موقت، بهبود مشارکت محلی، تعامالت فرهنگی و ...(، اقتصادی )ایجاد اشتغال دائم 

های درآمدی جدی، شروع فعالیت کارآفرینی، توسعه ساخت و شبكه تجاری، فرصت

گذاری محلی، بهبود کیفیت زندگی، توسعه ساز محلی، تامین خدمات و سرمایه

قدیمی،  روستاها، بازسازی مساکن ها و...(، کالبدی )تحول مسكن، زیباسازیزیرساخت

محیطی )دوستداری محیط، حفاظت از و زیست دوم(های مسكن دائمی به خانه تبدیل

عالوه بر این، برخی از محققین به اثرات  .در پی داشته باشد محیط زیست، تنوع زیستی(

توان به اند. از جمله این پیامدها میمنفی این پدیده در مناطق روستایی اشاره کرده

و درختان، صدمه  زدن مراتعروستاها، آتش بصری زیبایی زدن تخریب محیط )برهم

تراکم و آلودگی منابع آب و خاک ) کاربری، تغییرات ها(، تشدیدزدن به جاذبه

تخلیه ، کیفیت آب و هوا، آلودگی منابع آب و فرسایش، ها و ضایعاتانباشتگی زباله

 کاالهای قیمت افزایش سوداگرانه، فعالیت (، افزایش بهای اراضی، گسترشفاضالب

: 1997 کرد )شارپلی، اشاره... و محلی اقتصادی هایفعالیت خیبر رفتن بین از مصرفی،

 ؛ رضوانی1387نسب ؛ ضیائی و صالحی82-65، 1382؛ مهدوی، 1388 ؛ عنابستانی415

؛ گورسی و 1،2000باتلر ؛112-118: 2007؛نوریس و ونیستون، 1384صفایی،  و

 (2،2007همكاران

های ناطق روستایی دارای جاذبههای دوم در مبنابراین، گسترش بدون برنامه خانه

طبیعی باعث از دست رفتن اراضی مرغوب و نیمه مرغوب کشاورزی، قطعه قطعه شدن 

-های کشاورزی و در نهایت کاهش بسیار زیاد سطح تولید کشاورزی میبرداریبهره

دهد که تقاضا (. به طوری که، برخی از مطالعات نشان می13: 2008شود)مارجاوارا،

های دوم بویژه در نواحی پیرامونی شهرهای بزرگ با انواع دیگر خانه برای گسترش

                                                 
1 - Butler 
2 -Gursoy et al 



134 

 
 

  1389 بهار، مهفت، شماره مچهاراندیشه جغرافیایی، سال 
 

تواند اثر منفی بر روی روندهای تفریحی در باشد، که میهای توسعه در تضاد میفعالیت

( متعقد است 2002(. به عنوان مثال، فالنگ فلد )1986سطح ناحیه داشته باشد)جكسون،

ی نواحی دار براای دوم و کشاورزان گلههبین مالكین خانه که در نروژ درگیری

منجر شده است. بنابراین  چراگاهی به بروز عدم امنیت اجتماعی و گسترش خشونت

های دوم اجتماعی بین مالكین خانه -نقطه نظرات متفاوتی در خصوص توسعه اقتصادی

 و ساکنین دائمی است. 

