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  چكيده

ايفـا   روسـتاها  ابعاد همه در گذارريتأث نقشي تواندمي روستايي نواحي در گردشگري
 هـاي فعاليـت  بـه  بخشـي تنـوع  روستاييان، براي درآمد و اشتغال ايجاد شامل كند كه
 فضـايي - كالبـدي  تغييرات زيربنايي و خدمات شدن فراهم به كمك روستايي، اقتصاد

. اسـت  كالبـدي  تحوالت روستاها، در گردشگري اثرات از يكي. شودمي روستاها در
 موردمطالعه روستاي كالبدي تحوالت بر گردشگري نقش بررسي پژوهش، اين هدف
. بـود  تحليلـي - توصـيفي  ماهيـت،  لحاظ از و كاربردي هدف، نظر از تحقيق اين. بود

 دادند تشكيل تحقيق را آماري زيارت جامعه روستاي در ساكن خانوار هايسرپرست
 فرمـول  بـا  نمونـه  حجـم  عنـوان  بـه  زيـارت  روستاي ساكن خانوار سرپرست 253 و

ــين كــوكران ــر وســاز،ســاخت شــاخص ســه از. شــدند تعي  و اراضــي كــاربري تغيي
 هـاي داده تحليـل  و تجزيـه . شـد  اسـتفاده  ليكرت طيف قالب در كالبدي رضايتمندي

                                                            
هـاي  نقش توسعه گردشگري بر دگرديسي كالبـدي سـكونتگاه  «با عنوان كارشناسي ارشد . اين مقاله مستخرج از پايان نامه1

  روستايي (مطالعه موردي: روستاي زيارت، شهرستان گرگان) است.
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 كالبدي داد، تغييرات نشان نتايج. شد انجام SPSS آماري افزارنرم با شدهيآورجمع
 افـزايش  باعـث  موردمطالعـه  تايروسـ  در گردشـگري  توسـعه  از ناشي گرفتهصورت

 گردشگري، خدمات و تسهيالت گسترش ويال، و دوم هايخانه وسازساخت رويهبي
 هـاي زمـين  تخريـب  و زمين قيمت افزايش مسكوني، به زراعي اراضي كاربري تغيير

 فضـاهاي  و روسـتا  بافت به توجهيبي همچنين. است شده گسترده طوربه كشاورزي
 محصـوالت  انبـار  و دام نگهـداري  براي فضايي شامل روستايي خانواده يك موردنياز

 سـاكنان  نارضايتي جديد وسازهايساخت در سازيطبقه چند به گرايش و كشاورزي
 منظـور به. بود معنادار درصد 99 سطح در هاآزمون است. داشته همراه به را روستايي
 هـاي دسـتگاه  و مديران پيش از بيش توجه گردشگري، توسعه منفي پيامدهاي كاهش
  است.  ضروري و الزم گردشگري حوزه در ريزيبرنامه و نظارتي
ي روسـتايي، شهرسـتان   هـا سـكونتگاه گردشگري، گردشگري روستايي،  :هاواژهكليد

  گرگان.

  مقدمه .1

 توسـعه  و بازسـازي  بـراي  هـا مؤلفـه  كارآمـدترين  از يكـي  گردشـگري  اخيـر،  قـرن نيم در
كه طوريبه است؛ شده گرفته نظر در غيرشهري قلمروها و يروستاي نواحي اجتماعي-اقتصادي

 كـه  روسـتاهايي  و روستايي نواحي اجتماعي و اقتصادي هايچالش رفع براي اروپا سراسر در
 اسـت  گرفته قرار توجه دركانون گردشگري ،اندشده روروبه سنتي كشاورزي فعاليت كاهش با
 روسـتايي  منـاطق  در گردشـگري  توسـعه  ).138. ص ،1394 ميررزانـژاد،  و نـژاد زال نظريان،(

 از مهمـي  بخـش . باشد داشته روستا مختلف هايبر بخش متعددي و متفاوت تأثيرات تواندمي
. روستاسـت  فيزيكـي -كالبـدي  هـاي منطقـه، بـر ويژگـي    يـك  در گردشـگري  توسعه تأثيرات
ـ  و روسـتا  كالبـدي  هـاي شـاخص  و عوامـل  شناسـايي  منظـور بـه  كالبدي ريزيبرنامه  أثيراتت
 عمقـي  نگرشـي  بـا  روستاها توسعة با ارتباط در. شودمي ارائه بخش اين بر مختلف هايپديده
 تصويري ارائة نيازمند ريزيبرنامه پايدار توسعة رويكرد  در كه شود توجه موضوع اين به بايد

 ادي،نهـ  اجتمـاعي،  پايداري ويژهبه پايداري، ابعاد پيوند. است موردمطالعه فضاي از چندبعدي
 و اسـت  روسـتايي  مناطق پايدار توسعة ريزيبرنامه در مهم بسيار ايمسئله محيطي و اقتصادي
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 محسوب هاآن اجتماعي و اقتصادي عملكرد براي بستري روستايي هايسكونتگاه كالبد     ًاصوال 
 هاسـت سـكونتگاه  عملكـرد  ارتقـاي  منظوربه گام نخستين كالبدي، ساماندهي بنابراين شود؛مي

  ). 256. ص ،1392 قصابي، و رونيزي اكبريان ي،بدر(
. گذارنـد مي نمايش به را متمايزي هايويژگي كه هستند مقاصدي گردشگرپذير روستاهاي

 هميشـه  اثرات اين كه شد خواهد كالبدي اثرات بروز موجب آن توسعه و گردشگري شك،بي
 را طبيعـي  محـيط  هـا، جاذبـه  و تسـهيالت  گردشـگري،  هـاي زيرسـاخت  توسعه. نيست منفي

 و مثبـت  اثـرات  مقصـد،  در هاآن هايفعاليت و گردشگران حضور كه كندمي تغيير دستخوش
 ،1391 ،1شـارپلي  و رلـ تف( دارد سـاخت  انسـان  محيط در هم و طبيعي محيط در هم مستمري

 مثبت نتايج كه دارد متفاوت پيامدهاي      ًمعموال  كالبدي جنبه از روستايي گردشگري). 304. ص
 روسـتا،  اوليـه  الگـوي  و بافـت  حفظ مساكن، سازيمقاوم ها،زيرساخت توسعه و بهبود لشام

-بـومي  معمـاري  الگـوي  حفـظ  وساز،ساخت براي روستا در موجود مصالح و مواد از استفاده
 منفـي  نتـايج  گردشـگران دارد؛ همچنـين   بـه  عرضه براي كشاورزي محصوالت توليد و سنتي
 تـاريخي،  بناهـاي  و آثار تخريب زياد، تردد دليلبه ارتباطي ايهشبكه و هاراه فرسودگي شامل
 شـيوه  در تغييـر  بـومي،  مصـالح  و مواد از استفاده نشدن ها،سكونتگاه بافت جاييجابه و تغيير

 منديبهره ميزان است، بديهي. دارد جمعيت ازدحام و رشد و زمين كاربري تغيير وساز،ساخت
 گردشـگران  و بـومي  مـردم  رفتـار  و شدهاعمال مديريت به روستايي گردشگري مثبت نتايج از

 و باسـتاني  امـاكن  مثـل  خـاص  پديده يك در گردشگري پيامد نيز دليل همين به دارد؛ بستگي
 كنـد،  كمك هاآن حفاظت و احيا به تواندمي اينكه ضمن و باشد متفاوت است ممكن تاريخي

  ). 194. ص ،1395 جعفري،( باشد نيز هاآن تخريب براي عاملي تواندمي
 روسـتايي  هايتفرجگاه ترينشدهشناخته از يكي گرگان، شهرستان توابع از زيارت روستاي

 خنـك  و خشـك      ً   نسـبتا    هـواي  علـت بـه  زيـارت  روسـتاي  .رودمي شمار به گلستان استان در
. اسـت  بـوده  گسـترش  بـه  رو سـرعت به اخير هايسال در و دارد بسيار زيادي بازديدكنندگان

    ّـ  محل ي   جامعـة  از متفاوت رفتارهاي و هنجارها ها،ارزش با روستا، به شهر از گردشگران ورود
 حضـور  بـه  توجـه  بـا . شـود  روستايي جامعة سارختارهاي در تغييراتي ايجاد موجب تواندمي

                                                            
1. Telfer & Sharply 
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 محور در واقع روستايي هايسكونتگاه روستاي موردمطالعه، در گردشگري نقش و گردشگران
 قيمـت  افـزايش  و اراضـي  كاربري تغيير ويال، وسازساخت ازجمله تحوالتي دستخوش مذكور
 در روسـتايي  خـانوار  موردنيـاز  فضـاهاي  بـه  نكـردن  توجـه  و طبقـات  تعـداد  افـزايش  زمين،

 شودمي پيشرفت و موفقيت باعث روستاهايي در گردشگري كهدرصورتي اند؛شده هاساختمان
 كشاورزي اراضي كاربري و كند حفظ ار خويش هايسنت و هويت فرهنگ، ميزبان جامعه كه
بررسي  نقشي بر آن است سعي حاضر مطالعه بنابراين در بماند؛ باقي كيفيت و كميت لحاظ به

