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)انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (غرافيا ج

1395تابستان، 49شماره ، چهاردهمسال دوره جديد، 

  هاي گردشگريهاي گردشگرياثرات زيست محيطي تغيير كاربري اراضي ناشي از فعاليتاثرات زيست محيطي تغيير كاربري اراضي ناشي از فعاليت

  ))نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان تنكابننواحي روستايي بخش مركزي شهرستان تنكابن: : مطالعه مورديمطالعه موردي((

3و منصوره كريمي رستگار 2، نازنين تبريزي1فرامرز بريماني

15/2/1395: ، تاريخ تاييد15/1/1395: تاريخ وصول

  چكيده

مسـأله تغييـر كـاربري    در نواحي روستايي كشور ، )1390-1380(هاي اخيرهاي اساسي طي دههچالشيكي از 

ه اي يافتهاي گردشگري است كه تبديل به يك چالش در سطح ملي گرديده و ابعاد گستردهاراضي ناشي از فعاليت

ين اساس، مقاله حاضر به دنبال بر هم. رودشمار ميعنوان يكي از مهمترين آنها  بهاثرات زيست محيطي به .است

شناخت و تحليل اثرات زيست محيطي تغيير كاربري ناشي از گردشگري در اراضي نـواحي روسـتايي بخـش    

هاي عيني و  تحليلي با استفاده از داده -كار گرفته شده توصيفي روش تحقيق به .است مركزي شهرستان تنكابن

هاي گردآوري شده توسط پرسشنامه با استفاده داده. ن روستا استشده توسط ساكنا ذهني منتج از پرسشنامه تكميل

اي تك نمونههاي آماري تي ها از آزموناند، و بر اساس هدف و ماهيت دادهپردازش شده SPSSافزار آماري از نرم

اثـرات   حاكي از آن است كه ارتباط بين دو متغير توسعه گردشـگري و  ها افتهنتايج ي .بهره گرفته شد و پيرسون

ترتيب  اين شود اما اين ارتباط از نوع معكوس است، به زيست محيطي تغيير كاربري در منطقه موردمطالعه تائيد مي

و نيز نتايج ديگر . محيطي نسبت به اثرات مثبت آن رشد بيشتري دارند كه، با توسعه گردشگري اثرات منفي زيست

تاي مورد مطالعه در ارتباط با تاثير گذاري اثـرات زيسـت   نشان مي دهد كه تفاوت معناداري در بين يازده روس

.محيطي وجود ندارد

 .گردشگري، تغيير كاربري اراضي، اثرات زيست محيطي، روستاهاي بخش مركزي تنكابن: كليدواژگان

  f.barimani@umz.ac.ir .، بابلسر، ايرانمازندراندانشگاه دانشكده علوم انساني و اجتماعي  ريزي شهري گروه جغرافيا و برنامه دانشيار .1

 n.tabrizi@umz.ac.ir، .، بابلسر، ايرانمازندراندانشگاه دانشكده علوم انساني و اجتماعي  گروه مديريت جهانگردي استاديار .2
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مقدمه 

سته انسان ب). 64: 1،2001برياسوليس(ارتباط مردم با زمين برابر با قدمت ظهور انسان روي زمين است 
ـ  اسـتفاده كردن نيازهايش از زمين به شرايط و موقعيت مكاني و زماني خودش براي برطرف ، كنـد  يم

، )280: 1391محمـدي و همكـاران،   (شـود  ناميـده مـي  » كاربري اراضـي «استفاده انسان از اين منابع، 
راحت و آرامش گزيني، فعاليت و اشتغال، برقراري ارتباط با ديگران، زندگي جمعي، آموزش و استمسكن

 )103: 1377سعيدي، (آورد در پاسخ به نيازهاي اساسي انسان زمينه اين تغيير در كاربري اراضي را بوجود مي
در ).473: 2000، 3و مزو 2النگلي(ي مهم از تأثيرگذاري انسان بر محيط است ا نمونهبنابراين تغييركاربري اراضي 

ـ از  ريپذ نظامو  استفاده منطقي منظور بهكاربري اراضي  واقع ي شـهري و روسـتايي در آينـده    هـا  نيزم
 صورت بهزماني  گرفته شكلي ها يكاربر). 93:1383و خوشحال،  زاده يمنش( رديگ يمبلندمدت صورت 
لحاظ سازگاري و مطلوبيت داشته باشند كه در فضاي جغرافيايي تضادهايي به شوند يميك مسأله مطرح 

ها در مورد تغييرات زيست محيطي، ها و نگرانيبا توجه به بحث). 201: 1994، 5و روزنبرگ 4فردريك(
).2013و همكاران، 6ال امين(هاي اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است تغييرات كاربري زمين در دهه

عنوان عامـل اصـلي   و به ي را بر اراضي مستعد وارد آوردهريناپذ جبراني ها خسارتزيرا اين تغييرات 
به همين دليل امـروزه تغييـر كـاربري اراضـي يكـي از      . است توجه موردي طيمح ستيزي رسان بيآس