 
 هامواد و روش

 ه آنها،ب پاسخگویی راستای در و شده رحمط هایپرسش به توجه با حاضر تحقیق در

 ابراین تحقیقبن .است شده پرداخته آن ابعاد و مسئله وضعیت چرایی و چگونگی تبیین به

 .باشدیم تحلیلی -توصیفی صورت به روش و ماهیت نظر از و کاربردی نوع از حاضر

هده مشا مه،ناای و میدانی با تاکید بر پرسشکتابخانه صورت به اطالعات روش گردآوری

 و توصیفی های آمارهای گردآوری شده با استفاده از روشبوده است. داده مصاحبه و

 همبستگی( دو و ضریبکای فریدمن، ای،نمونه تك tهای استنباطی )از قبیل آزمون

   .است تجزیه و تحلیل شده

، آباد، کامشكانهای دوم )اسماعیلجامعه آماری تحقیق، روستاهای دارای خانه

چنگوره، مشهد و آبدره( در بخش جنوبی و کوهستانی دهستان حصار ولیعصر از توابع 

های غربی استان قزوین است که بدلیل ضعف فعالیت شهرستان آوج در جنوب

اند. از طرفی کوچی شدیدی را تجربه کردهکشاورزی در چند دهه اخیر، فرآیند برون

های بین ابیت طبیعی کوهستانی و درهدیگر، با توجه به شرایط اقلیمی مساعد، جذ

های قبل واقع شده و کوهی، حس تعلق مكانی و نظایر آن، مورد توجه مهاجران سال

های دوم عمدتا در یك دهه اخیر )بویژه با شروع فرآیند بازسازی روند گسترش خانه

ک منطقه آوج( به شدت افزایش یافته است. با توجه به تعداد اند 1381بعد از زلزله 
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مورد(، همه آنها به صورت تمام  57خانوارهای ساکن دائمی در روستاهای مذکور )

 شماری مورد بررسی قرار گرفته است.
 ها و متغیرهای مورد استفادهاخصش -1جدول 

 هامولفه هاشاخص

 تغییرات کاربری

ون داز بستغییرات کاربری مزارع و باغات، تغییرات کاربری مراتع به کشاورزی، ساخت و 

 اخت وگسترش مزارع و باغات خانوادگی، توسعه س منفعت شخصی از محیط زیست،برنامه، 

 دنش قطعه های منابع طبیعی، قطعهاندازی به مراتع و زمیندستهای حاشیه روستا، ساز در دامنه

ساز  وهای با شیب باال، افزایش روند ساخت اراضی، افزایش اراضی زیرکشت دیم در دامنه

 متفرق شدن روستا.ویالیی و 

 تخریب محیط

رویه چرای های حیات وحش، افزایش بیگاههای طبیعی، تخریب مراتع و زیستتخریب زیبایی

خریب مراتع ت سوزی مراتع،ع، آتشمزار و یکشاورز هایزمین ها، فرسایش خاک، تخریبدام

ایش ها، افزز بستر رودها، بوته کنی، برداشت بیش از اندازه ماسه و شن ابرای توسعه زیرساخت

 فرسایش خاک، افزایش میزان سیل، تغییر چشم انداز بكر طبیعی. 

 آلودگی محیط

 ، همكاریها، دپوی پهن و ... در معابر عمومیکاهش تنوع پوشش گیاهی بدلیل توسعه دامداری

های پاکیزگی محیط، تخلیه نخاله های دفع زباله، رعایتآوری زباله، کیفیت روشدر جمع

گی نباشتاتراکم و  ها،ها و درختان، آلودگی چشمهاختمانی، کاهش و از بین رفتن جنگلس

 ، افزایش تراکم جمعیت، افزایش مصرف انرژی.ها و ضایعاتزباله

آلودگی منابع 

 آب

ها به الهخلیه زبتیی، افزایش استفاده از منابع آب، میزان استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیا

ه بیه شده الب تخلو منابع آب عمومی، تخلیه آب استخرها به رودخانه، افزایش فاض هارودخانه

 های محیط.های سطحی، گسترش بیماریآوری و دفع آبهای سطحی، جمعمنابع آب

یانه، ؛ حیدری چ228-219، 1386؛ پاپلی یزدی و سقایی، 1384ماخذ: رضوانی و صفائی، 

 .2007:112؛ نوریس و ونیستون،1389؛ صیدایی و همكاران، 91-97: 1387

 
 هاي تحقیقیافته

دهد، بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی ( نشان می2همان طور که جدول )

درصد( دارای  58اند. به لحاظ سطح سواد )رصد( قرار گرفتهد 42سال ) 30 -40بین 

 86د و ردرصد م 5/89تحصیالت راهنمایی هستند. از نظر ترکیب جنسیتی پاسخگویان 

های کشاورزی اختصاص دارد. عالوه بر به فعالیت 2/91درصد متاهل بوده و شغل اصلی 

 اند. نفر بوده 4-7درصد از پاسخگویان دارای بعد خانوار بین  53این، 
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 (: آمار توصیفی ویژگیهای پاسخگویان در روستاهای نمونه2جدول )

