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کندوان  ی: روستایمورد)نمونهروستایی  ةتوسعبر دوم  یهاخانه یگردشگری امدهایپارزیابی اثرات و 

  (یشرق جانی/ استان آذربا
 2، فاطمه زادولی 3رسول قربانی

  ghorbani.rasoul@gmail.com  ،زیدانشگاه تبر
 f.zadvali@yahoo.com ، زیدانشگاه تبر

 

 

 

 چکیده 

مانند سایر انواع گردشگری این نوع دوم است.  یهانواحی روستایی، گردشگری خانهة الگوهای گردشگری در توسعیکی از  

اثرات و  یابیبا هدف ارز حاضر قیتحق .است یطیمحستیاقتصادی، اجتماعی و زگردشگری دارای آثار و پیامدهای مختلف 

بدین است.  فتهنگارش یا یشرق جانیکندوان استان آذربا یدر روستا ییروستاة دوم بر توسع یهاخانه یگردشگر یامدهایپ

 یآورانتخاب شد. جمع تصادفی ساده یریگکندوان به روش نمونه ینفر از سرپرستان خانوار در روستا 43منظور تعداد 

 لیها از مدل تحلداده لیتحلوهیتجز برای. شدجام ان نامهبا استفاده از پرسش یشیمایصورت پبه زین قیتحق نیاطالعات ا

در  ی دومهاخانهی گردشگرو پیامدهای اثرات  داد:نشان  قیتحق جی. نتاشداستفاده  SPSSافزار نرم طیدر مح یعامل

 رییو مسکن در روستا، تغ نیزم متیق شیافزا ان،ییورسوم روستاآدابتغییر  ی شامل:بیعامل ترک پنجکندوان در  یروستا

سطح  شیو افزا یمحل ینهادها لیتشک ،یکشت محصوالت کشاورز ریز یدر منطقه و کاهش اراض یکشاورز یاراض یکاربر

ی هاافتهبر اساس ی نی. همچنکنندمی نییرا تب انسیدرصد از وار 43عامل درمجموع  پنج نیا بیشتر مشهود است. یآگاه

 ورسومآدابتغییر  دریة خانه دوم در این روستا، رویبرنامه و تحقیق بیشترین آثار و پیامدهای منفیِ توسعه بدون ب

 .استی دوم بوده هاخانهساکنان روستائیان و افزایش تضاد بین افراد بومی و 

 

 ن.کندوا یروستا ،یعامل لیتحل ،روستایی ةتوسعی دوم، هاخانهگردشگری : یدیکلی هاهواژ

 

  

                                                 
3  138کد مقاله ثبت شده در همایش:  ی.شهر یزیرو برنامه ایجغراف اریدانش 

 ی.شهر یزیرو برنامه ایجغراف دانشجوی دکترای -3
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 مقدمه:

در  یگردشگر یهاتیفعال یبلکه تمام ،یکشاورز یمزرعه و گردشگر یتنها گردشگرنه ییجوامع اروپا ونیسیکم 3341در سال 

تحت  یادهیگسترش پد ،یگردشگر دهیپد شی(. افزاSharply.1997قلمداد کرد ) ییروستا یرا گردشگر ییروستا ینواح

کرد  انیب نیچن توانیراستا م نیر اوهوا را با خود به همراه داشت. دو خوش آب ییروستا یهامکان در 3دوم یهاعنوان خانه

 نیمب ییروستا یگردشگر ریتأث نیترعنوان مهماوقات فراغت، به یبرا التیمنظور گذران تعطدوم به یهااجارة خانه ای دیکه خر

از  ، به نقل3030 5نیو نورد 8؛ مارجاوارا3004 1ستونیو ون 3سیاست )نور ییدر توسعة روستا یمناطق شهر کنندةنیینقش تع

 یاغلب در مناطق کوهستانکه است  یدوم ازجمله انواع گردشگر یهاخانه یگردشگر نی(. همچن51: 3133همکاران عینالی و 

رشد  لیدوم به دل یهاخانه یگردشگر ریشهرها رواج دارد. در چند دهه اخبزرگ و کالن یشهرها رامونیخصوصاً در پ یالقییو 

، یجهان اتی(. امروزه در ادب53:3148نسب،  یداشته است )صالح یتوجهآن رشد قابلاز  یناش یهایشهرها و آلودگ تیجمع