مشكالت در سطح جهاني و محلي است كه سبب شده كاربري پايدار زمين به موضوع مهمي  نيتر مهم
.)2: 1391مطيعي و همكاران،(تبديل شود 

هـا و  ها در فعاليتاده از آنگيري نظام كاربري اراضي در هرجامعه و نحوه تقسيم اراضي و استفشكل
اي از عوامل و نيروهاي مختلـف محيطـي،   خدمات مختلف، بازتاب و برآيند عملكرد متقابل مجموعه

تأثير دو كاربري اراضي تحت). 145: 1387سرور، (اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و غيره است 
ها و فرايندهاي زيسـت  و دوم ويژگي اول نيازهاي اساسي زندگي انسان: گيردمؤلفه نيرومند شكل مي

مانند بلكه متناسب با تغييرات ايجاد شده در زندگي، ها ثابت باقي نمييك از اين مؤلفهمحيطي كه هيچ
هـاي  تغيير در الگوهاي كاربري زمين كه در سطوح مختلف فضـايي و در دوره . دهندتغيير ماهيت مي
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7هاي گردشگريزيست محيطي تغيير كاربري اراضي ناشي از فعاليت اثرات

بل نيازهاي هميشگي جوامع انساني و محيطـي بـا زمـين    دهد بيانگر تعامل و تقازماني متفاوت رخ مي
اي دارند كه به واسطه اي موارد اثرات زيان بار قابل مالحظهاين تغييرات گاه سودمند و در پاره. هستند

كننده منشأ بروز آثار غيرقابل جبراني بر ميزان رفاه و آسايش جوامع انساني محسوب اين اثرات نگران
گيرند كه منابع زمين را كنندگان از زمين تصميم ميزماني كه استفاده). 1: 2001 برياسوليس،(شوند مي

.افتداتفاق مي) با اثرات مطلوب و نامطلوب(كار برند، تغيير كاربري زمين براي اهداف گوناگون خود 

:1393احمـدپور و علـوي،  (تحليل تغيير كاربري زمين، در اصل تحليل رابطه بين مردم و زمين اسـت  

انداز است كه نه تنهـا بـه تغييـر    تغيير كاربري زمين به معني تغيير در نوع كاربري در يك چشم. )114
شود، بلكه به پويايي پيكره و نسبت مساحت از نوع كاربري زمين يعني ساختار استفاده از زمين منجر مي

ر كاربري زمين، عمدتأ از تغيير ساختا. شودانداز مثل الگوهاي كاربري زمين نيز منتج ميهاي چشمبخش
شـود  طريق تشخيص ميزان وسرعت تغيير و كاهش يا افزايش تبديل هر نوع كاربري زمين انجام مـي 

روند تغيير كاربري اراضي، در نتيجه فعل و انفعاالت عوامل ). 8202-8203: 2008و همكاران،  1پنگ(
حيط است و در جوامع مختلـف  متعددي چون سياست، مديريت، اقتصاد، فرهنگ، رفتار سازماني و م

توانند در ايجاد و توسعه اين پديده داشته باشند، متفاوت خواهد بـود  نقش و تأثيري كه اين عوامل مي
).110: 1393احمدپور و علوي،(

هاي توليد محصوالت كشـاورزي و درآمـدزايي كـم    گرچه ممكن است از منظر ديگر، باال بودن هزينه
خصوص بخش خدمات و عدم ايجاد جاذبه و انگيزه ها و بهگر فعاليتبخش كشاورزي در قياس با دي
هاي كشاورزي كاهش ها را به استمرار فعاليتبرداران اين بخش، تمايل آنكافي مادي و معنوي براي بهره

ها به دالالن سودجو و يا هاي خود و يا فروش آندر اين شرايط كشاورزان با رها كردن زمين. داده است
طـور ناخواسـته   صنايع و به دنبال آن مهاجرت به شهرها، عالوه بر ايجاد معضالت شهري، بهصاحبان 

و  2همچنين به اعتقاد كانيانسكا). 114: 394كاللي مقدم،(آورند مقدمات تغيير كاربري اراضي را فراهم مي
تا 1782هاي و همكارانش دليل اصلي تغييرات استفاده از زمين در مناطق روستايي اسلواكي در طول سال

 ليقابل كشت و تبد يهانيمعلفزار به ز ليآن تبد جهينتتوسعه فناوري بوده است كه در نهايت،  2006
).2014و همكاران، انسكايكان( باشديمرتع به جنگل م

، حاكي از آن است )1390-1380(هاي اخيرروند رو به افزايش استفاده از تغيير كاربري زمين در سال
رويه قرار گرفته است و هاي بييي از مناطق زيبا و بكر طبيعي در معرض تهاجم و استفادهكه نسبت باال
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ي جهاني وارد كـرده  هاي طبيعي در گسترههاي جبران ناپذيري را به عرصهدر طي اين مدت خسارت
بـرداري بـيش از حـد گردشـگران از     بار بخش گردشگري در محيط زندگي از بهـره اثرات زيان. است