 درصد بیشترین پاسخگو مشخصات پاسخ دهنده
 تعداد پاسخ

 دهنده

 24 1/42 30-40 سن

 33 58 راهنمایی تحصیالت

 51 5/89 مرد جنسیت

 49 86 متاهل تاهل

 57 2/91 کشاورزی شغل

 30 53 نفر 7تا  4 بعد خانوار

نین های دوم در روستاهای مورد مطالعه از دیدگاه ساکگردشگری مبتنی بر خانه

رای محیطی است. بنابراین ب -های زیستدائمی دارای اثرات منفی و مثبت در شاخص

طیفی  5های های مورد نظر تحقیق با استفاده از گزینهسنجش میزان این اثرات، گویه

 -های زیستگروه شاخص 4( در 5تا خیلی زیاد=  1لیكرت )از میزان تاثیر خیلی کم= 

 بندی شده است:( دسته3محیطی به شرح جدول )
 های دومهای زیست محیطی در اثر گردشگری خانهاخصمعناداری تفاوت از حد مطلوب ش(:3جدول)

 

دهد از دیدگاه پاسخگویان ساکن دائمی همان طوری که جدول باال نشان می

وستاهای مذکور، اثرات زیست محیطی ناشی از حضور گردشگران و گسترش ر

های دوم تا حدودی زیادی با تخریب محیط زیست )تغییرات کاربری در مزارع و خانه

 4 = مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون

 میانگین هاشاخص
آماره آزمون 

t 

درجه 

 آزادی

میزان 

 خطا

 تفاوت از

 حد مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان 

 باالتر تر پایین

 1366/0 3548/0 24569/0 000/0 57 510/4 2458/4 تغییرات کاربری

 -4149/0 -2489/0 -33190/0 000/0 57 -012/8 6681/3 تخریب محیط

 -6349/0 -4944/0 -56166/0 000/0 57 -093/16 4353/3 آلودگی محیط

 4944/0 -3418/0 -41810/0 000/0 57 -974/10 5819/3 آلودگی منابع آب
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سازی در باغات داخل بافت و حاشیه روستا، تغییرات کاربری مراتع به کشاورزی و خانه

ی به منظور استخراج آن برای ساخت های سنگها و حاشیه رودها، تخریب پوششدامنه

اندازی به اراضی، دست شدن قطعه و ساز، گسترش مزارع و باغات خانوادگی، قطعه

های با شیب باال، فقدان نظارت منابع طبیعی، افزایش اراضی زیرکشت دیم در دامنه

نهادهای محلی و گسترش بدون برنامه ساخت و سازها، افزایش روند ساخت و ساز 

های های عمومی و ...( تخریب زیباییو متفرق شدن روستا و توسعه زیرساختویالیی 

های گاهطبیعی )افزایش تقاضا برای ساخت ویال در مناطق پایكوهی و مراتع و زیست

ها، افزایش شكار و دلیل توسعه دامداریحیات وحش، کاهش تنوع پوشش گیاهی به 

کشی و انتقال آب از ...( و آلودگی منابع آب )افزایش استفاده از منابع آب، لوله

ها به منظور مصرف در منازل و استخرها، استفاده گسترده از انواع سموم و چشمه

..( های سطحی و .کودهای شیمیایی، افزایش میزان فاضالب تخلیه شده به منابع آب

دهنده معناداری تغییرات صورت گرفته از های جدول باال نشانهمراه است. تحلیل یافته

است و عمدتا براساس طیف لیكرت دارای سطح  01/0دیدگاه پاسخگویان در سطح 

 باالتر از حد متوسط است. 

از آزمون  دهد، براساس استفاده( نشان می4از طرفی دیگر، همان طوری که جدول )

 های تغییرات کاربری، تخریب محیط، آلودگی محیطی وفریدمن بین شاخص ایرتبه

داری وجود تفاوت معنا 01/0آلودگی منابع آب از دیدگاه ساکنین محلی در سطح آلفا 

راضی و بری اای به ترتیب به تغییرات کاردارد. در این بین، بیشترین میانگین رتبه

ای به آلودگی محیط زیست بهشاخص تخریب محیط زیست و کمترین میانگین رت

در  های دوماختصاص یافته است. این امر مبین تاثیرات منفی ناشی از گسترش خانه

 مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه است. 