  است.  داشته زيارت روستاي در واقع روستايي هايسكونتگاه كالبدي در گردشگري شود كه

  . پيشينة تحقيق2

 به كار رفـت.   »اسپورتينگ« نام به ايمجله در 1811 سال در بار نخستين» گردشگري« واژه
 منـاظر  از بازديـد  و تـاريخي  آثـار  تماشاي منظوربه» مسافرت« معناي به واژه اين زمان، آن در

 شـامل  اجتمـاعي  فعـاليتي  گردشگري،). 1380 محالتي،( رفت كار به لذت كسب براي طبيعي
 توجه). 2016 ،2هولدن( است محيط و اقتصاد ديگران، با تعامل منابع، از استفاده انساني، رفتار

 و 1960 هـاي در دهـه  و يافـت  گسترش بعد به 1950 دهه از روستايي، گردشگري موضوع به
 قـادري، ( گرفـت  قـرار  كشـاورزان  مـدنظر  روسـتايي  گردشگري اقتصاد زمينه در بيشتر 1970
 از بسـياري  بـا  كـه  اسـت  گردشـگري  انـواع  از يكـي  روستايي گردشگري). 126. ص ،1382

 روسـتايي  نـواحي  در اسـتقرار  آن، مشخصـه  وجـه  ولي دارد، پيوند گردشگري ديگر گوهايال
 دارد؛ وجـود  روسـتايي  نـواحي  در گردشـگري  هـاي فعاليـت  انجام از زيادي هاينمونه. است

 جامعـه  بـر  مبتنـي  هـاي جاذبه ميراث، وقايع ها،جشنواره طبيعت، بر مبتني هايفعاليت ازجمله
. صـص  ،1387 رضـواني، ( دسـتي  صـنايع  و هنري هاينمايشگاه ،كشاورزي گردشگري بومي،

 هـر  نهايي هدف كه داد قرار مدنظر بعد دو در توانمي را روستايي گردشگري هدف). 26-25
 بـه  پاسخگويي الف. است: روستايي هايسكونتگاه مشكالت و معضالت حل نگرش، نوع دو

 هـاي سـكونتگاه  در تفـريح  و فراغـت  اوقـات  گـذران براي شهري جمعيت روزافزون تقاضاي
 گردشـگري  بـه  ديگـر  ديـدگاهي  در. روسـتايي  هايسكونتگاه در خود توسعه ب. روستايي و

                                                            
2. Holden 
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. ص ،1390 قلم،راست و آباديخاتون( كندمي دنبال را هدف دو گردشگري نوع اين روستايي،
 احينـو  سـازي متحـول . 2 و روسـتايي  هايفعاليت مكمل عنوانبه روستايي گردشگري. 1 :)7

 گردشـگري ). 115. ص ،1394 عبـدي،  و باقري پايدار، نژاد،حاجي( يافتهكمترتوسعه روستايي
 سـه  داراي جنبـه  ايـن  كـه  است شده مطرح روستايي توسعه براي ايعنوان فلسفهبه روستايي
 كـه  اسـت  روسـتايي  توسـعه  براي راهبردي عنوانبه گردشگري نگرش يك است: مهم ديدگاه
 و ابـزار  عنـوان بـه  را گردشـگري  اسـت؛ نگـرش ديگـر    روستايي محيط يويژگ دهندهانعكاس
 ابزاري و سياست را گردشگري نيز برخي شناسد؛مي روستايي اقتصاد بازساخت براي سياستي

  ). 1994 ،3لنيا( اندكرده قلمداد پايدار روستايي توسعه براي
 و داخـل  در متعـددي  تحقيقات روستاها كالبد در آن نقش و روستايي گردشگري زمينه در
 حـاتمي  شـود؛ مـي  بررسـي  تحقيقات اين از تعدادي نتايج ادامه در كه است شده انجام خارج

 گيـري شكل كالبدي آثار بررسي« عنوان با ايدرمقاله) 1399( هير زادهتقي و وزيري خانقاهي،
 كـه  افتنـد ي دست نتيجه اين به »نفعانذي ديدگاه از سرعين گردشگري منطقه بر دوم هايخانه
 شـرايط  بهبـود  بـا ) گردشـگري  متصـديان  و محلي جامعه گردشگران،( نفعانذي گروه سه هر

 افـزايش  چـون  عـواملي  شـده، ارائه ريزفاكتورهاي بررسي در. موافق هستند طوركليبه كالبدي
 هـاي راه بهبود جديد، مصالح با هاييايجاد ساختمان اداري، امكانات بهبود خدمات، و امكانات

 كمـك  واسطهبه عمراني هايپروژه تسريع در عمران، و توسعه به مديران بيشتر توجه اطي،ارتب
 مثبت اثرات ازجمله و... درازمدت در منطقه در توسعه هايزمينه كردن فراهم گردشگران، مالي

 افـزايش  همچـون  منفـي  اثـرات  طرفـي  از هسـتند.  دوم هـاي خانـه  حضـور  از حاصل كالبدي
نفعـان  ذي منظر از نيز منطقه معماري سبك با متفاوت معماري سبك ادايج ساخت، هايهزينه
 نقـش « عنـوان  اي بـا مقالـه  در) 1398(فضلي، سجادي و صـديقي   است. رحماني شده مطرح

 هـاي عرصـه : مـوردي  فضـا (مطالعـه   شـدن  كااليي فرايند تشديد در هاي دومخانه گردشگري
 زمـين  قيمت افزايش اقتصادي، بعد در ند كهرسيد نتيجه اين به» محمودآباد شهرستان روستايي

-اجتمـاعي  بعـد  در جوانـان،  خريـد  قـدرت  كـاهش  هـا و خانهقيمت اجاره افزايش مسكن، و
 گرايـي مصرف فرهنگ و لوكس كاالهايگسترش  شدن روستاها، خصوصي احساس فرهنگي،

                                                            
3. Lenea 
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 تخريـب  محيطـي،  بعـد  در امكانات، و هازيرساخت از رضايت افزايش و بهبود روستاها و در
 قطعـات  تعـداد  كـاهش  مسـكوني،  بـه  زراعـي  ارضـي  كـاربري  تغييـر  تشديد جنگلي، اراضي
در  تواننـد مي كه هستند عواملي ترينمهم از روستايي هايخانهنوسازي و كشاورزي هايزمين

 ايفا را مهمي نقش محمودآباد شهرستان روستايي فضاي شدن كااليي فرايند تشديد در مجموع
تبيين اثرات كالبدي « در پژوهشي با عنوان )1392عصوم، لنگرودي و مهمرپويا (قديري م .كنند

به اين نتيجه » تموردپژوهش: دهستان بيرونبشم بخش كالردش(روستايي گردشگري بر نواحي
 كالبـدي دهسـتان كالردشـت شـرقي رابطـه      بعد در تغيير گردشگري و بين توسعه رسيدند كه

موجب تغييرات مثبت  گردشگري همچنين توسعه دارد و وجود يمثبت بسيار معنادار، مستقيم و
بعد كالبدي روستاهاي موردمطالعه شده اسـت. در شناسـايي اثرپـذيرترين     و منفي متفاوتي در

مـردم محلـي، شـاخص سـبك     ه گـرو  نظـر  گردشگري مشخص شـد، از  از توسعه هاصشاخ
انجـام   اتبيـين ر ار رين مقـد گروه متخصصان، شاخص تغييرات محيطي بيشت نظر معماري و از

ريزي توسعه و مديريت گردشـگري  برنامه«عنوان ) در تحقيقي با 2016( 4گئو و سان .دهنديم
گزارش كردند كه گردشگري در روستاهاي چـين سـبب   » در روستا باستاني دنگجيان در چين

طي را محيدرمقابل مشكالت زيست بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم محلي شده، ولي
ــزايش داده  ــرا  اســت.اف ــونال، كانســتتين و دوگ ــه2015( 5اي ــوان) در مقال ــا عن ــا« اي ب  و مزاي

 كه رسيدند نتيجه اين به» گردشگري در مناطق روستايي هايفعاليت ازحمايت هايمحدوديت

 رويكـرد  رومـاني اسـت.  روسـتايي   منـاطق  توسعه براي مناسبي استراتژي تنهاييبه گردشگري
بازسـازي  هـاي فرهنگـي،   فعاليت	منظور تشويقبه را روستايي از مناطقمحدود  مذكور حمايت

 اشـاره  هـا آن. كنـد مي پيشنهادروستايي  و گردشگري انداز طبيعيچشم گذاريارزشمعماري، 
ي گذارسرمايهخارجي  تبادالت مهم غيرمستقيم، مستقيم وبا داشتن تأثيرات  گردشگري كردند،

هـاي  فعاليـت  بايـد بـه اثـرات    حـال، درعين. كندمي تحريك راو اقتصاد محلي را جذب كرده 
 طـور  بـه  بايـد  گردشـگري  توسـعه  همچنين. بسيار توجه شود روستايي، بر جوامع گردشگران
 منـاطق  فرهنگـي -اجتمـاعي  محيط و طبيعت بر آن منفي اثرات و شود ريزيبرنامه استراتژيك