. (Muller and Hall, 2004:18) دیآیمعاصر به حساب م یاز گردشگر ریناپذییعنوان بخش جدابه ومد یهاخانه

 شیرابطه افزا نیذارد که در اگ یبر جا ییروستا یو مثبت بر نواح یاثرات منف تواندیدوم م یهاخانه یگردشگر نیباوجودا

 شی، افزازبانیجامعه م یوساز براساخت تی، محدودییروستا یبایمناظر ز بیروستاها، تخر یبصر ییبایمهاجرت، کاهش ز

و  یمحل یهافروشگاه یدرآمد برا شی، افزایدائم ایاشتغال موقت و  جادیروستاها، ا یباسازیو ز یاز اثرات منف نیزم متیق

. این (3144 یو رضوان 3140 یاست )شارپل یگردشگر یالگو نیدر روستاها ازجمله اثرات مثبت ا التیت و تسهتوسعه امکانا

ی دوم در روستای نمونه گردشگری کندوان در استان آذربایجان شرقی پرداخته هاخانهتحقیق به بررسی پیامدهای توسعه 

 است.

 ی تحقیقنظر یمبان

 یکشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصت یبهبود و رشد اقتصاد یاصل یروین یگراز کشورها، امروزه گردش یاریدر بس

ارزش منابع وارد شونده  شیو باعث افزا کندیدرآمد م جادیشده، ا ییزا، موجب اشتغالدهیتنوع بخش یبه اقتصاد محل یراهبرد

 شی، افزادینمایدنبال م یمتماد انیسال یط ییتوسعه روستا یزیرکه برنامه یاز اهداف ی یکی. از طرفشودیم یمحل طیبه مح

 یتنزل رفاه ساکنان محل ایدر ارتقاء و  رگذاریتأث یهادهیاز پد ییروستا یدوم در نواح یهاخانه یاست. گردشگر انیرفاه روستائ

 یو توسعه گردشگر ییتوسعه روستا یزیربرنامه ندیدر روستاها در فرآ ینوع گردشگر نیا لیآثار و تحل یبررس نیاست؛ بنابرا

 موردتوجه ییتوسعه روستا دوم و نقش آن در یهاخانه یاثرات گردشگری، و داخل یخارج قاتیست که در اکثر تحقی اضرور

 .شودیها اشاره ماز آن یبه تعداد ریکه در جدول ز قرار گرفته

 

 ریاخ یهادر سال ی دومهاخانه یگردشگر نهیشده در زماز مطالعات انجام یا: خالصه3جدول 

 خالصه پژوهش عنوان پژوهش سال دآورندهیپد

 
Mottiar 

 

 

 

3001 

 

 

 یدوم راه یهاخانه

 یسوبه

 یتوسعه گردشگر

 یداریپا

 

 یاهیناح یبرا یادیز یمنابع اقتصاد

 یحیتفر ای التیتعط یهاخانه یکه برا

نوع  نیوجود دارد. ا جذاب هستند

نسبت به  یادیز یهانهیگردشگران هز

 یهانهیهز و کنندیدشگران مگر گرید

                                                 
1. Second 

 home tourism 2. 

3.Norris 

4. Winston 

5. Marjavaara 

6. Nordin 
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 ینوع گردشگران عمدتاً در نواح نیا

 .شودیم متمرکز یمحل

 

 

 

محمدرضا 

 و یرضوان

 ییجواد صفا

 

 

 

3148 

 

 

 یهاخانه یگردشگر

 دوم و اثرات

 یآن بر نواح

 ای: فرصت ییروستا

 ی)مورد: نواح دیتهد

 ییروستا

 (شمال تهران»)

و ضعف  یزیرفقدان برنامه لیبه دل

 هیناح نی، از فرصت موجود اتیریمد

 نیتأم یبرا یگردشگر نهیدر زم

شهروندان تهران  یفراغت یازهاین

و  یاقتصاد اتیح دیو تجد طرفکیاز

از طرف  ییروستا ینواح یاجتماع

 استفاده نشده است. در یدرستبه گرید

 ینامطلوب یامدهایمقابل موجب بروز پ

 بیمنابع آب، تخر یمانند آلودگ

 رییو تغ بیتخر ،یعیطبانداز چشم

و باغات،  یکشاورز یاراض یکاربر

ی هاتیمهاجرت، رکود فعال شیافزا

شده  یاجتماع یو دوگانگ یکشاورز

 است

 یمسعود مهدو

 و

 گرانید

 