 تخریب محیط، تغییرات کاربری، چهارگانه ابعاد میان همبستگی ناپارامتری تحلیل

 مستقیم رابطه وجود دهندهنشان همطالع مورد روستاهای آلودگی محیط و منابع آب در

ابعاد مدنظر تحقیق، سایر  از یك افزایش تاثیر هر به طوری که، با. باشدمی ابعاد این میان
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دهد. به عبارت دیگر، بیشترین میزان ابعاد و تاثیرات آنها نیز روند افزایشی را نشان می

د و همین شاخص باشهمبستگی بین تغییرات کاربری اراضی و تخریب محیط زیست می

های تحقیق دارد. بنابراین میزان معناداری این تاثیرات نیز تاثیر مثبتی بر روی بقیه شاخص

 .(5درصد قابل تبیین است )جدول  95در سطح 
 های زیست محیطیای فریدمن در هر یك از شاخصاری میانگین رتبهتفاوت معناد -4جدول 

 ای فریدمنمیانگین رتبه میانگین عددی تعداد هاشاخص

 93/3 2458/4 57 تغییرات کاربری
 49/2 6681/3 57 تخریب محیط

 50/1 4353/3 57 آلودگی محیطی

 08/2 5819/3 57 آلودگی منابع آب
 753/124 کای دو

 3 درجه آزادی
 000/0 میزان خطا

 

 های زیست محیطی مورد نظر تحقیقبین شاخص همبستگی ماتریس -5جدول 

 آلودگی منابع آب آلودگی محیط تخریب محیط ت کاربریتغییرا  هاشاخص

 تغییرات کاربری
 327/0 (**) 266/0(*) 850/0(**) 000/1 ضریب همبستگی

 012/0 043/0 000/0 0 سطح معناداری

 تخریب محیط
 479/0 (**) 287/0 (*) 000/1 850/0(**) ضریب همبستگی

 000/0 029/0 0 000/0 سطح معناداری

 طآلودگی محی
 854/0 (**) 000/1 287/0 (*) 266/0(*) ضریب همبستگی

 000/0 0 029/0 043/0 سطح معناداری

آلودگی منابع 

 آب

 000/1 854/0 (**) 479/0 (**) 327/0 (**) ضریب همبستگی

 0 000/0 000/0 012/0 سطح معناداری

 57 تعداد

 

 

 

 گیرينتیجه
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از  یكیبه عنوان  وم روستاییهای دخانهگردشگری در نیم قرن اخیر، پدیده 