                                                            
4. Guo & Sun 
5. Ionela, Constantin & Dogaru 
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 گردشـگري « عنـوان  بـا  ايمقالـه  در) 2012( جـورج  و هاگري اكچ،. ودش محدود گردشگري
 بـه  گردشـگري  كـه  رسـيدند  نتيجه اين به »كنيا لوآندا، پايدار توسعه براي جايگزيني روستايي
 هـاي فعاليـت  بـراي  مكملـي  و شـده  منجـر  روسـتايي  توسعه در تجارات و كشاورزي توسعه

 ليـو  و يـو  دانـگ، . اسـت  شـده  ردمطالعـه  مو منطقه در مهاجرت كاهش و اجتماعي-اقتصادي
 الگـاي   نـواحي  در اراضي پوشش بر تغيير گردشگري توسعه اثر« عنوان با ايمقاله در) 2008(

 در نتيجه اند كهدانسته منطقه اين اراضيتغيير كاربري  باعث را گردشگري توسعه »چين كشور
 و مسـكوني  اراضـي  مساحت و تهكاهش داش ساالنه طوربه باغي و زراعي اراضي مساحت آن،

  . است داشته افزايش جنگلي
 حضـور  دهـد، نشـان مـي   گردشـگري  زمينـه  در خارجي و داخلي هايپژوهش بر مروري
 ديگر طرف از شده و جديد هايفرصت و مثبت آثار باعث طرف يك از روستا در گردشگران

 پيشين تحقيقات به نگاهي با حاضر تحقيق. داشته است روستايي هايسكونتگاه بر منفي آثاري
 مـوارد  بـر عالوه و كند را بررسي روستايي هايسكونتگاه كالبد در گردشگري نقش دارد، سعي
 در گردشـگري  از گرفتـه صـورت  كالبـدي  تحـوالت  از روسـتا  ساكنان رضايتمندي شده،گفته

 در روســتايي خانوارهــاي موردنيــاز فضــاهاي بــه توجــه ازجملــه روســتايي هــايســكونتگاه
 رضـايت  و كنـد  مطالعـه  روسـتايي را  سـازي و مبلمـان  چندطبقـه  بـه  گرايش وسازها،تساخ

 روي داده است. روستا كالبد در بررسي كند كه تحوالتي از روستاييان را

  شناسي تحقيق. روش3

 و ايكتابخانـه  روش دو بـا  اطالعـات  گـردآوري  و تحليلـي –توصيفي نوع از تحقيق روش
 روسـتاي  خـانوار  هـاي سرپرسـت  پژوهش آماري جامعه. بود) ساختهمحقق پرسشنامه( ميداني
 كـوكران  فرمـول  از نمونـه  حجـم  تعيين براي كه بودند 734 تعداد به گرگان شهرستان زيارت
 هـا پرسشـنامه  محتوايي روايي. شد تكميل ليكرت طيف قالب در پرسشنامه 253 شد و استفاده
شـد كـه    محاسـبه  كرونبـاخ  آلفاي ضريب با پايايي و تعيين اساتيد و متخصصان دييتأ براساس
 اسـكوئر، كـاي  فريـدمن،  هـاي آزمـون  از اسـتفاده  با شدهآوريجمع هايداده. يود 89/0 برابر با

 بـراي . شـدند  تحليـل  و هيتجز SPSS افزاري نرم محيط در نمارمك و كرامرفاي ويلكاكسون،
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ير، توسعه امكانات خـدماتي و  ي اخهاسالدر  .شد گرفته بهره ArcGIS افزارنرم از نقشه تهيه
و  رفاهي در روستاي زيارت باعـث افـزايش تعـداد گردشـگران و همچنـين موجـب توسـعه       

،قبل از توسـعه امكانـات و خـدمات در ايـن      گسترش گردشگري روستاي زيارت شده است.
روستا، گردشگري زياد بود اما اكنون با وجـود خـدمات رفـاهي و دسترسـي مناسـب، تعـداد       

  چندين برابر شده است.گردشگران 
  

  ي تحقيقرهايمتغ. شاخص و 1جدول 
  1399ي پژوهش، هاافتهماخذ: ي

  متغيرها  شاخص

  وسازساخت

 دوم هايخانه وسازساخت افزايش

  گسترش تسهيالت و خدمات گردشگري
  توسعه امكانات درماني روستا
  افزايش مشاغل خدماتي

  فروشگاه مصالح ساختماني
  افزايش بنگاه

  ساخت اساسي روستاگسترش زير
  گسترش امكانات و خدمات آموزشي

  بهبود معابر روستا
  ونقلبهبود شبكه حمل
  افزايش بازار
  فروشگاه اغذيه

  تغييركاربري
  اراضي

  تغيير كاربري اراضي زراعي به مسكوني
  تغيير كاربري مسكوني به تجاري

  هاتخريب جنگل
  تخريب پوشش گياهي و جانوري

 خاك فرسايش

  زمين قيمت افزيش

  تغيير كاربري اراضي زراعي به تجاري
  ي كشاورزيهانيزمتخريب 

  هارودخانه تخريب
  باغي محصوالت كاهش

  كاهش محصوالت كشاورزي
  محيطيزيست يآلودگ

  افزايش قيمت مسكن

رضايتمندي  
  كالبدي

 طبقات افزايش از رضايتمندي

 مساكن بيمه رضايتمندي

 طبيعي تغييركالبد از رضايت

  سازي درنم به روستا
  بهداشت و پاكيزگي روستا

 روشنايي و نور

 هاساختمان ايمني

 دام نگهداري براي فضايي

 معابر حريم به توجه

 معابر زيباسازي

 روستايي مبلمان

 دفع از شبكه يتمنديرضا

 سطحي يهاآب و فاضالب

 ساختمان كيفيت
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  متغيرها  شاخص

 مصالح نوع

  خانواده افراد موردنياز فضاهاي
 فعاليت با مسكن غالب و فرم

  روستاييان
 زيربنا و متراژ

  هاساختمان قرارگيري موقعيت

 مساكن نوسازي

 فضاي در آرامش و امنيت-

  مسكوني
  منظر روستا

  معماري نوع

  
  . تعداد خانوار و روستاي موردمطالعه 2جدول 

  1395مأخذ: مركز آمار ايران، 
  پرسشنامه  خانوار  روستا  شهرستان
  253 734 زيارت گرگان

  

  موردمطالعه  . محدودة1. 3
 در روسـتا  ايـن . اسـت  گرگـان  شهرستان مركزي بخش هايروستا از يكي زيارت روستاي

 جنـوب  كيلـومتري  7 فاصـله  در و شهرگرگان جنوب در كه دارد قرار جنوبي استراباد دهستان
 و نهارخوران-گرگان جاده ادامه انتهاي قسمت در زيارت روستاي. است شده واقع نهارخوران

 ايمحـدوده  در جغرافيايي، اين روسـتا  مطلق موقعيت لحاظ به دارد. قرار رتباطيا بست بن در
 38 و دقيقـه  28 و درجه 54 و شمالي عرض ثانيه 38 و دقيقه 28 ودرجه  36 بين مختصات با

 متـر  1300 تـا  800 از دريـا  سـطح  از روستا متوسط ارتفاع. است گرفته قرار شرقي طول ثانيه
 )بهاران و مركزي( بخش دو از شهرستان اين كشوري، و اداري اتتقسيم براساس. است متغير

نفر گزارش شده  50000هاي اخير تعداد گردشگران در سال است. شده تشكيل دهستان پنج و
و هـواي روسـتاي زيـارت، معتـدل و      آب. )1395 مسكن، و نفوس عمومي سرشماري(است 

كـه   سـت شـگري در ايـن روستا  عامل رشـد و توسـعه گرد   نيترمهممرطوب است و اين امر 
منابع اصلي توسعه اقتصادي مطرح كرده  نيترمهمعنوان يكي از گردشگري را در اين منطقه به

صنايع دسـتي،  (ي فرهنگي هاجاذبهدليل وجود اقليم و است. هر سال تعداد زيادي گردشگر به
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و...) وارد روستاي  مآبگرآبشار و چشمه (ي طبيعي هاجاذبهآداب و رسوم، انواع غذاها و...) و 
  .شونديمزيارت 

  

  
  . موقعيت محدوده روستاي موردمطالعه 1شكل 

  1399ي پژوهش، هاافتهماخذ: ي

  . مباني نظري تحقيق4

 رهيافـت  زمينـه  در رشـديابنده  و ارزشـمند  عنـوان بخشـي  بـه  روستايي گردشگري توسعه
 بـودن  كـم  و منـابع  بـودن  دسترس به توجه با گذاريسرمايه زمينه در و است مطرح اقتصادي
 هـاي و هزينه خطرها گردشگري هايطرح ديگر با مقايسه در هاطرح بودن كوچك و هاقيمت
 آن براي تقاضا سريع رشد كه روستايي گردشگري). 1392 سقايي، يزدي و پاپلي( دارد كمتري