3144 

 

 رینقش و تأث

 دوم بر یهاخانه

و  یساختار اقتصاد

 هیناح یاجتماع

 کالردشت

 یدر نواح دهیپد نیا یریگکه شکل

 یبر دگرگون یریچشمگ ریتأث ییروستا

آن داشته  یاجتماعی اقتصاد یه ا

وسازها ساخت کهنیبر ا دیاست. با تأک

 یاقهیصورت سلقسمت غالباً به نیدر ا

 جهیو فاقد طرح و برنامه بوده درنت

 در چهره و یمنجر به بروز ناهماهنگ

 آن شده است. یطیساختار مح

 

و  ییدایص

 گرانید

 

3143 

دوم  یهاخانه ریتأث

باغ  بر توسعه منطقه

بهادران شهرستان 

 نجانل

 

 

درآمد و اشتغال مکمل از نکات  شیافزا

مولد اماکن  یهاباغ لیمثبت و تبد

از نکات  نیزم متیق شیافزا ،رمولدیغ

 یهاینابرابر دیتشد زیو ن یمنف

و  و تضاد یو اقتصاد یاجتماع

گردشگران و  نیب یاجتماع یدوگانگ

 یارچگکپیمردم سبب به هم خوردن 

 شده است. منطقه یاجتماع

 

 

رضوانی و 

 

3133 

 یهاخانه یگردشگر

دوم و اثرات آن بر 

دوم در  یهاخانه یگردشگری الگو

موردمطالعه جز در دو  ییروستا ینواح
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ی زندگ تیفیبهبود ک همکاران

 ییروستا ساکنان

: ی)مطالعه مورد

بخش رودبار قصران، 

شهرستان 

 (راناتیشم

اوقات  و حیو تفرقلمرو آموزش فرهنگ 

نداشته و  یفراغت که نقش مؤثر

، در دیحاصل نما یبهبود نتوانسته

 یعنی ؛گریهفت قلمرو د

و  تی، فعالطیمح تیفیک یقلمروها

سالمت و رفاه، درآمد  اشتغال، مسکن،

و ی و ثروت، مشارکت و همبستگ

 یگردشگر تیو امن یفرد یستیبهز

مثبت بوده  یریتأث یدارا دوم یهاخانه

ساکنان را در ی زندگ تیفیبود کو به

 .قلمروها به دنبال داشته است نیا

 

 

عینالی و 

 همکاران

 

3133 

 هینقش سرما یابیارز

 ةدر توسع یاجتماع

 ییروستا یگردشگر

 یهابر خانه دیبا تأک

 دوم

: یمطالعة مورد

دهستان حصار 

شهرستان  -عصریول

 زهرانیبوئ

 ریتأث نیشتریو مشارکت ب یعالقة فرد

 یگسترش گردشگر نةیزم را در

 ةیدوم و توسعه  سرما یهاخانه

در منطقة  ییروستا یاجتماع

 نیموردمطالعه داشته است و کمتر

در این عامل، مربوط به عامل تعصب 

 زمینه است

 گرانیو د ییدایص(، 3144) گرانید و یمسعود مهدو(، 3148) ییجواد صفا و یمحمدرضا رضوان، Mottiar(2006) مأخذ:

 (3133و همکاران ) ینالیع (،3133و همکاران ) یرضوان، (3130)

 عنوانرا به یگردشگر؛ نگرش اول :مطرح است نگرشسه  ییروستا و توسعة یگردشگر نیارتباط ب ةنیدر زم یطورکلبه 

در  یسع یورزکشا روستاها و افول بینگرش با توجه به روند روزافزون تخر نی. در اردیگیبکار م ییتوسعة روستا یبرا یراهبرد

با توجه به  ینواح نیا نمودن متحول ایمکمل و  یهاتیفعال جادیا قیاز طر ییروستا ینواح اءیاح یبرا یدیجد یارائه راهبردها

که بتوانند هم از منابع  دانندیمیی هاروستاها را ارائه برنامه نیمجدد ا اءیها راه احها دارند و تنآن یو انسان یعیمنابع طب

 گردند. ییروستای رفاه ساکنان نواح شیدرآمد و افزا جادیها بهره ببرند و هم باعث اآن یانسانو  یعیطب