ها، آلودگي درياها و از بـين رفـتن   گردد و نابودي تدريجي سواحل، جنگلهاي طبيعي ناشي ميمحيط
توان گفت در در واقع مي). 179: 1391رضواني،(هايي از چنين اثرات است هاي كشاورزي نمونهزمين

شـود  مقياس جهاني، تغيير كاربري اراضي يكي از پيامدهاي محيطي توسعه گردشـگري شـناخته مـي   
اندازهاي طبيعي و انساني از پيامدهاي كلي ناپايداري اكولوژكي و تخريب چشم). 284: 1،2002گسلينگ(

تغيير نامطلوب كاربري اراضي است، كه از ديدگاه پايداري فرايند توسعه گردشگري را با چالش روبرو 
در سطح جهـاني و  و به همين دليل از مهمترين مشكالت مردم ). 64: 3،2002و اوكچ 2ايكيارا(كند مي

اثـرات و پيامـدهاي تغييـر كـاربري ناشـي از      ). 2: 1391مطيعي و همكاران،(شود محلي محسوب مي
گاه شود كه هيچمحيطي بررسي ميفعاليتهاي گردشگري معموالً شامل اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست

عمل » اثرات اجتماعي«با  اثرات اقتصادي و زيست محيطي در يك حوزه تعاملي«. جدا از يكديگر نيستند
آيد و در وجود ميكنند كه از تعامل اين عوامل با يكديگر بهبه اثراتي اشاره مي 5و وال 4ماتيسون. كندمي

:1390رضواني،(» محيطي و اجتماعي با يكديگر استهاي اقتصادي، زيستواقع حاصل مناسبات پديده

ات با محيط سازگار بوده و به آن آسيب وارد نكند چنانچه اين الگوهاي فضايي جديد و تغيير. )90-89
يا با كمترين اثر تخريبي همراه باشد، عامل مهمي در توسعه پايدار است، يعنـي اگـر تغييـر كـاربري،     

حفظ منابع طبيعي و اكولوژيك منطقه به : ريزي شده توسعه و مديريت و كنترل شود آثار مثبتي مثلبرنامه
يعت، بهبود وضعيت ظاهري روستا و بازسازي در ساخت كالبدي روستا را دليل توجه گردشگران به طب

اي اقـدام بـه   صورت لجام گسيخته و كليشهاما اگر بدون هيچ برنامه مدون و به. دنبال خواهد داشتبه
ناپايـداري اكولـوژيكي، تخريـب    : تغيير كاربري در مناطق روستايي شود، با آثار نامطلوبي همراه است

، آلودگي هوا و خاك و آب، مشكل تراكم )64: 2002ايكيارا و اوكچ،(ي طبيعي و انساني اندازهاچشم
پنگ پا را . مواردي از اين قبيل است). 277: 7،2005و حسين 6آلتيناي(ها ترافيكي و ريخت و پاش زباله

ري زمين محيطي، تغيير كارباز اين فراتر گذاشته و بر اين باور است كه عالوه بر تخريب كيفيت زيست
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9هاي گردشگريزيست محيطي تغيير كاربري اراضي ناشي از فعاليت اثرات

).2008پنگ و همكاران،(منجر به تشديد اختالفات بشر در لي جيانگ،  نيز شده است 

 نـه يدرزممشـكالتي را   توانـد  يمي كاربري اراضي نباشد، زير برنامهاگر توسعه گردشگري مطابق با اصول 

يي را ها نيزمتسهيالت گردشگري ممكن است  كه يطور بهكاربري اراضي در نواحي روستايي ايجاد نمايد 

).45:1386عليقلـي زاده، (اشغال كند كه براي نوع ديگري از كاربري اراضي نظير كشاورزي مناسب است 

آن است  ريناپذ يجدائيكي از پيامدهاي توسعه گردشگري است، بلكه بخش  تنها نهتغيير كاربري اراضي 
منفـي اقتصـادي، اجتمـاعي و    تواند اثرات و پيامدهاي مثبـت و  ، كه مي)326: 2009، 2و شاو1ويليامز(

بنابراين لزوم مديريت و كنترل تغييرات كاربري به . محيطي را در نواحي روستايي به همراه داشته باشد
روند فزاينده تغيير كاربري اراضـي و  . يابدمنظور كاهش اثرات منفي و تقويت اثرات مثبت اهميت مي

مناطق شمالي  ازجملهگير مناطق مستعد كشاورزي كه گريبان گردد يماثرات حاصل از آن، زماني حادتر 
در نواحي روستايي بخش مركزي تنكابن نيز تغيير كاربري ).  110:1393و علوي، احمدپور(ايران شود 

شمار آيد، از اين جهت كه در شرايط فعلي اكثر مردم آن غالباً كشاورزند اراضي ممكن است تهديدي به
طقه را به سمت مسكوني سوق داده، و به موازات افزايش در درآمد و اين تغييرات در اراضي مستعد، من