 نقاط و شهرها پيرامون كه است گردشگري اقتصادي فعاليت از شكلي شد، آغاز 1945 سال از
 روسـتايي  گردشگري). 30. ص ،1383 شهابيان،( گيردمي انجام روستايي بافت و شكل داراي
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 و تفـريح  بـراي  هـا دولـت  و مـردم  و كشـاورزان  كه شودمي گفته خدماتي و هافعاليت همه به
 رضـواني، ( كننـد مـي  ارائـه  روسـتايي  نواحي در هاآن جذب همچنين و گردشگران استراحت

 روسـتا  در تجـاري -تفريحي مناطق در فعاليت نوعي را روستايي گردشگري نيز برخي). 1387
 توسـعه ). 120. ص ،1999 ،6كامپبـل ( كنـد مـي  عرضه گردشگران براي را خدماتي كه دانندمي

نيـاز   و... بـرق  آب، ارتبـاطي،  هـاي توسعه شبكه ازجمله مناسب هايزيرساخت به گردشگري
 و روسـتايي  هـاي سـكونتگاه  توسعه و رشد موجب ريگردشگ براي ريزيبرنامه دارد؛ بنابرايم

 و وقتپاره اشتغال هايزمينه اينكه بر عالوه و شودمي زيرساخت اين از روستاييان شدن منتفع
 و روسـتا  در اقتصـادي  هـاي فعاليـت  و توليـد  رونـق  موجب تواندمي كند،مي فراهم را فصلي

 شـرايط  بـا  منطبـق  و مناسـب  ريزيبرنامه با ديگر، عبارت به نيز شود؛ روستا توسعه درنهايت،
). 1998 ،7كوساك( كرد استفاده روستاها جمعيتي و اقتصادي ثبات براي راهبرد اين از توانمي

 سبب هاآن بين تعامل و ارتباط كه دارند نقش گردشگري توسعه در متعددي عوامل شكبدون
: از انـد عبـارت  گردشـگري  توسـعه  در اصـلي  عامـل  سـه  ولـي  شـود، مـي  گردشگري توسعه

 مـروري ). 138. ص ،1385 پيروزبخت، الواني و( منطقه هايويژگي و منطقه مردم گردشگران،
 ريـزي برنامـه  بـه  عمـده  رويكرد چهار تاكنون دهد،مي نشان گردشگري ريزيبرنامه بر ادبيات

 بـراي  ابـزاري  را گردشـگري  كه رشدگرا ديدگاه نخست، داشته است: وجود بخش گردشگري
 ايپديـده  را گردشگري كه فضايي-فيزيكي رويكرد دوم، داند؛مي اقتصادي هايشاخص بهبود

 ديـدگاه  سـوم،  كنـد؛ مطالعـه مـي   دانـد و مـي  فضاها ساماندهي در مورداستفاده منبع و فضايي
 چهـارم،  دانـد؛ مي مفيد جوامع زيستي شرايط بهبود شكوفايي براي را گردشگري كه اجتماعي
 هـاي سياسـت  اجراي راستاي در توانمند ابزاري مثابهبه را گردشگري كه پايدار توسعه رويكرد
 ريـاحي،  تـواليي، ( رودمـي  شـمار  به جديدي رويكرد و كندمي تحليل و بررسي پايدار توسعه
  ). 105. ص ،1392 شهباني، و افراخته

 در هـا فعاليـت  انواع با همراه گردشگري مختلف هايگونه توانمي را روستايي گردشگري
 را منفـي  و مثبـت  پيامدهاي فعاليت و مديريت نوع به توجه با كه دانست روستايي هايعرصه

                                                            
6. Campbell 
7. Kossack 
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. گـذارد  جـاي  بـر  روسـتايي  نواحي در محيطيزيست و فرهنگي -اجتماعي اقتصادي، ابعاد در
 در گردشـگري  هايفعاليت توسعه مسكن، الگوي تغييرات در تأثيرگذار عوامل از يكي امروزه
 در شـهري  الگوهـاي  ورود و روسـتاها  بـه  شهرنشـينان  ورود بـا  كه است روستايي هايعرصه
 نيازهـاي  راستاي در كه را روستايي هايخانه دگرگوني مدرن، هايخانه ساخت ازجمله روستا

 هـاي خانـه  بيشـتر  امـروزه  كـه طـوري به است؛ داشته پي در شد،مي ساخته روستاييان متفاوت
 جنبه فقط گزاف، هزينه و روستايي جامعه با يرمتعارفغ وسازساخت توسعه برعالوه روستايي

 روسـتاييان  بيشـتر  درآمـد  ميـزان  بـا  تنهانه وسازساخت شيوه اين و اندكرده پيدا استراحتگاهي
. نـدارد  همخـواني  آنـان  هـاي فعاليـت  با نيز اقتصادي كاركردهاي نظر از بلكه ندارد، همخواني

 در امـا  دارد، ناپـذير اجتنـاب  رونـدي  ديگـر  هپديد هر همچون روستايي مسكن پيوسته تحول
 جوامـع  محيطـي زيسـت  و اقتصـادي  فرهنگـي،  ساختار با متناسب تحوالت اين اخير هايسال
 كـه  روسـتايي  هـاي سـكونتگاه  درنتيجـه  اسـت؛  بـوده  بيرونـي  عوامـل  از متـأثر  اغلب و نبوده

كـه   انـد شـده  حولاند، متبوده روستا هر خاص كالبدي هويت از و متشكل همگن ايمجموعه
 قرشـي  يعقوبي،( است داشته همراه به را توليدي نظام و زيست شيوه در دگرگوني نيز امر اين

 روستايي مسكن با توانندمي كه هايي راشاخص). 180. ص ،1395 هشتجين، مواليي و ميناآباد
 ازها،وسـ سـاخت  الگـوي  چون مواردي توانمي باشند، داشته نقش كالبدي تغيبرات ارزيابي در

 معابر شبكه. كرد و... ذكر خانوارها تراكم مساكن، سازيمقاوم و بهسازي ميزان مسكن، الگوي
 فيزيكـي  بافت و معابر همسايگي، واحدهاي. رودمي شمار به روستاها كالبد و بافت از بخشي

 كالبـدي  هـاي ويژگـي  از بخشي و... روستايي هايخانه بومي سيماي روستايي، هايسكونتگاه
 معـابر،  بـه  دسترسـي  نحـوه  معابر، كيفيت وآمد  و رفت سهولت. است بخش اين در تاهاروس

 حـوزه  در همچنـين . اسـت مـؤثر   معـابر  كالبـدي  ارزيـابي  در و... معابر مراتبسلسله تغييرات
 انتخـاب  فرهنگي، و تاريخي هايبافت شناخت خدمات، توزيع نحوه اراضي، كاربري تغييرات
 از خـدمات  مناسـب  يـابي مكـان  خـدمات و  به دسترسي كيفيت ا،روستاه توسعه براي مناسب
 اثـرات  ديگـر  از). 97. ص ،1391 اكبـري،  و عنابستاني( هستند ارزيابي براي مهم هايشاخص
 اسـپانيا  كمبرليس در روستايي بر مطالعاتش در هرمانس. است كشاورزي بخش بر اثر كالبدي،

 كشاورزي لحاظ به و دريا نزديك گردشگري مدنظر بخش اراضي بيشتر كه رسيد نتيجه اين به
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 فـروش  عوايـد  يـا  درآمـد  از تـا  كرد قادر را كشاورزان فرصت اين درواقع،بودند.  ارزش فاقد
 و آبيـاري  در گـذاري سرمايه براي همچنين و باالتر كيفيت با زمين خريد براي ارزش كم زمين
 ،8هرمـانس ( كننـد  اسـتفاده  زيكشـاور  كـل  توليدات افزايش منظوربه كارآمد اضافي هاينهاده

  ).8. ص ،1981
  گردشگري هاينظريه و ها. ديدگاه1. 4
  است. شدنيتبيين متفاوتي هاينظريه قالب در گردشگري طور كليبه
  موافقان ديدگاه .1. 1. 4

 گردشگر و جهانگرد جلب امكانات، و تأسيسات بيشترهرچه توسعه به حمايتي ديدگاه اين
 دولـت  ديـدگاه،  ايـن  در. كاهش دهد را جامعه اقتصادي مشكالت كوشدمي و دهدمي اهميت
 و سياسـت  اتخـاذ  و تصـويب  نقش بلكه كند؛ دخالت جهانگردي توسعه اجرايي امور در نبايد

 غرب در ميالدي 60 دهه در ديدگاه اين. كنديم حمايت گردشگري توسعه از كه است قوانين
  .)22. ص ،1394 اكبري، و يديحم ويسيان، موسوي،( داشت بسياري طرفداران

  مخالفان ديدگاه .2. 1. 4
 آثـار  بـه  ايعـده  دانند،مي مثبت امري را گردشگري توسعه كه موافقان هاينظريه در مقابل