 دگاهید نی. طرفداران ااستمورد توجه  ییروستا یهاباز ساخت سکونتگاه یبرا یاستیعنوان سبه یگردشگر ؛در نگرش دوم

 یدیجد یاقتصاد یهافرصت ها را درکاست و آن یکشاورز به ییروستا دکنندگانیاز حد تول شیاز اتکاء ب توانیمعتقدند که م

مجدد روستاها  یبازساز یبرا یابزار عنوانبه یتوسعة گردشگر یعنی دگاهید نیبر ا یشرق یاروپا یمشارکت داد. در کشورها

 شده است. دیتأک یکشاورز یپس از فروپاش

 دگاهید نیمطرح است. ا یعیو حفاظت از منابع طب داریتوسعة پا یبرا یعنوان ابزاربه ییروستا یگردشگر ؛در نگرش سوم

، صص 3143 یو قادر یافتخار نیالداست )رکن یعیطب یهابومستیبدون اثرات مخرب بر ز یخواهان رشد بلندمدت گردشگر

 .استی مکانی هالیپتانسبر  دیتأکی مذکور با هانگرشبر استفاده از  دیتأک(. در این مقاله 13 15

 ردشگری روستایی بر نواحی روستاییآثار گ -3-2
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 راتی(. تأثByrd, 2009:693) ستیدوگانه ن راتیدربردارنده تأث ،یاندازه گردشگراز توسعه به یشکل چیه :اعتقاد دارد گان

جامعه  زانیم ،هاتیفعال نینوع و هدف ا ،یگردشگر یهاتیو حجم فعال زانیهمچون م یبه عوامل گوناگون یمختلف گردشگر

 آثار ازجمله. (Gracan et al, 2010:109دارد ) یبستگ یمقاصد گردشگر لیتحم تیو ظرف یدر بخش گردشگر زبانیم

اشتغال  جادیو ا یکاریو مناسب، کاهش ب داریپا یدرآمد ارز شافزای ی،اقتصاد یهاتیبه تنوع فعال توانیماقتصاد گردشگری 

ثروت،  لیتعد ،هاپرداخت ازبهبودتر  موجود،امکانات  و هارساختیمردم، بهبود ز یسطح زندگ یدرآمد، ارتقامردم کم یبرا

و سوق دادن  یاقتصاد یهاتیفعال ساختن دگرگون روستا، درون یافراد و خانوارها یهمانند درآمد برا یعموم هیسرما جادیا

 شودیمحسوب م یگردشگر یداز اثرات اقتصا انییروستا یاز برون کوچ یریبه روستاها و باالخره جلوگ یاز مناطق شهر آمددر

(Gun,2002:1این صنعت همچنین دارای اثرات اجتماعی .)-  .یراتییتغ ،یگردشگر یمقصود از اثرات اجتماعفرهنگی است 

و ساکنان آن  یاهال میبه سبب تماس مستق شتریب راتییتغ نیو ا دهدیگردشگر رخ م زبانیمردم جامعه م یاست که در زندگ

مردم ساکن  یاست که در هنر، عادات، رسوم و معمار یراتییتغ یو مقصود از اثرات فرهنگ ردیگیم و گردشگران صورت ارید

، انیرخ خواهد داد )جهان یرشد و توسعة صنعت گردشگر جةیتر است و درنتبلندمدت راتییتغ نی. ادهدیرخ م زبانیجامعة م

 یالگوها یحفظ و ارتقا نةیزم نیو همچن کندیاظت ممنطقه حف یفرهنگ راثیاز م ییروستا یگردشگر نی(؛ بنابرا33:3144

که ازجمله  یو سبک معمار یورسوم، سبک زندگآداب ،یدستعیرقص، تئاتر، لباس، هنر و صنا ،یقیموس یهانهیدر زم یفرهنگ

 نی. همچنسازدیها را فراهم مآن یحفظ و ارتقا نةیزم یگسترش گردشگر لةیوساست که به یمهم گردشگر یهاجاذبه

گردشگران  یها برامنظور متناسب ساختن آنبه انیروستائ یو هنر یسنت یهاتیدر فعال یمنف راتییموجب تغ یگردشگر

 توانیمی گردشگری کیو اکولوژ یطیمحستیزاز آثار  .شودیدر منطقه م یمحل شیاستفاده از گو یجیو کاهش تدر ییروستا