يابد كه نا بهنجاري ناشي از اين رخداد تبعات فردي ، منافع ملي در زمينه اقتصاد اكولوژيك كاهش مي
بخش مركزي تنكابن با توجه به گستردگي جغرافيايي يعني .  بيني را به همراه خواهد داشتغيرقابل پيش
ي، جنگلي و كوهستاني ا جلگهي ساحلي، روستاهاي از ا مجموعهمتري  2000ا تا ارتفاعات از ساحل دري

 خصوص بهي اخير در اثر توسعه گردشگري ها سالماهيت كشاورزي اين روستاها در . گيرديم دربررا 
كاهش . است مشاهده قابلمحسوسي اين تغييرات  طور بهو امروزه  افتهيرييتغي دوم ها خانهگردشگري 

ي ارتباطي فرعي شخصي و ها شبكهسطح اراضي كشاورزي و باغي، تغيير چشم اندازهاي ظاهري، ايجاد 
در اين راستا . است درك قابلپيامدهايي است، كه با بررسي ميداني اوليه  نيتر مهماز  ها شغلتغيير انواع 

ر شـناخت الگـوي   ، هدف از انجام تحقيـق حاضـ  موردمطالعهي  محدودهدر  مسئله به دليل اهميت اين
 رگذاريتأثيكي از عوامل  عنوان به، نقش گردشگري درگذشته موردمطالعهي كاربري اراضي در محدوده

در تغيير كاربري اراضي و شناسايي اثرات زيست محيطي حاصـل از تغييـر كـاربري اراضـي در ايـن      
.گيردنجام ميلذا با توجه به هدف فوق اين پژوهش در پاسخ به دو سوال زير ا. هستشهرستان 

آيا تغييرات كاربري اراضي ناشي از توسعه گردشگري در نواحي روستايي بخش مركـزي تنكـابن،   . 1
 پيامدهاي زيست محيطي به همراه داشته است؟

1. Williams
2. Shaw 

www.noormags.ir



www.SID.ir

 )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا    10

روسـتاهاي مـورد مطالعـه ارتبـاط     ) جغرافيـايي (محيطي و موقعيت مكـاني آيا بين پيامدهاي زيست. 2
معناداري وجود دارد؟

ها مواد و روش

براي گردآوري . پژوهش پيش رو به لحاظ هدف كاربردي و بر اساس ماهيت توصيفي و تحليلي است 
براي بررسي آثار زيست محيطي ناشي از . ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديده استداده

اي و طريق منابع اسـنادي و كتابخانـه  تغيير كاربري اراضي ابتدا با تكيه بر اطالعات گردآوري شده از 
، )1جدول(هاي مستخرج از منابع هاي ميداني مشاهده الگوي نظري استخراج و شش مولفه با گويهروش

سـپس بـا   ). 0.754(اي تهيه گرديـد  اي و فاصلهدر قالب طيف ليكرت در مقياس سنجش اسمي، رتبه
ريزي روستايي دانشـگاه تبريـز،   جغرافيا و برنامه گيري از نظرات اساتيداستفاده از تكنيك دلفي و بهره

تهران، مازندران، گيالن و شيراز روايي پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت و نيز براي پايايي از آزمون 
ميـزان دقـت ابـزار در     0.837با توجه به ميزان ضـريب محاسـبه شـده    . آلفاي كرونباخ استفاده گرديد

خـانوار   18537روستا با  127جامعه آماري . ق مورد تاييد قرار گرفتهاي پيمايشي فوگردآوري داده
گيري در هاي فضايي و توصيفي، نيازمند نمونهآوري دادهبا توجه به حجم گسترده آن براي جمع. است

گيري مكاني سعي بر اين بود تا براي نمونه. ايمگيري از تعداد سرپرستان خانوار بودهسطح مكاني و نمونه
هايي انتخاب گردد كه شامل بيشترين تغيير كاربري بوده و همچنين از نظر پـراكنش جغرافيـايي   روستا

خانوار بوده  25البته مبناي انتخاب، روستاهاي باالي . هاي مختلفي از  بخش مركزي را دربر گيردقسمت
روسـتا   113خانوار از فرآيند تحقيق، حذف گرديد و از بين  25روستاي زير  14بر اين اساس، . است

خانوار براي نمونه آماري در نظر گرفته شده است، و نيز  3275روستا با  11درصد آن يا  10باقي مانده، 
نفر تعيين گرديد كه در عمل  242براي تعيين حجم نمونه از سرپرست خانوار، بر اساس فرمول كوكران 

ساده در دسترس  تصادفي گيرينمونه شرو از پرسشنامه نيز  توزيع براي. اندنفر به آن پاسخ داده 200
ها انجام تك نمونه و پيرسون تحليل دادههاي تي ، آزمونSPSSافزار و با كمك نرم. شده است استفاده
.گرفت
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11هاي گردشگريزيست محيطي تغيير كاربري اراضي ناشي از فعاليت اثرات