 شـدن  كـااليي  و زدايـي فرهنـگ  بـه  گردشـگري  ديدگاه، اين در. دارند عقيده گردشگري منفي
 ديـدگاه  اين طرفداران. انجامدمي هاارزش تنزل و هاناهنجاري و جرايم ميزان افزايش فرهنگ،
 درآمـد  و پول خدمت در را جامعه هايداشته همه گردشگري هايبرنامه و هاطرح كه معتقدند
 ناصـر،  و محمـدي  پـور، امـان ( آيدمي دست به گزاف بهاي به درآمد اين و دهدقرار مي ارزي
  .)207. ص ،1392
  گردشگري تطبيقي توسعة ديدگاه .3. 1. 4
 مخالف و موافق هايبيانيه تلفيق با كه است مذكور گروه دو مناظرات نتيجه گروه، اين يدها
 و مصـنوعي  منـابع  مردم، اقتصادي هايارزش به گوييپاسخ بر مبناي گردشگري توسعه نوعي

                                                            
8. Hermans 
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ــي ــاآن طبيع ــنهاد ه ــد. پيش ــگري كردن ــهري گردش ــتايي، و ش ــاز روس ــرل و همس ــذير،كنت  پ
 سـهولت  محلـي،  منابع استفاده بر و هاستآن پيشنهادي هايزينهگ …و فرهنگي محيطي،زيست

 در ديـدگاه  اين. دارند گروه تأكيد دو هر منافع درنظرگرفتن و ميزبان و مهمان تعامل مديريت،
 بـراي  گردشگري مناسب هايسياست اتخاذ با كوشيدند هادولت و شد مطرح ميالدي 80 دهه

 جـاي بـه  و به كـار برنـد   گردشگري توسعه و عيجم مصالح ميان سازگاري نوعي خود كشور
 اكبـري،  و حميـدي  ويسـيان،  موسـوي، ( كننـد  هماهنـگ  ملي منافع با را توسعه ،كردنمحدود
  .)22. ص ،1394
  )باتلر چرخة عمر نظرية( گردشگري توسعة . روند2. 4

احيا  و نزول ركود، تثبيت، توسعه، مشاركت، اكتشاف، مرحلة هفت شامل باتلر عمر چرخة
 نبــود و گردشــگر كــم تعــداد بــا ابتــدا گردشــگري نقطــه هــر نظريــه، ايــن براســاس. اســت

 گردشـگر  افزايش و هازيرساخت توسعة با زمانهم سپس است. مواجه مناسب هايزيرساخت
 و اجرايـي  با رسد. سپسمي نزول و ركود مرحلة به اشباع، علتبه كه جايي تا شود،مي مواجه

 و جـرج  وانـدانا، ( شودمي احيا جديد، هايجاذبه جايگزيني و جديد هايبرنامه كردن عملياتي
  ).65. ص ،2009 ،9دونالد

  

  
  . نمودار نظريه چرخه عمر باتلر2شكل 

  1399هاي پژوهش، يافته :مأخذ

                                                            
9. Wanda, George & Donald 
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 است كرده تعريف را رنجشي شاخص 10داكسي گردشگري، توسعه روند براساس همچنين
  عبارت است از: كه

 دارد؛ وجود كمي ريزيبرنامه و است مطلوب ندگانديداركن حضور: خشنودي  
 پيـدا  رسمي حالت بيشتر روابط، و شودمي توجهيكم ديداركنندگان به: تفاوتيبي 

  كند؛مي
 ترديـد  دچار آن درباره محلي مردم و شودمي نزديك اشباع به گردشگري: رنجش 

  د؛انشده بدگماني و
 جنبـه  ريزيبرنامه و شودمي كامل اينجا در رنجش و يآزردگ اصطالح: خصومت 

 تفريحگـاه،  افـول  بـه  رو شـهرت  جبران منظوربه ترفيعات اما كند،مي پيدا درماني
  ).39. ص ،1387 ميسون،( يابدمي افزايش

  ي تحقيقهاافته. ي5

  . مشخصات فردي پاسخگويان1. 5
 پرسشـگري  زيـارت  روسـتاي  در ساكن روستايي خانوار از سرپرست 253 تحقيق، اين در

 ،تأهـل  براسـاس وضـعيت  . بودنـد  زن نفر 8 و مرد پاسخگويان از نفر 245 نتايج، طبق كه دش
نفـر   32 سـواد، نفـر بـي   15 تحصـيالت،  براساس سطح بودند. مجرد نفر 10 ومتأهل  نفر 243

بـاالتر   و ليسـانس  فوق نفر 8ليسانس و  نفر فوق 12 نفر ليسانس، 124 نفر ديپلم، 62 ابتدايي،
-41 نفر، 75 سال 40-31 نفر، 27 سال 30-320 سني هايدر گروه سني، تطبق وضعي. بودند

 71 بيكـار،  نفـر  14 شـغلي،  وضعيت براساس .بودند نفر 69 بيشتر سال و 51 نفر، 82 سال 50
را  مشـاغل  ساير نفر 19 بودند و خدماتي نفر 111 دامداري و و كشاورزي نفر 38 كارمند، نفر

 6 تـا  3 نفر 110 ميليون، 3 تا 1 نفر 102 ميليون تومان، يك ازكمتر  كمتر نفر 2 درآمد. داشتند
  تومان بود. ميليون 6 از بيشتر نفر 39 ميليون،

  
  

                                                            
10. Doxey 
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  ي تحليليهاافته. ي2. 5

  فريدمن آزمون. بررسي مقايسه ميانگين بين توسعه گردشگري و افزايش ساخت وساز با 1. 2. 5
 استفاده هاداده توزيع بودن نرمال وضعيت بررسي براي اسميرنوف-كولموگروفآزمون  از 
) دربـاره  3فريدمن (جـدول   آزمون نتايج. بود نرمال هاداده توريع داد، نشانآزمون  اين كه شد

وسـاز حـاكي از آن   سـاخت  افـزايش  شـاخص  و گردشگري توسعه بين معنادار بررسي ارتباط
ــگري   ــه گردش ــت ك ــث اس ــترش باع ــهيالت گس ــدمات و تس ــگري خ ــزايش و گردش  اف

 ي بـه ارتبهاست كه بيشترين ميانگين  شده گسترده طوربه روستا در دوم خانه وسازهايساخت
 روسـتاي  در دوم هـاي خانـه  وسازساخت و) 10/6( گردشگري و خدمات تسهيالت گسترش
 معـابر  بهبـود  متغيرهـاي  ي برايارتبهو كمترين ميانگين  اختصاص يافته است) 06/6( زيارت
 امكانـات  توسعه و )32/2( روستا آموزشي خدمات و امكانات گسترش ،)28/2( روستا داخلي
 امكانـات  و مـدارس  توسـعه  بـر  دهـد، گردشـگري  است كه نشـان مـي  ) 46/2( روستا درماني
 بـا  روستا معابر و درماني و پزشكي خدمات همچنين اوضاع و نداشته ريتأث روستا در آموزشي
  .است نكرده تغيير گردشگران توسعه

  
  فريدمن آزمونبا استفاده از  وسازساخت شاخص ايسه ميانگينمق .3جدول 

  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي
 مقدار معناداري  اسكوئركايدرجه آزادي يارتبهميانگين   متغير

 06/6 ي دوم در روستاهاخانهوسازافزايش ساخت

7  1119,876  000/0  

 61/5 ارتباطي)امكاناتجاده،روستا (گسترش زيرساخت اساسي
  10/6 ...)رستوران و هتل،( يگردشگرگسترش تسهيالت وخدمات 

 32/2 روستاگسترش امكانات و خدمات آموزشي
  46/2  توسعه امكانات درماني روستا
  28/2  بهبود معابر داخلي روستا
 26/5 بهبود شبكه حمل و نقل

  91/5  افزايش مراكز مشاغل خدماتي
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  اسكوئركاي آزمونوساز با استفاده از ليل همبستگي در شاخص ساخت. تح4جدول 
  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

  مقدار معناداري  درجه آزادي اسكوئرضريب كاي  متغير
  2 755/75 ي دومهاخانهوسازافزايش ساخت

000/0  

  3 067/226 گسترش زيرساخت اساسي روستا
  2  613/207...)رستوران و هتل،( يگردشگرگسترش تسهيالت وخدمات 

  3 067/114 روستاگسترش امكانات و خدمات آموزشي
  3 917/135 توسعه امكانات درماني روستا
  3 688/113 بهبود معابر داخلي روستا
  4 194/289 بهبود شبكه حمل و نقل

  2 419/124 افزايش مراكز مشاغل خدماتي
  

 از وسـاز سـاخت  افـزايش  و گردشـگري  بـين  يهمبستگ تحليل براي ،4جدول  نتايج طبق
 افزايش بر درصد 99 سطح تا گردشگري ريتأث دهندهنشان نتايج. است شده اسكوئركايآزمون 
 افـزايش  شـاهد  منطقـه،  در گردشـگران  حضـور  با. است موردمطالعه روستا در وسازهاساخت
 مصالح فروش هايغازهم و ملكي معامالت هايبنگاه تعداد افزايش نتيجه در و وسازها ساخت

 هـاي رسـتوران، مغـازه   ،هـا اقامتگاه روستا در گردشگران افزايش با طرفي از بوديم. ساختماني
 در زايـي اشتغال باعث است كه شده زياد خدماتي مراكز درمجموع و نانوايي خواروبارفروشي،