و  یباستان یهامکان یشده(، نگهدارو حفاظت یمل یهامهم )همانند پارک یعیطب ینواح یآثار مثبت آن ازجمله به نگهداربه 

 ییتوسعة روستا یکه برا ییربنایز ساتیو تأس هارساختیو توسعة ز ستیزطیمح تیفیبهبود ک ،یمعمار یهایژگیو و یخیتار

 ،یصوت یهایهوا، آلودگ یآلودگ آب، یآلودگ به آن ی( و از اثرات منفAltinay and Husain, 2005: 277) شوندیم جادیا

شده، قطع درختان، آتش حفاظت یها و نواحدر پارک اهانیبردن رشد گ نی)از ب یاکولوژ یهاانیز ،مشکالت دفع مواد زائد

 .(Apostolopoulos,2007:39) اشاره کرد یو کشاورز یطیمحستیزدن درختان و...( و حوادث ز

 دوم یهاخانه یگردشگر -2-2

 .و قرن حاضر است ستمیقرن ب ممه یهاهدیدوم از پد یهاو گسترش خانه یریگتبع آن شکلو به یرش گردشگررشد و گست

 یفرار از گرما یلذت و آرامش و اغلب برا یکه افراد اجتماع برا گرددیبرم کیدوم به دوران کالس یهاخانه یریگشکل

دوم  یهاخانه یریگشکل (Jafari, 2000, 523) بردندیپناه م یگرید یهانامطلوب تابستان محل سکونت خود، به سکونتگاه

در روستاها به خانه  یدائم ییمساکن روستا لیاول تبد وهیش ردیگیمتفاوت صورت م وهی، معموالً به سه شییروستا یدر نواح

 یهانیدوم در قطعه زم یهادارد. نوع دوم، ساخت خانه یشتریرواج ب یشمال یکایدر اروپا نسبت به امر وهیش نیدوم است. ا

در  یرواج کمتر وهیش نیا نیوساز و کمبود زمساخت یهاتیمحدود لیافراد است که در اروپا به دل یتملک شده خصوص

که  یمناطق ایها و توسعه است که در دوره یهادوم توسط شرکت یهاه سوم، ساخت خانه ویدارد. ش یشمال یکایبا امر سهیمقا

 شکل نیترمهم دیشا ینوع گردشگر نیا (10-13، 3143 ،یرا پاسخ دهد )رضوان ازهایتوانسته ن وهیش نیبوده، ا ادیتقاضا ز

اطراف  ییروستا یدر نواح ژهیواز مناطق به یاریدر بس عیطور سربه کشور باشد که ییروستا یدر نواح یتوسعه گردشگر

وهوا خوش آب ییروستا یدر نواح دوم یهاافزون خانهروز شاهد گسترش روزروزبه رانیا شهرها در حال رشد است. درکالن

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیمی دوم در ایران هاخانهدر گسترش  مؤثر(. از عوامل 33: 3133رضوانی و همکاران، ) میهست

 ؛ییایو جغراف ییآب و هوا یهاتفاوت

مختلف ازجمله حفظ  لیاند به دالها مهاجرت کردهکه به شهر یانییمورد روستا نیا درکه  یشهر – ییروستا یهامهاجرت

خود را حفظ نموده و باعث توسعه و  یکشاورز ی، اراضیحیو تفر ی، تعهد نسبت به زادگاه خود، مقاصد اقتصادیخانوادگ راثیم

 ؛گردندیدوم م یهاگسترش خانه
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 ؛در شهرها یاز زندگ یدر شهرها و مشکالت ناش تیجمع ازحدشیو ازدحام ب ستیزطیمح یآلودگ

 ؛یشخص یخودرو از یو برخوردار یارتباط یهابهبود راه

در نواحی روستایی کشور ما ظهور و بروز یافته و در  ترتمامهرچهی اخیر با سرعت و شدت هاسالی که در ادهیپدی، زیشهرگر

 (.104: 3144، ی)رضوان کشور وارد نموده است. ستیزطیمحی بر ریناپذجبرانی هاصدمهکنار آثار مثبت 

 

 روش تحقیق:

و  اثرات در مورد ازیموردن یهااست اطالعات و داده یلیو تحل یفیآن توص قیو روش تحق یحاضر از نوع کاربرد قیتحق