هاي مورد استفاده در فرآيند پژوهششاخص: 1جدول

منابع رديف

اثرات زيست محيطي: شاخص

مولفه

بازسازي 

كالبدي

انداز چشم

يظاهر

تخريب محيط و 

اندازچشم
هاآلودگي

تراكم 

ترافيك

رشد فيزيكي 

نامناسب

1Williams & Lawson (2001)*

2Huh & Vogt (2008)*

3Peng & et al (2008)*

4Wu (2008)**

5Lubowski & et al (2006)*

6Briassoulis (2000)**

7Marjavaara (2008)**

8Altinay & Hussain (2005)***

9Doiron & Weissenberger (2014)**

10Choi & Sirakaya (2005)*

11Choi & Murray (2010)*

12Frauman & Banks (2011)*

13Mbaiwa (2002)**

14Pizam & et al (1993)*

****)1390(فاضل نيا و همكاران15

****)1392(قديري معصوم و همكاران17

***)1387(مهدوي و همكاران18

**)1391(عادلي19

***)1387(مهدوي حاجيلويي و همكاران20

*)1393(ادبي ممقاني و همكاران22

***)1390(اكبرپور و همكاران23

***)1393(اميري24

****)1389(مهر و شاهورحسني25

***)1384(رضواني و صفايي26

**)1392(عشورنژاد و همكاران27

**)1392(زادهابي28

*)1390(ضرابي و اسالمي29

**و مشاهدات پيمايشي* مستخرج از منابع مختلف: منبع 

گانـه شهرسـتان   هاي سـه بخش مركزي تنكابن يكي از بخشه شده در پژوهش حاضر، محدوده مطالع
هاي از جنوب به دامنه، به درياي خزر ن بخش از شمالاي .استساحلي تنكابن از توابع استان مازندران 

آباد كه مرز بخش مركزي و از سمت شرق به رودخانه ولي ،آباداز جنگل و مراتع و شهر خرم هپوشيد
محـدود  ) مزر شهرستان تنكابن و رامسر(شتا ديگر بخش شهرستان و از غرب به پل چالكرود بخش ن
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و ) كز شهرستانمر( هاي تنكابنو داراي دو شهر به نام استكيلومترمربع  508عت اين بخش وس. تاس
در   )نفر 55767(درصد  3/64 كه از اين تعداد  استنفر  86692جمعيت كل بخش . است شهر شيرود

).1390مركز آمار ايران،(كنند زندگي مي در نقاط روستايي) 32850(درصد   7/35شهري و نقاط

نتايج

هاي دوم به عنوان مستقل، ابتدا نماگرها تركيب شده و سپس بـا  براي درك كلي مؤلفه رشد گردشگري خانه
آن اسـت كـه ميـانگين    هـا حـاكي از   يافتـه . اي مورد تحليل قرار گرفته اسـت تك نمونهاستفاده از آزمون تي

بنابراين با توجه به مثبـت  . است) 5/2(بيشتر از ميانه نظري محاسبه شده ) 3(محاسبه شده در وضع موجود 
توان اذعان داشت كه اين مؤلفه در وضعيت مطلوبي قرار دارد و نيز مي) 55833/0(ها بودن اختالف ميانگين

.هاي جامعه نمونه استق ذهني معنادار در بين نگرشبيانگر تواف) 000/0(سطح معناداري محاسبه شده در 

نتايج آزمون تي براي درك مؤلفه رشد گردشگري: 2جدول

خطاي استانداردانحراف معيارميانگينتعداد

رشد گردشگري

محسوس بودن، رشد ويالسازي در سالهاي اخير (

و ميزان ساخت و ساز ويالهاي غيربومي نسبت 

 )هاي بوميبه خانه

2000583/360837/004302/0

tها تفاوت ميانگين  سطح معناداريدرجه آزاديمقدار 
%95اطمينان در سطح 

حد باالحد پايين

979/12199000/055833/04735/06432/0

5/2)= ميانه مطلوب(ارزش تي

1394هاي پژوهش،يافته: مأخذ

انـداز  زسازي ساخت كالبدي روسـتا، زيبـايي چشـم   هاي تأثير ويالسازي در بادر اين خصوص، گويه
اي مورد بررسي قرار نمونهتك ظاهري، مديريت زباله و كيفيت معابر  داخل  روستا  از طريق آزمون تي

دهد كه مؤلفه اثرات مثبت زيست محيطي در وضعيت مطلوبي قرار دارد به ها نشان مييافته. گرفته است
و ) 5/2(بوده است كه در مقايسه با ميانه نظري ) 8/2(ر وضع موجود طوري كه ميانگين محاسبه شده د

دهد همچنـين سـطح   ميزان باالتري را نشان مي) 30400/0(ها با توجه به مثبت بودن اختالف ميانگين
).3جدول(ها است مبين معنادار بودن يافته) 000/0(معناداري محاسبه شده 