 اغلمشـ  سـمت  بـه  دامـداري  و كشـاورزي  از روستا سطح در اشتغال نوع و شده روستا سطح
 در سـاختماني  تعداد كـارگران  ها،وساز ساخت دليلبه همچنين. است كرده پيدا سوق خدماتي
گفـت، بـين گردشـگري و شـاخص      توانيمگيري كلي است. در نتيجه شده زياد روستا سطح

درصد رابطه معنادار وجود دارد. گردشگري در منطقـه موردمطالعـه    99وساز در سطح ساخت
ي روسـتايي ناهماهنـگ باشـد و الزم    هايكاربر، اما نبايد با كاركرد و باعث اشتغال شده است

ريـزي و  است گردشگري فعاليتي مكمل در كنار كشاورزي باشد كـه ايـن امـر نيازمنـد برنامـه     
  مشاركت روستاييان است.
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  وسازمقايسه نقش گردشگري بر شاخص ساخت .5جدول 
  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

يارتبهميانگين خيلي زياد  زياد متوسط كم خيلي كم وسازساخت متغير
  46/1  -  -  35  47  171 قبل از توسعه گردشگري  سيستم ارتباطي و

  36/4  110  126  17 - - بعد از توسعه گردشگري مخابراتي
  41/1 -  -  19 68 166 قبل از توسعه گردشگري ي مصالحهافروشگاه

  55/4  142  110  1 - - بعد از توسعه گردشگري ساختماني
  86/1 -  -  43 132 78 قبل از توسعه گردشگري تعداد افزايش
  77/4  197  56  - - - بعد از توسعه گردشگري هابنگاه

  19/2 -  -  125 52 76 قبل از توسعه گردشگري افزايش بازار
  93/3 2  233  18 - - بعد از توسعه گردشگري محلي

  63/1 -  -  33 94 126 قبل از توسعه گردشگري  فروشگاه اغذيه
  88/4  238  -  15 - - بعد از توسعه گردشگري

  73/1 -  -  34 119 100 قبل از توسعه گردشگري افزايش امكانات
  00/5  253  -  - - - بعد از توسعه گردشگري اقامتي و خانه دوم

  32/1 -  -  - 83 170 قبل از توسعه گردشگري توسعه امكانات آموزشي
  40/1 -  -  - 102 151 توسعه گردشگريبعد از و...)كتابخانه (مدرسه،

  32/1 - - - 83 170 قبل از توسعه گردشگري توسعه امكانات
  41/1 - - - 104 149 بعد از توسعه گردشگري بهداشتي و درماني
  65/1 -  -  19 127 107 قبل از توسعه گردشگري مراكز خدماتي و

  66/4  183  55  15 - - بعد از توسعه گردشگري تفريحي
  

  ويلكاكسون آزمونبا استفاده از  وسازساخت شاخص . بررسي مقايسه ميانگين6ل جدو
  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

  رد  دييتأ مقدار معناداري  آماره ويلكاكسون  متغير
000/0 -194/14 سيستم ارتباطي و مخابراتي  * -  

000/0 -448/14 ي مصالح ساختمانيهافروشگاه  * -  
000/0 -022/14 اهبنگاهتعدادافزايش  * -  

000/0 -519/13 افزايش بازار محلي  * -  
000/0 -052/14 فروشگاه اغذيه  * -  

000/0 -086/14 افزايش امكانات اقامتي و خانه دوم  * -  
000/0 -583/4 توسعه امكانات بهداشتي و درماني  * -  
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  رد  دييتأ مقدار معناداري  آماره ويلكاكسون  متغير

000/0 -357/13 مراكز خدماتي و تفريحي  * -  
000/0 -359/4 و...)كتابخانهدرسه،م(يشزموتوسعه امكانات آ  * -  

  
 وسـاز  سـاخت  شـاخص  بر گردشگري نقش تأثيرگذاري ميزان ايرتبه ميانگين به توجه با
 متغيرهـاي  بـه  متعلـق  تأثيرگـذاري  بيشـترين  ،)5(جـدول   وسازساخت گسترش از بعد و قبل

 هـا بنگـاه  تعـداد  ايشافـز  ،)88/4( اغذيه فروشگاه ،)00/5( دوم خانه و اقامتي امكانات افزايش
 از بعـد ) 36/4( مخابراتي و ارتباطي سيستم و) 55/4( ساختماني مصالح هايفروشگاه ،)77/4(

 آموزشـي  امكانـات  توسـعه  متغيرهـاي  بـه  متعلـق  تأثيرگـذاري  كمترين و گردشگري گسترش
 در. اسـت  گردشـگري   گسـترش  از قبـل ) 32/1( ودرماني بهداشتي امكانات توسعه و) 32/1(

پيـدا كـرد    افزايش ويال و دوم هايخانه ساخت گردشگران ورود از بعد موردمطالعه، يروستا
 مشـاهده  باعث هاوسازساخت افزايش البته است؛ شده ملكي هايبنگاه تعداد افزايش باعث كه

 چنداني تفاوت .است شده موردمطالعه منطقه در ساختماني مصالح هايفروشگاه تعداد افزايش
 زيارت روستاي در وسازساخت گسترش از بعد و قبل بهداشتي و آموزشي تامكانا توسعه در

 افـزابش  و گردشـگري  توسـعه  بين مستقيم غير و مستقيم ريتأث مقايسه براي .شودنمي مشاهده
 اسـت  شـده  اسـتفاده  ويلكاكسـون آزمـون   از گردشـگري،  توسعه از بعد و قبل وسازهاساخت

 سيستم دهد، در متغيرهايمي نشان قوي بسيار داريمعنا سطح و ويلكاكسون آماره). 6(جدول 
 تعـداد  افـزايش  ،)448/14( سـاختماني  مصالح هايفروشگاه ،)-194/14( مخابراتي و ارتباطي
 اغذيــه فروشــگاه ،)-086/14( دوم خانــه و اقــامتي امكانــات افــزايش ،)-022/14( هــابنگــاه

 توسـعه  ،)-519/13( محلـي  ازارب افزايش ،)-357/13( تفريحي و خدماتي مراكز ،)-052/14(
 گسـترش  از بعد) -583/4( درماني و بهداشتي امكانات توسعه و )-359/4( آموزشي امكانات
بيانگر  نتايج. دارد وجود ارتباطدرصد  99 اطمينان سطح در زيارت روستاي در وسازهاساخت

 ،هـا بنگـاه  ادتعـد  افـزايش  و دوم خانه و اقامتي امكانات افزايش باعث گردشگري كه است آن
 شـده  تفريحي و خدماتي مراكز و مخابراتي و ارتباطي سيستم ساختماني، مصالح هايفروشگاه

 امـالك  فروش و خريد بر متولي هايدستگاه و مسئوالن كنترل و نبود نظارتازآنجاكه  و است
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 و مـديران  پـيش  از بـيش  توجـه  شـود،  روسـتا  نـابودي  و تخريب باعث تواندمي مستغالت و
  .است ضروري نظارتي هاياهدستگ
  بررسي مقايسه ميانگين بين توسعه گردشگري و تغيير كاربري اراضي .2. 2. 5

 توسـعه  بـين  معنـادار  ارتباط وجود منظورفريدمن بهآزمون  نتايج تحقيق، از قسمت اين در
 متغيرهـاي  براسـاس نتـايج آزمـون،   . شـود مي ارائه اراضي كاربري شاخص تغيير و گردشگري

 و )58/9( كشـاورزي  هـاي زمـين  تخريـب  ،)94/9( مسـكوني  بـه  زراعي اراضي كاربري تغيير
 روسـتا  انـد. در را به خود اختصاص داده ايرتبه ميانگين بيشترين) 34/9( زمين قيمت افزايش

 اراضـي  كاربري تغيير باعث هستيم كه اين امر زمين قيمت افزايش شاهد گردشگري توسعه با
نتيجـه گرفـت، بـين     تـوان يمـ بـر ايـن اسـاس     اسـت؛  شـده  زيكشـاور  هايزمين تخريب و

در نبـود   را آن درصد وجود دارد. علت 99شده تفاوت معناداري در سطح ي بررسيهاشاخص
  كرد. وجووسازها بايد جستبراي ساخت برنامه نداشتن و كافي نظارت

  
  ز آزمون فريدمن. بررسي مقايسه ميانگين شاخص تغييرات كاربري اراضي با استفاده ا7جدول 

  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي
  مقدار معناداري  اسكوئركاي  درجه آزادي  يارتبهميانگين   متغير

 94/9تغيير كاربري اراضي زراعي به مسكوني

12  070/995  **000/0  

 27/4 تغيير كاربري اراضي زراعي به تجاري
 48/3 تغيير كاربري مسكوني به تجاري

 58/9 اي كشاورزيهينزمتخريب 
 33/6 هاجنگلتخريب

 04/5 تخريب پوشش گياهي و جانوري
 98/5 تخريب رودخانه

 81/8 كاهش محصوالت كشاورزي
 53/5 كاهش محصوالت باغي

 21/7 زباله)(يطيمحهاي زيستيآلودگ
 72/7 فرسايش خاك

 34/9 افزايش قيمت زمين
 67/7 سكنافزايش قيمت م
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 از اراضـي،  كـاربري  تغييـر  و شـاخص  گردشـگري  توسـعه  نقـش  بين ارتباط بررسي براي
 بـا  داد، گردشـگري  نشـان  نتـايج ). 8(جـدول   است شده استفاده كرامر فاي همبستگي ضريب