و  یدانیمطالعات م زین وی اسناد یهااز روش روستای کندوان واقع در آذربایجان شرقیدوم در  یهاخانه یگردشگر یامدهایپ

کندوان واقع در شهرستان اسکو در  یسرپرستان خانوار در روستا یرا تمام قیتحق ی. جامعة آماردیگرد یآورجمع یشیمایپ

خانوار بودند که  380، حدود 3130نفوس و مسکن سال  یاند که بر اساس آمار سرشمارداده لیتشک یشرق جانیاستان آذربا

 دگاهید یابیارز یبرا قیتحق نیانتخاب شدند. در ا قیتحقانجام  یساده برا یتصادف یریگها به روش نمونهنفر از آن 43تعداد 

 نیاست. همچن دهیاستفاده گرد ریمتغ 33کندوان از  یدر روستا ی دومهاخانهی گردشگر و پیامدهایساکنان در مورد اثرات 

افزار نرم طیدر مح یعامل لیها از مدل تحلداده لیوتحلهیتجز یاستفاده شده است. برا کرتیل یاسیمق 5 فیدر پرسشنامه از ط

SPSS آن  یکه هدف اصل رهیچند متغ یآمار یهااز روش یبرخ یاست برا یعموم ینام یعامل لیاست. تحل دهیاستفاده گرد

ها را در قالب آن تیو درنها پردازدیم رهایاز متغ یادیتعداد ز یدرون یهمبستگ یروش به بررس نیهاست. اخالصه کردن داده

 یبرا یعنوان روشبه یعامل لی(. تحل343: 3144، ی)کالنتر کندیم نییکرده و تب یبنددسته یمحدود یعموم یهاعامل

 رهایباشد که متغ یبه صورت یستیها باخالصه کردن نیاست و ا رهایفراوان است و هدف آن خالصه کردن متغ یهاداده لیتحل

 (.Everitt B.S, 1994:17) ندخود را از دست نده هیو اول یاصل تیخصوص

 

 قیتحق یهاها و مؤلفهشاخص: 2جدول 

 هامؤلفه هاشاخص

 

 یهاشاخص

 یفرهنگ یاجتماع

 

رواج استفاده از  ی،محل شیاستفاده از گوی، تغییرات جامعه محل یسنت ورسومآداب یایحفظ و اح

 جادیا ی،عیبه منابع طب ی ساکنانسطح آگاه شیافزای، محل ینهادها لیتشکی، رفاه لیوسا

 انیینوع مراسم روستا رییتغ، دوم یهامنطقه و خانه یافراد بوم نیب یادها و اختالفات محلتض

 و ...( یعروس ،ی)عزادار

 

 یاقتصاد یهاشاخص

ی، محل یتیریمد ینهادها تیکسب درآمد و تقو، ساکن انییروستا نیب یشغل یهاتنوع فرصت

به بخش  یکار کشاورز یروین ییجابجا ،الهایها به وآن لیو تبد یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ

 و مسکن نیزم متیق شیافزا، تورم شیافزایی، روستا یشدن درآمد خانوارها یفصلی، گردشگر

 

فیزیکی  یهاشاخص

 یطیمحستیزو 

استفاده از مصالح بادوام در  ی،گردشگر یهابه حفاظت از جاذبه یمحل رانیتوجه ساکنان و مد

کشت محصوالت  ریز یدر منطقه و کاهش اراض یکشاورز یضارا یکاربر رییتغ ،وسازساخت

به هم ، مدرن در منطقه یسازدر اثر توسعه خانه یسنت یرفتن سبک معمار نیاز بی، کشاورز

هوا، آب، جنگل و  یمثل آلودگ یطیمحستیز یهایآلودگ شیانداز و مناظر روستا، افزازدن چشم

 ،یو تجار یونمسک یدر تعداد واحدها راتییتغی، صوت یآلودگ

و همکاران،  یعنابستان، 3130، یو خاور یخاور، 3130، جمعه پور و همکاران 3143، یعنبر (،3133همکاران )رضوانی و 

3130 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

117 

 

 موردمطالعهمحدوده 

سهند و  یتودة کوهستان یدامنة شمال غرب یروستا در راستا نیقرار دارد. ا ایسطح در یمتر 3800کندوان در ارتفاع  یروستا

 یگردشگر یاز روستاها یکیعنوان کندوان به یدر شهرستان اسکو واقع شده است. روستا زیجنوب شهر تبر یلومتریک 15 در