محيطي مثبت زيستنتايج آزمون تي براي درك مؤلفه : 3جدول

خطاي استانداردانحراف معيارميانگينتعداد

محيطي اثرات مثبت زيست

تأثير ويالسازي در بازسازي ساخت كالبدي روستا،  (

انداز ظاهري، مديريت زباله و كيفيت زيبايي چشم

 )معابر  داخل روستا

2008040/251664/003653/0

tسطح معناداري درجه آزاديمقدار
وت تفا

ها ميانگين

%95اطمينان در سطح 

حد باالحد پايين

321/8199000/030400/02320/03760/0

5/2)= ميانه مطلوب(ارزش تي

1394هاي پژوهش،يافته: مأخذ
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محيطي سيزده نماگر تأثير ويالسازي در تخريب پوشش گياهي، تأثير به منظور بررسي اثرات منفي زيست
هاي زير كشت، تأثير ويالسازي در رشد فيزيكي نامناسـب و غيـره مطـابق    اهش زمينويالسازي در ك

اي مبين آن است كه به دليل كمتر نتايج آزمون تي تك نمونه. مورد ارزيابي قرار گرفته است) 4(جدول 
 و  با توجه به منفي بودن) 5/2(نسبت به ميانه نظري ) 3/2(بودن ميانگين محاسبه شده در وضع موجود 

محيطي در وضعيت نامطلوبي قرار دارد امـا  مؤلفه اثرات منفي زيست) -17308/0(ها اختالف ميانگين
.ها در جامعه نمونه استبيانگر معنادار بودن يافته) 001/0(سطح معناداري محاسبه شده 

محيطي نتايج آزمون تي براي درك مؤلفه منفي زيست: 4جدول

اي استانداردخطانحراف معيار ميانگينتعداد

تأثير ويالسازي در (محيطي اثرات منفي زيست
تخريب پوشش گياهي، تأثير ويالسازي در كاهش 

هاي زيركشت، تأثير ويالسازي در رشد زمين
 )فيزيكي نامناسب و غيره

2003269/274941/005299/0

tمقدار
درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

تفاوت 
ها ميانگين

%95اطمينان در سطح 

حد باالحد پايين
266/3 -199001/017308/0 -2776/0 -0686/0 -

5/2)= ميانه مطلوب(ارزش تي
1394يافته هاي پژوهش،: مأخذ

اي محيطي تغيير كاربري، با توجه به فاصلهمنظور سنجش رابطه بين رشد گردشگري و اثرات زيستبه
نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه، . ه استبودن متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد

طوري كه ميزان همبستگي محاسبه محيطي رابطه وجود دارد، بهبين رشد گردشگري و اثرات كلي زيست
بيانگر رابطه معكوس بين اين دو متغير است ) 000/0(و نيز سطح معناداري بدست آمده ) -435/0(شده 

محيطي افزايش يافته است اما بين ري در منطقه ميزان اثرات زيستبه اين معنا كه با افزايش رشد گردشگ
اي معنادار رابطه) 366/0(و سطح معناداري ) 064/0(رشد و اثرات مثبت  با توجه به ميزان همبستگي 

با سطح ) 01/0(محيطي در سطح خطاي كوچكتر از بين رشد و اثرات منفي زيستوجود ندارد در مقابل 
به . اي معنادار اما به صورت معكوس برقرار استرابطه) - 592/0(و مقدار همبستگي) 000/0(معناداري 

).5جدول(يابند اين معني كه با رشد گردشگري در منطقه مورد مطالعه اثرات منفي رشد مي
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  نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثرات تغيير كاربري و رشد گردشگري: 5جدول 

  رشد گردشگري  شرح  هامولفه

  مثبت زيست محيطي

 064/0  مقدار پيرسون

 366/0  سطح معناداري

 200 تعداد مشاهدات

 منفي زيست محيطي

 - 592/0**  مقدار پيرسون

 000/0  سطح معناداري

 200 تعداد مشاهدات

 زيست محيطي

 - 435/0**  مقدار پيرسون

 000/0  سطح معناداري

 200 تعداد مشاهدات

  .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .**0.01معناداري در سطح 

  1394هاي پژوهش،يافته: مأخذ 

در ميزان اثرپذيري از گردشگري بين سكونتگاههاي روستايي براساس  براي درك تفاوت معناداري
موقعيت نسبي جغرافيايي از آزمون تحليل واريانس استفاده شد و همچنين براي درك تفاوت بين 

گروهي با توجه به نتيجه آزمون مبني بر معناداري يا عدم معناداري تفاوت وهها و تغييرات درونگر
توان اذعان داشت كه فرض تفاوت معنادار ميانگين بين ميانگين متغير مورد بررسي در بين گروهها مي

در ) 1.865(ر زيرا مقدار آزمون فيش. شودگروهها رد و در مقابل فرض يكساني آماري آنها تاييد مي
  ). 6جدول (معنادار نيست  0.01سطح خطاي كوچكتر از 