 ورود دارد. بـا درصد  99 سطح در معناداري اراضي ارتباط كاربري تغييرات شاخص متغيرهاي
 هـم  ايعده و شهري هايدغدغه از دورشدن تفريح، ازجمله داليلي به كه روستا به گردشگران

 زمينـه  روستا، در موجود و بكر هايفضا به توجه با واند آمده منطقه اين به بازنشستگي از بعد
 باعـث  روسـتا  در گردشگري. كنندمي فراهم ويال وسازساخت و اراضي تغيير كاربري براي را

تغييـر   داشـته،  كشـاورزي  قابليـت  كه روستا اطراف اراضي از جهيتو درخور است مقدار شده
 سـرعت  را رونـد  اين زمين قيمت است. افزايش شده تبديل مسكوني واحد به و يافته كاربري
 كـاهش  باعـث  و ايـن امـر   انـد فروخته را خود هايزمين روستاييان كهطورياست؛ به بخشيده
 همچنـين . اسـت  شـده  كشاورزي بخش نرفت بين از و كشاورزي محصوالت زيركشت اراضي
 شـدن  شـهري  سـمت  به را كشاورزي و جنگلي اراضي زيارت، روستاي در هاسكونتگاه رشد
 در ويالسـازي  توسـعه  بـر  مؤثر عوامل ديگر از شهر گرگان به نزديك بودن است و داده سوق

معناداري در ، متغيرهاي تغيير كاربري اراضي رابطه دهديمطوركه نتايج نشان روستاست. همان
شود و بـا  كه بهبود اين متغيرها باعث افزايش پايداري محيط مي دهديمدرصد نشان  99سطح 

  نتايج بسيار رضايت بخش در ميزان پايداري محيط كسب كرد. توانيمبهبود دادن 
  

  فاي آزمونتحليل همبستگي بين گردشگري و تغييرات كاربري اراضي با استفاده از  آزمون. 8جدول 
  1399ي پژوهش، هاافتهخذ: يمأ

  رد  دييتأ مقدار معناداري كرامر)(يفا متغير مستقل متغير وابسته
 تغيير كاربري اراضي زراعي به مسكوني

  گردشگري

220/0 000/0  * -  
 - *  000/0 367/0 تغيير كاربري اراضي زراعي به تجاري

 - *  000/0 364/0 تغيير كاربري مسكوني به تجاري

000/0 395/0 هاي كشاورزينيزمتخريب   * - 

000/0 865/0 هاجنگلتخريب  * - 

000/0  440/0  تخريب پوشش گياهي و جانوري  * - 

000/0 293/0 تخريب رودخانه  * - 

001/0 247/0 كاهش محصوالت كشاورزي  * - 
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  رد  دييتأ مقدار معناداري  كرامر)( يفا  متغير مستقل  متغير وابسته

009/0 213/0 كاهش محصوالت باغي  * - 

004/0 245/0 زباله)(يطيمحهاي زيستيآلودگ  * - 

007/0 227/0 فرسايش خاك  * - 

000/0 253/0 افزايش قيمت زمين  * - 

008/0 217/0 افزايش قيمت مسكن  * - 

  
  اسكوئركاي آزمون. بررسي ارتباط بين توسعه گردشگري و رضايتمندي كالبدي با 3. 2. 5

 زا رضـايتمندي كالبـدي   متغيرهـاي  و گردشـگري  بـين  رابطه بررسي براي قسمت اين در
 در متغيرهـا  بـين  ارتبـاط  دهنـده نشـان  نتايج). 9(جدول  است شده استفاده اسكوئركايآزمون 
 روسـتا  كالبـد  در تغييرات ساززمينه روستا به گردشگران ورود. است اطميناندرصد  99 سطح
است  نشده توجه روستاييان دام از نگهداري براي مكاني داشتن به تغييرات اين در. است شده
 و نـو  مصـالح  از ي جديـد هاساختمان شود. درمي روستا در دام محدودشدن مر باعثاين ا كه

 هستند، ولـي بـا   مقاوم بارندگي و رطوبت برابر در كيفيت نظر از كه شده است استفاده محكم
اسـت. در   شـده  روسـتا  سـاكنان  نارضـايتي  باعث موضوع همين كه دارد مغايرت روستا بافت
، توسعه گردشگري با شاخص رضايتمندي كالبدي موردمطالعـه  گفت توانيمگيري كلي نتيجه

  درصد رابطه معنادار دارد. 99در سطح اطمينان 
  

  اسكوئركاي آزمونبين گردشگري و رضايتمندي كالبدي با استفاده از  . تحليل همبستگي9جدول 
  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

  مقدار معناداري  درجه آزادي  اسكوئركاي  متغير
  636/210 3 تمندي از افزايش طبقاترضاي

**000/0  

  866/48 3 سطحيآبرضايتمندي از شبكه دفع فاضالب و
  881/52 3 رضايتمندي بيمه مساكن

  063/34 2 سازيرضايت از تغييركالبد طبيعي به مدرن
  055/84 2 فضايي براي نگهداري دام
  988/16 2 توجه به حريم معابر
  893/29 3 زيباسازي معابر
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  مقدار معناداري  درجه آزادي  اسكوئركاي  متغير

  008/317 3 مبلمان روستايي
  016/238 2 هاساختمانكيفيت

  040/88 2 نوسازي مساكن

  
  . مقايسه ميانگين توسعه گردشگري و رضايتمندي كالبدي با استفاده از آزمون فريدمن10جدول 

  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي
  اريمقدار معناد  اسكوئريكا درجه آزادي  يارتبهميانگين   متغير

  3/ 53  رضايتمندي از افزايش طبقات

9  588/781  **000/0  

  86/6  ي سطحيهاآبرضايتمندي از شبكه دفع فاضالب و 
  45/5  رضايتمندي بيمه مساكن

  90/3  سازيرضايت از تغييركالبد طبيعي به مدرن
  31/3  فضايي براي نگهداري دام
  16/5  توجه به حريم معابر

  04/6  عابرزيباسازي م
  10/7  مبلمان روستايي

  72/7  هاساختمانكيفيت 
  93/5  نوسازي مساكن

  
) براي بررسي شاخص رضـايتمندي كالبـدي در روسـتاي    10جدول فريدمن ( آزمون نتايج

 كيفيـت  و گسـترش گردشـگري، متغيـر    ورود گردشـگران  زيارت، حاكي از آن اسـت كـه بـا   
اي هسـتند و از  رتبـه  ميـانگين  داراي بيشـترين  )10/7( روستايي مبلمان و) 72/7( هاساختمان

كمتـرين   )53/3( طبقات افزايش از رضايتمندي و) 31/3( دام نگهداري براي فضا طرف ديگر،
تـوجهي شـده اسـت؛ بـر ايـن اسـاس       ها بيوساز به آنرا دارند كه در ساخت ايرتبه ميانگين

درصد وجـود دارد؛   99وت معناداري در سطح شده تفاي بررسيهاشاخصگفت، بين  توانيم
ريـزي  توان اذعان داشت كه براي توسعه مطلوب گردشگري در كالبد روستا، برنامهرو ميازاين

  ناپذير است.براي روستا ضروري و اجتناب
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  نمارمك آزمونرضايتمندي كالبدي با استفاده از گذاري توسعه گردشگري و ريتأث. مقايسه 11جدول 
  1399ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

  متغير
  فراواني

  آماره
مقدار 
  معناداري

  توسعه بعد از گردشگري  توسعه قبل از گردشگري
  مخالفم  موافقم  مخالفم  موافقم

  000/0 004/221  223 30 - 253 آرامش در فضاي مسكوني و امنيت
  000/0  870/6  202 51 10 243 بهداشت و پاكيزگي روستا

  000/0 443/165  191  62  16  237  نورو روشنايي
  000/0 005/219  240  13  19  234  هاساختمانايمني 

  000/0  036/26  225  28  -  253  نوع مصالح
  000/0 004/230  245  8  13  240  فضاهاي موردنياز افراد خانواده
فرم و غالب مسكن با فعاليت

  روستاييان
245  8  31  222  005/220 000/0  

  000/0 000/202  221  32  17  236  زيربنا و متراژ
  000/0 000/223  225 28 - 253 هاساختمانموقعيت قرارگيري

  000/0 004/242  244 9 - 253 نوع معماري
  000/0 875/189  233  20  15  238  منظر روستا