 ییگورمه( و روستا ی)روستا هیترک یایروستا به همراه کاپادو ک نیقرار دارد. ا جانیر آذربایو سردس یدر منطقة کوهستان رانیا

 (.14: 3143 ،ی)سامع سردرود روندیجهان به شمار م یاخرهص یسه روستا کایآمر یدر منطقة داکوتا

 

 

 

 

 محدوده موردمطالعه ییایجغراف تی: موقع3شکل شماره 

 

 
 منبع: نگارندگان

 ی تحقیقهاافتهی لیوتحلهیتجز

آزمون  جاذب گردشگر از یدوم بر توسعة روستاها یهاخانه یگردشگر یامدهایاثرات و پ یابیمنظور ارزمطالعه، به نیدر ا

در  لیمورد تحل یرهایمربوط به مجموعة متغ یهامناسب بودن داده استفاده شده است. جهت آزمون یعامل لیتحل یآمار

آزمون بارتلت  یستفاده شد. معنادارا Bartlettو  KMOاز تست  یعامل لیشروع تحل یو برا ییتوسعة روستا لیخصوص تحل

 لیانجام تحل یموردنظر برا یرهایو مناسبت متغ یاز همبستگ یحاک KMO درصد و مقدار مناسب 33 نانیدر سطح اطم

 .است یعامل

 

 ی: آزمون بارتلت در سطح معنادار1جدول 

مقدار  یلتحل مورد مجموعه
KMO 

مقدار 

 بارتلت

درجه 

 آزادی

 داری

سطح 

 معنی
 0.000 330 3443.045 0.444 ی دومهاخانهی گردشگر اثرات و پیامدهای 

 تحقیق یهاافتهمنبع: ی
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در توسعة  دوم یهاخانه یگردشگر اثرات و پیامدهای یابیمستخرج از پرسشنامه به ارز ریمتغ 33در ادامه با استفاده از 

 5/0 یشده در هر عامل که باال یبارگذار یهاشاخص بیترت نیاقدام شد؛ بد یعامل یلیتحل از نمونة یریگ با بهر ه یی،روستا

 جةی. نتدهندیم لیرا تشک یگرید را ندارند، عامل هانیکه امکان تجمع با ا ییرهایو متغ ددهنیعامل را شکل م کیهستند، 

 بخشتیامر نشان از رضا نی. اکندیم نییرا تب انسیدرصد از وار 43.051عامل بوده که  5، معرف ریمتغ 33 لیحاصل از تقل

ارائه شده  یتجمع انسیو درصد وار انسی، درصد وارژهیو( مقدار 8دارد. در جدول ) یموردبررس یرهایمتغ و یعامل لیبودن تحل

 .است

 موردمطالعه یرهایمتغ ی: عامل بند4جدول 

 مجموع مجذور بارهای استخراجی هاعامل

درصد  مقدار ویژه

 واریانس

درصد واریانس 

 تجمعی

3 1.143 13.458 13.458 

2 3.313 38.033 85.351 

1 3.483 31.513 53.848 

4 3.533 33.008 43.844 

5 3.333 30.514 43.051 

 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی

 هااستخراج عامل -3-5

 ریمتغ 4عامل  نی. در ادهدیم حیرا محاسبه و توض انسیوار درصد 13.458است که  1.143عامل  نیا ژةیمقدار و :عامل اول

 ریعامل، متغ نیدر ا یموردبررس ریمتغ 4 انیاز م .نامید انییورسوم روستاآداب یایاح توانیماین عامل را شده است.  یبارگذار

 0.318 یدوم با بار عامل یهامنطقه و خانه یافراد بوم نیب یتضادها و اختالفات محل جادیای دوم بر هاخانهگردشگری  ریتأث

 .اندلعه داشتهموردمطا یدر روستا ییتوسعة روستا بردوم  یهاخانه یگردشگر ریتأثارزیابی  نةیرا در زم ریتأث نیشتریب

 را انسیدرصد از وار 38.033 است که موردمطالعهی و مسکن در روستا نیزم متیق شیافزا عامل دوم مربوط به :عامل دوم

، از بین و مسکن در روستا نیزم متیق شیافزا شامل رهایمتغاین  اند کهشده یبارگذار ریمتغ 8عامل  نی. در اکندیم نبییت