افزایش پیچیدگی وستایی مطرح شده است، که بیانگر های گردشگری رزیرشاخه

ایی و با اقامت گردشگران در مناطق روست شهری بوده و -رابطه روستاالگوهای تحرک 

نوان های دوم به عآنها مرتبط است. به عبارت دیگر، خانهعمومی استفاده از خدمات 

نقاط  های ساکن دریر گردشگری در مناطق روستایی، عمدتا توسط خانوادهمهمترین تاث

 النیدیگر برای مقاصد تفریحی و گذران اوقات فراغت خریداری و یا به مدت طو

روستاهای  را در اوتیمتف و مختلف پیامدهای و پدیده اثرات این شود. رواجاجاره می

. نمود هاشار محیطی زیست اثرات به توانمی آن جمله از که گذاردمی برجای مقصد

 به ستهب که است لبه دو شمشیر یك زیست محیط و های دومخانه گردشگری بین رابطه

 همین در. ویرانگر باشد و مخرب یا مثبت تواندمی صحیح مدیریت و ریزیبرنامه یك

 واندتمی ثرات،ا این از موثر البته و کافی و شناخت درک عدم که نمود اذعان باید رابطه

  .سازد اجهمو مشكل با را روستاها محیطی زیست بعد همه مهمتر از و الگو این توسعه

های دهد که گسترش ساخت و ساز و مالكیت خانههای این پژوهش نشان مییافته

های قبل در روستاهای مورد مطالعه با هدف دوم گردشگری توسط مهاجران سال

وقات فراعت در مناطق روستایی به طور بی استفاده از آنها برای تفریح و گذران ا

ای بعد از بروز سانحه زلزله در منطقه افزایش یافته است. اثرات زیست محیطی سابقه

های دوم و افزایش تقاضا برای آن و نیز افزایش تعداد گردشگران ناشی از گسترش خانه

شدید تغییرات غیربومی در یك دهه اخیر در این منطقه از دیدگاه ساکنین دائمی به ت

های حاشیه کاربری اراضی به نفع ویالسازی در داخل بافت روستا و باغات و دامنه

روستا که عمدتا دارای پوشش مرتعی بوده، منجر شده است. به طوری که توسعه بدون 

برنامه و فقدان نظارت از سوی نهادهای متولی در غیاب نهادهای محلی از قبیل شورای 

حدودی زیادی با تخریب محیط زیست )تغییرات کاربری در  اسالمی و دهیاری تا

مزارع و باغات داخل بافت و بویژه حاشیه روستا، تغییرات کاربری مراتع به کشاورزی 

ها و حاشیه رودها و دره های میانكوهی، گسترش مزارع و سازی در دامنهدیم و خانه
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نابع طبیعی، متفرق شدن اندازی به ماراضی، دست شدن قطعه باغات خانوادگی، قطعه

های عمومی و ...( منجر شده است. از طرفی دیگر به بافت روستا و توسعه زیرساخت

های طبیعی از قبیل تخریب پوشش گیاهی در مناطق پایكوهی و تخریب گسترده زیبایی

رویه شن و ماسه از بستر رود ، مراتع، افزایش میزان وقوع سیل به دلیل برداشت بی

های حیات وحش و کاهش تنوع پوشش گیاهی به دلیل چرای بیش گاهتضعیف زیست

ها و بهره برداری زیاد از گیاهان دارویی و افزایش شكار حیوانات و نسل از اندازه دام

کشی بی رویه آنها و ... شده است. یكی دیگر از تبعات افزایش حضور گردشگران و 

آب به دلیل افزایش استفاده از منابع های دوم، آلودگی منابع توسعه ساخت و ساز خانه

ها و آب و انتقال آب چشمه ها به استخرها و ...، افزایش مصرف انواع سموم، آفت کش

کودهای شیمیایی به منظور افزایش محصول، افزایش میزان فاضالب تخلیه شده به منابع 

..( همراه های سطحی به دلیل افزایش تعداد گردشگران بویژه در فصول گرم سال و .آب

دهنده معناداری تغییرات صورت گرفته از دیدگاه ها نشاناست. به طوری که تحلیل یافته

 است.   01/0پاسخگویان ساکن دائمی روستا در سطح 

یرات تغی چهارگانه دهد که بین ابعادهمبستگی نشان می ناپارامتری همچنین، تحلیل

 مورد روستاهای ع آب درآلودگی محیط و آلودگی مناب تخریب محیط، کاربری،

ه ین مولفگی بمطالعه همبستگی مستقیمی وجود دارد. به طوری که، بیشترین میزان همبست

 تغییرات کاربری اراضی با مولفه تخریب محیط زیست، تخریب محیط زیست با

شود. سازی محیط زیست مشاهده میآلودگی منابع آب و آلودگی منابع آب با  آلوده

 .درصد قابل تبیین است 95عناداری این تاثیرات در سطح بنابراین میزان م

های حاصل از این مطالعه و نیز بررسی مطالعات صورت گرفته با توجه با یافته

 غیر و رویهبی سازهای و ساخت کلی طور توان اذعان نمود که بهداخلی و خارجی می

وجود به نفع های متوسط افراد غیر ساکن توأم با تغییرات شدید کاربری اصولی

ویالسازی و ...  با هدف تفریح و گردش در مناطق روستایی که با ویژگی شكنندگی 

محیطی و  زیست افزایش آلودگی در موثری نقش اکوسیستم طبیعی مواجه هستند، 
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کند، که از دیدگاه ساکنین دائمی های روستایی ایفا میکاهش تنوع زیستی در محیط