  
 در رضـايتمندي  هايمتغير ريتأث و مقايسه براي دهد،مي نشان 11 جدول نتايج طوركههمان

 اسـتفاده  نمـار مكآزمون  از زيارت، روستاي در گردشگري توسعه از بعد و قبل زماني بازه دو
 بعـد  و قبـل  زماني دو بازه در رضايتمندي متغيرهاي اين آزمون، بين براساس نتايج. است شده
 در گردشـگري  توسـعه . دارد وجـود درصـد   99 سـطح  تا معنادار تفاوت گردشگري توسعه از

اسـت؛   داشـته  دنبـال  بـه  را محيطيزيست هايلودگيآ غيربومي و افراد تردد و شلوغي روستا
 محكـم  بـا مصـالح   جديد هايساختمان توان گفت، توسعه گردشگري باعث ايجادبنابراين مي

 ماننـد  طبيعي مخاطرات وقوع صورت است و در ناهماهنگ روستا بومي مصالح با اما شود،مي
 و سـبك  سـاختار  داراي بـومي  معمـاري . كندمي وارد روستا به بسياري خسارات سيل و زلزله
 توجـه  مـوارد  اين به جديد وسازهايساخت در اما است، ضدزلزله و محيطي شرايط بر منطبق
 جديـد  هايساختمان معماري و فرم. است داده روستا به متفاوتي چهره بر اين، عالوه و نشده
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ي بـه آن نيـاز   روستاي خانواده يك است كه نشده توجه فضاهايي به كه شده طراحي ايگونهبه
 انبـار  دام، نگهـداري  بـراي  باشـد؛ ماننـد فضـايي    سـازگار  روسـتاييان  هـاي فعاليـت  با دارد و

ناهماهنـگ اسـت؛    روسـتا  بافـت  بـا  كاررفتـه به معماري و مصالح نوع كشاورزي. محصوالت
رو اهتمام همه مديران محلي و مشاركت روستاييان در راستاي ساماندهي مطلـوب كالبـد   ازاين

  زيست سالم روستايي، ضروري است.منظور ايجاد محيطبهروستا 

  گيري و پيشنهادها. نتيجه6

 در گردشگري است تا شده باعث هوا وآب  خوش ايمنطقه در زيارت روستاي قرارگيري
طلـب   را ريـزان برنامـه  و مسئوالن پيش از بيش توجه منطقه موقعيت. يابد گسترش منطقه اين
 رويـه بـي  افـزايش  باعـث  موردمطالعـه  روسـتاي  كالبدي والتتح در گردشگري نقش. كندمي

 كـاهش  زمـين،  قيمت افزايش مسكوني، به زراعي اراضي كاربري تغيير و ويال و دوم هايخانه
)  1399( همكاران و است كه خانقاهي شده سازيطبقه چند به گرايش و كشاورزي محصوالت

خود  تحقيقات در) 1392( مكارانه و معصوم قديري و) 1398( همكاران و فضلي رحماني و
 قيمـت  افـزايش  و زمـين  بـازي بـورس  در زيـادي  نقش گردشگري. اندرسيده نتيجه اين به نيز

 و جديد مشاغل ايجاد طرفي از و اراضي كاربري تغيير كشاورزي و محصوالت كاهش مسكن،
 مـديريت  و هتوسع ريزيبرنامه تحقيقي درباره در) 2016( سان و گئو دارد. روستا در خدماتي

 چين روستاهاي در كردند، گردشگري گزارش چين در دنگجيان باستاني روستا در گردشگري
 مشـكالت  درمقابـل،  ولـي  شـده،  محلـي  مـردم  اجتمـاعي  و اقتصـادي  وضـعيت  بهبـود  سبب
 عنـوان  با ايمطالعه در) 2008( همكاران و است. همچنين دانگ داده افزايش را محيطيزيست

 توسـعه  »چـين  كشـور  از الگـا  نـواحي  در اراضـي  پوشـش  تغييـر  بـر  يگردشـگر  توسعه اثر«
 اراضي مساحت آن، نتيجه در كه انددانسته منطقه اين اراضي كاربري تغيير باعث را گردشگري

 است، امـا  داشته افزايش مسكوني اراضي مساحت يافته و كاهش طور ساالنهبه باغي و زراعي
 و كشـاورزي  توسـعه  بـه  گردشـگري  مبني بـر اينكـه  ) 2012( همكاران و اكچ تحقيق با نتايج
 و اجتمـاعي -اقتصـادي  هـاي فعاليـت  بـراي  مكملـي  و شده منجر روستايي توسعه در تجارات
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 داد، نشـان  پـژوهش  زيـرا  نيسـت؛  منطبـق  اسـت،  شده موردمطالعه منطقه در مهاجرت كاهش
  . است كرده تضعيف را آن بلكه نشده، كشاورزي توسعه باعث گردشگري توسعه

 و گردشـگري  توسعه بين داد، نشان كاكسون ويل و فريدمن اسكوئر،كاي هايآزمون نتايج
 مسـكن  بـراي  تقاضـا  روستا، به شهرنشينان ورود با. دارد وجود ارتباط وسازهاساخت افزايش
 فـروش  به روستاييان تمايل درنتيجه كند؛پيدا مي رشد زمين قيمت آن، تبعبه و يابدمي افزايش
 تغييـر  باعـث  دوم هـاي خانـه  به كشاورزي هايزمين تبديل شود،مي زياد كشاورزي هايزمين
 و غيراصولي وسازساخت و جمعيت فشار و تراكم شود،مي محيطي هايآسيب و روستا چهره
 كندمي فراهم روستا به رساندن بيآس براي ايزمينه محيطي هايظرفيت و توان به توجه بدون

 سـطح  در خـدماتي  مشـاغل  افـزايش  اگرچه شود.مي خواريزمين و زمين بازيبورس سبب و
 و مـديريت  امر اين الزمه كه شودمي توليدي نظام نابودي اشكند، نتيجهمي زايياشتغال روستا
  . است روستايي نواحي در گردشگري ريزيبرنامه

 و نفريـدم  هايآزمون از اراضي كاربري تغيير و گردشگري رابطه بين توسعه بررسي براي
 توسـعه  با. شد دييتأ درصد 99 سطح تا معنادار ارتباط نتايج، براساس كه شد استفاده كرامرفاي

 كشـاورزي  هـاي زمين و جنگل يكپارچگي در ناهماهنگي موردمطالعه، روستاي در گردشگري
 طـور همـين  و گردشگري و مسكوني از اعم زيربنايي تأسيسات و هاراه ويالها، ايجاد واسطةبه

 كـاربري  تغيير و زمين قيمت افزايش ها،رودخانه تخريب و جانوري و گياهي پوشش تخريب
 بر شهري الگوي و يابدمي كاهش باغي و كشاورزي محصوالت درنتيجه ؛شودمي ايجاد اراضي
 از كشـاورزي  اراضـي  كـاربري  تغييـر  و روسـتا  هـاي اندازچشم تخريب شود.مي حاكم روستا
  . رودمي شمار به ريگردشگ توسعه منفي هايپيامد

 و گردشـگري  توسـعه  بـين  داد، نشـان  نمـار مـك  و اسكوئركاي فريدمن، هايآزمون نتايج
 رواج روسـتا  در گردشگري توسعه از بعد كه هاييوسازساخت. دارد وجود رابطه رضايتمندي

 معمـاري  و بافـت  بـه  نكـردن  توجـه  و غيربـومي  فرهگ از الگوبرداري دليلبه كرده ايت، پيدا
 بـدون  رونـد  ايـن . اسـت  كـرده  ايجـاد  بصـري  يآشـفتگ  و تغيير داده را مسكن الگوي وستار

 زيسـت  و فعاليـت  موردنيـاز  كـه  فضـاهايي  و روسـتا  محيطـي  تـوان  و شـرايط  به ريزيبرنامه
  . است روستاييان ساكنان نارضايتي سبب و نداشته توجهي باشد، روستاييان
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  شود:مي رائها زير هاي پژوهش پيشنهادهاييافته براساس
 كه انجام فعاليت در اين بخش باعث طوريحمايت كامل دولت از بخش كشاورزي، به

توجيه اقتصادي مناسب براي كشاورزان شود تا با وجـود مشـكالت متعـدد مـالي در     
خانواده و وجود متقاضيان خريد زمين به قيمت زياد، بـه فـروش اراضـي كشـاورزي     

  اهميت خاصي برخوردار است؛خود مجبور نشوند؛ اين موضوع از 
 ي بنگاه مشاوران امالك كه حلقه اصلي ارتباط فروشندگان و هاتيفعالدقيق بر  نظارت

ــاورزي و       ــي كش ــك اراض ــلي تفكي ــامالن اص ــاورزي و ع ــي كش ــداران اراض خري
  وسازهاي غيرمجاز از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت است؛ساخت

 ي دوم با رعايت توان نواحي روسـتايي و  هاهخاندهي برنامه مناسب در راستاي سامان
  همچنين حفظ كاربري اراضي كشاورزي و منابع طبيعي تدوين شود؛

 ي هـا طـرح يـابي خـدمات گردشـگري و راهنمـايي بـراي      مقررات خاص براي مكان
  روستايي تدوين شود؛

    سـازي  بين روستاييان در زمينه نگهداشت و حفظ اراضي كشـاورزي و بـاغي فرهنـگ
  شود. 
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