  نتايج درك تفاوت بين روستاهاي مورد مطالعه بر اساس آزمون تحليل واريانس: 6جدول

 Sum of Squares درجه آزادي  Mean Square F معناداريسطح 

 052. 1.865 398. 10 3.983 بين گروهي

   214. 189 40.459 درون گروهي

    199 44.342 كل

  1394هاي پژوهش،يافته: مأخذ     

 
 
 
 
 
 
 
  

  )1394يافته هاي پژوهش،: مأخذ( مقايسه ميزان تاثير پذيري روستاهاي مورد مطالعه: 2نمودار

2.5 2.3
2.7 2.8

2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.6 2.5

0

1

2

3

ولی آباد مير 
شمس 
الدين

باغ نظر خوبان 
رزگاه

سيف 
محله

زنگيشا 
محله

تقی آباد جليل آباد پلتان کشکو کراتچال

ميانگين

www.noormags.ir



www.SID.ir

15هاي گردشگريزيست محيطي تغيير كاربري اراضي ناشي از فعاليت اثرات

بحث

اين فعاليت از يك . ي اقتصادي، اجتماعي انكارناپذير دنياي كنوني ماستها تيواقعگردشگري يكي از 
و  ها فرهنگ باجهت تمدد اعصاب، استراحت، آشنايي  ها انسانيازهاي دروني سو پاسخي است به ن

براي تحرك ) فعاليت جايگزين(، و از سوي ديگر آلترناتيوي )3:1383دهستاني،( ها ييبايزي از مند بهره
گردد، از اين رو،  برخالف گذشته كه شهرهاي بزرگ و اي محسوب ميبخشيدن به اقتصاد ملي، منطقه

جريان گردشگري از ، )1390-1380(ي اخيرها دهه، طي آمدند يمشمار ميعادگاه گردشگران بهتاريخي 
ي فضاهاي روستايي و طبيعي بيرون از شهرهاي بزرگ سوق يافته است، كه اين امر در توسعه سو بهشهرها 

ه گيري و توسعشكل). 114- 115: 1389، درخانهسزايي داشته است فرجي نواحي روستايي تأثير به
اي در كاهش سطوح اراضي كشاورزي و تغيير كاربري آنها گردشگري در نواحي روستايي نقش عمده

خصوص در مناطق ساحلي محسوب داشته است و اغلب عاملي مهم در تغيير كاربري زمين به
هاي تفريحي، در واقع كاربري زمين براي ساخت تسهيالت پذيرايي، حمل و نقل، بندرگاه قايق. شودمي

هاي طرح گردشگري هاي دوم و ساير فعاليتخانه) كابين، تاٌسيسات باالبر اسكيتله(جهيزات تفريحي ت
هاي مناسب براي كشاورزي و همچنين ها و زمينكند كه اين روند باعث تبديل شدن خاكتغيير مي

ي و ساير ساير كاربري ها مانند احداث تأسيسات خدماتي و اقامتها و ساير منابع طبيعي بهجنگل
تغيير كاربري و محيط زيست به ). 72: 1386زاده،عليقلي(گردد هاي متعاقب توسعه گردشگري ميتوسعه

هاي دور، از گذشته. يكديگر وابسته هستند، چون محيط طبيعي بستر است و تغيير كاربري  نيز اثرگذار
ايي در توالي جغرافيايي گردشگري سزتأثير به) چه فيزيكي چه اجتماعي و فرهنگي(ها محيطلذت بردن از 

هاي فراغتي تغيير و همانطور كه در طول زمان سليقه عمومي در رابطه با انواع مختلف محيط. داشته است
).114: 1388ضيايي،(تحول پيدا كرد، الگوهاي فضايي جديدي از تعامل مردم و محيط نيز شكل گرفت 

هاي ري روستايي بويژه درشكل نوين آن يعني خانهمشاهدات ميداني نيز مبين اين مدعاست كه گردشگ
دوم و گردشگري روزانه در روستاهاي منطقه مورد مطالعه شكل گرفته است و موجب تغيير وسيع 

داللت بر ) دهيار و شوراي روستا(در همين زمينه مصاحبه با مسؤالن روستاها . كاربري اراضي گرديد
، %80آباد ويالهاي ساخته شده غيربومي در روستاي وليطوري كه تعداد تأييد اين مضمون دارد به

اعالم شد كه اين % 70و پلطان % 50آباد ، تقي%40آباد ، باغ نظر و عماريه و جليل%20الدين ميرشمس
اي كه رشد فزاينده گونه، به)2جدول(دهنده رشد بيش از حد گردشگري در اين نواحي است خود نشان

تخريب منايع زيستي از جنگل، فرسايش خاك، آلودگي منابع آب و منظرهاي و خارج از برنامه آن، با 
دهد، نگرش جامعه محلي، به جهت درآمد نتايج اين پژوهش نشان مي. زيستي همراه و همزاد بوده است

هاي دوم مثبت است از مندي آنان  از آثار زودگذر اقتصادي تغيير كاري اراضي و رشد خانهپايين و بهره
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نيز در  3و لپرز2، گيست1المبين. دهندآنان با فروش اراضي، به اين تغيير كاريري رضايت مياين رو 
اند عالوه بر تصميمات نادرست دولت، فقر و درآمد پايين مردم در موردشناسي خود نيز نشان داده