رسد، یز به آنها اشاره شده است. در حال حاضر به نظر میمنطقه روستایی مورد مطالعه ن

ریزی ساخت و ساز و توسعه گردشگری با جلب مشارکت ساکنین مدیریت و برنامه

های توسعه روستایی در آینده جزء موارد اساسی برای دائمی، با در نظر گرفتن چالش

 های طبیعی این مناطق روستایی خواهد بود.حفاظت از جاذبه
 

 بعمنا

 هاینهخا گسترش جغرافیای تحلیل ،(1388) افسانه برنجكار، و تیمور آمار، -1

 فصلنامه اسالمی، انقالب از بعد انزلی بندر شهرستان روستایی نواحی در دوم

 .7-24صص ،9 شماره چهارم، سال جغرافیای، اندازچشم

 (، گردشگری )ماهیت و1386پایلی بزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی، ) -2

 (، انتشارات سمت، تهران.مفاهیم

ریزی صنعت گردشگری، انتشارات (، مبانی برنامه1387حیدری چیانه، رحیم، ) -3

 سمت، تهران.

ر د، تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه های دوم 1382رضوانی محمدرضا،  -4

 .ان، دانشگاه تهر45نواحی روستایی، مجله پژوهش های جغرافیا، شماره 

های دوم و (، گردشگری خانه1384جواد )رضوانی، محمدرضا و صفائی،  -5

ی اثرات آن در نواحی روستایی: فرصت یا تهدید. مطالعه موردی: نواح

 -121، صص54های جغرافیایی، تهران، شماره روستایی شمال تهران، پژوهش

109. 

الدین افتخاری، عبدالرضا و رضوانی، محمدرضا، اکبریان رونیزی، سعید، رکن -6

های ای آثار اقتصادی گردشگری خانه، تحلیلی مقایسه(1390بدری، سیدعلی )

دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی، با رویكرد توسعه پایدار. مطالعه 
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، 4های روستایی، سال دوم، شماره موردی: شهرستان شمیرانات، پژوهش

 .35-62.صص1390زمستان

 توریسم و پایدار توسعه ،(1381)همایون،  مرادنژاد، و نژاد، ابوالقاسمشریف -7

 .250-51جهاد، شماره:  اقتصادی اجتماعی ماهنامه روستایی،

یر (، تاث1389نژاد، محبوبه و کیانی، صدیقه )صیدایی، سیداسكندر، خسروی -8

و  های دوم بر توسعه منطقه باغبادران شهرستان لنجان، مطالعاتخانه

 .19-36، صص 4ای، سال اول، شماره های شهری و منطقهپژوهش

نه خا گردشگری شناسی ،گونه( 1387) زهرا، نسب، صالحی و محمود ضیائی، -9

: وردیم مطالعه) روستایی نواحی بر هاآن کالبدی اثرات بررسی و دوم های

 .66ره شما انسانی، جغرافیای پژوهشهای فصلنامه ،( تهران رودبار

عه سهای دوم بر تو(، بررسی آثار کالبدی خانه1388اکبر )عنابستانی، علی -10

نامه ، فصلهای روستایی. مطالعه موردی: روستاهای ییالقی شهر مشهدسكونتگاه

 .103-117، صص 1388، زمستان 12روستا و توسعه، سال 

 علمی انتشارات مرکز روستایی، جغرافیای (،1375) پریدخت فشارکی، -11

 تهران اسالمی، آزاد دانشگاه

(، 1390خانی، محبوبه )ضا، ولیالدین عبدالرفیروزنیا، قدیر، افتخاری، رکن -12

تان های دوم( در نواحی روستایی: دهسپیامدهای گسترش ویالسازی )خانه

یای ن جغرافپروهشی انجم -تاررود شهرستان دماوند، جغرافیا )فصلنامه علمی

 .149-170. 1390، زمستان 3ایران(، سال نهم، شماره 

مون یی پیرانقش توریسم در توسعه نواحی روستا(، 1382مهدوی، داوود، )  -13

ایی اهنم. مطالعه موردی: لواسان کوچك، به رشهرها و ارائه مدل استراتژیك

 ، دانشگاه تربیت مدرس.الدین افتخاریعبدالرضا رکن
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