ني و مشهود ، با وجود آن، به دليل عي)205: 2003المبين و همكاران،(گرايش به تغيير كاربري مؤثر است 
محيطي،  ارزيابي جامعه محلي  منفي است و بر اساس نتايج ديگر اين پژوهش بودن آثار منفي زيست

محيطي در بعد منفي رابطه معكوس و توان اذعان داشت، بين رشد گردشگري و اثرات زيستمي
محمداسماعيل منطبق  مهر و شاهور و نيزتوان با مطالعات حسنكه اين نتايج را مي. معناداري وجود دارد

).81: 1389؛ محمداسماعيل،178: 1389مهر و شاهور، حسني(دانست 

با توجه به عوامل . اي و جنگلي وجود دارددر منطقه مورد مطالعه سه تيپ روستاهاي ساحلي، جلگه
هاي طوري كه در روستاجغرافيايي موثر در افتراق مكاني، نوع گردشگري در آنها تقريبا متفاوت است به

اي و جنگلي بيشتر هاي دوم و روزانه است در مقابل در روستاهاي جلگهساحلي گردشگري از نوع خانه
اي در اين روستاها شده هاي دوم رواج دارد كه اين شرايط موجب تغيير كاربري گستردهگردشگري خانه

در دسترس بودن و نيز  آباد با توجه به موقعيت مناسب وعنوان نمونه روستاهاي پلطان و تقيبه. است
از . تري را تجربه كرده استقرار گرفتن در مسير منطقه نمونه گردشگري دوهزار،  تغييرات گسترده

ترين پيامدهاي تغيير كاربري اراضي در اين روستاها، كاهش سطح زير كشت اراضي زراعي و باغات مهم
فت كمي آب به دليل حضور ساكنين مركبات و چاي، تجاوز به حريم رودخانه، فرسايش خاك و نيز ا

.خانه هاي دوم در فصول گرم سال است

گيرينتيجه

دوم؛ . دهد نخست؛ منطقه مورد مطالعه با رشد گردشگري روبرو بوده استهاي پژوهش نشان يافته
»بهتر شدن وضعيت ظاهري«طوري كه محيطي در وضعيت مطلوبي قرار دارد بهمؤلفه اثرات مثبت زيست

در مقابل، مؤلفه اثرات منفي زيست محيطي در وضعيت نامطلوبي قرار دارد . ن مطلوبيت را داردبيشتري
عنوان به» نشدهرويه و كنترلوساز بيتخريب باغات و درختان، آلودگي خاك و ساخت«طوريكه به

وبيت شناخته تري از نامطلعنوان نماگري با درجه پايينبه» رشد فيزيكي نامناسب«ترين نماگر و نامطلوب
محيطي تغيير كاربري در نواحي روستايي رابطه معكوس سوم؛ بين رشد گردشگري و اثرات زيست. شد

1. Lambin
2. Geist
3. Lepers
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17هاي گردشگريزيست محيطي تغيير كاربري اراضي ناشي از فعاليت اثرات

.و معنادار وجود دارد

اشاره كرد، زيرا ) 2010(توان به مطالعات آتيك و همكاران  محيطي ميدر تائيد اثرگذاري مؤلفه زيست
هاي زير كشت، تعرض به  گسترده در ابعاد كاهش زمينمحيطي  ها نيز بر اثرات زيست نتايج مطالعات آن

توان به مطالعات قدمي و  همچنين مي. كند هاي ساحلي تأكيد مي حريم منابع طبيعي و تخريب جنگل
محيطي تعرض به حريم جنگل و ساحل در اثر گردشگري  مبني بر تأكيد بر بعد زيست) 1388(همكاران 

نيز با تأكيد بر ابعاد آلودگي محيط و ) 1394(اده و رضوانياشاره كرد و در نهايت، پژوهش رمضان ز
ها همچنين با مطالعات آلتيناي و حسين  نتايج يافته. انداز ظاهري نيز مؤيد اين تحليل است تخريب چشم

ها در زمينه  مبني بر آلودگي هوا و خاك و آب، مشكل تراكم ترافيكي و انباشت زباله) 2005(
.هاي دوم مطابقت داردگردشگري خانهمحيطي ناشي از رشد  زيست

هاي  خانه(اي انديشيده شود كه تغييرات كاربري  گونه بنابراين تدابير در زمينه رشد گردشگري بايد به
حاصل از اين رشد با كمترين اثرات منفي و تخريبي همراه باشد و پايداري منطقه را به مخاطره ) دوم

هاي نسبي فعلي و استفاده پايدار از  است زمينه براي جذب مزيتبراي رسيدن به اين هدف الزم . نيندازد
هاي موجود با حداقل پيامدهاي نامطلوب جانبي فراهم گردد و اين مهم در سايه بهبود  منابع و ظرفيت

.پذير است كاركردهاي مديريت پايدار منابع محلي امكان
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