ی مدرن در منطقه، تغییر در استفاده از گویش محلی و کسب درآمد و تقویت سازخانهاثر توسعه  رفتن سبک معماری سنتی در

است که برابر  یتیریمد ینهادها تیکسب درآمد و تقو ریمتغ باعامل  نیا یهمبستگ نیباالتر نهادهای مدیریتی است که

 است. 0.405

ی کشت محصوالت کشاورز ریز یدر منطقه و کاهش اراض یزکشاور یاراض یکاربر رییتغ توانیماین عامل را  :عامل سوم

 یکاربر رییتغ ،ریمتغ 1عامل  نی. در ادهدیم حیتوض را انسیوار 31.513است که درصد  3.483عامل  نیا ژةیمقدار ونامید. 

الها و افزایش ی، تغییر کاربری اراضی و تغییر آن به ویکشت محصوالت کشاورز ریز یدر منطقه و کاهش اراض یکشاورز یاراض

در  یکشاورز یاراض یکاربر رییعامل تغ نیا در یموردبررس ریمتغ 1 انیشده است. از م یبارگذار یطیمحستیزی هایآلودگ

 یگردشگر ریتأث یابیارز نةیرا در زم ریتأث نیشتریب 0.383 یعامل با بار یکشت محصوالت کشاورز ریز یمنطقه و کاهش اراض

 .اندموردمطالعه داشته یدر روستا ییستادوم بر توسعة رو یهاخانه

ی محل ینهادها لیعامل را تشک نیا توانیکه م کندیم نییرا تب انسیدرصد از وار 33.008 زیناین عامل  :عامل چهارم

در  یرفاه لیرواج استفاده از وسا ریعامل با متغ نیا یباال یشده است که همبستگ یبارگذار ریمتغ 8عامل  نی. در ادانست

 است. 0.451 یبار عامل یطقه است که دارامن
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 ،تورم شیافزا ی وعیبه منابع طب یسطح آگاه شیافزا ریمتغ 3 کندیم نییرا تب انسیدرصد از وار 30.514که  :در عامل پنجم

 است. یعیبه منابع طب یسطح آگاه شیعامل افزا نیاند. اشده یبارگذار 0.441و  0.413 یعامل یبارها

را نشان  رهایها و متغاز عامل کیهر  ریگانه و تأث 5در عوامل  رهایمتغ یشده را برااستخراج یعامل یهابار 5شماره جدول 

 .دهدیم

 یدر روستای دوم هاخانهآثار و پیامدهای گردشگری گانه  5شده در عوامل  یبارگذار یرهایمتغ :5جدول شماره 

 یسیکندوان بعد از دوران ماتر

عامل  هامؤلفه

 اول

عامل 

 ومد

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

عامل 

 پنجم

 

 انییروستا ورسومآداب تغییر

0.311     

 

 ،تجاریو  مسکونی واحدهایدر تعداد  تغییرات

0.445     

 

 یبه بخش گردشگر یکار کشاورز یروین ییجابجا

0.448     

 

 ساکن در منطقه انییروستا نیب یشغل هایفرصتتنوع 

0.115     

 

 وسازساختصالح بادوام در باعث استفاده از م

0.485     

 

 و مناظر روستا، اندازچشمزدن  هم به

0.434     

 

 ییروستا یشدن درآمد خانوارها یفصل

0.553     

 

منطقه و  یافراد بوم نیب یتضادها و اختالفات محل جادیا

 دوم هایخانه

0.318     

 

 و مسکن در روستا نیزم متیق شیافزا

 0.441    

 

 سازیخانهدر اثر توسعه  یسنت یرفتن سبک معمار نیاز ب

 مدرن در منطقه

 0.145    

 

 یمحل شیدر استفاده از گو رییتغ

 0.143    

 

 مدیریتی نهادهای تقویتدرآمد و  کسب

 0.405    

 

 یدر منطقه و کاهش اراض یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ

  0.383   
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 یکشت محصوالت کشاورز ریز

 

 الهایبه و هاآن تبدیلو  کشاورزی اراضی یکاربر تغییر

  0.554   

 

هوا، آب،  یمثل آلودگ محیطیزیست هایآلودگی شیافزا

 در منطقه یصوت یجنگل و آلودگ

  0.418   

 

 یمحل ینهادها لیتشک

   0541  

 

 و ...( یعروس ،ی)عزادار انیینوع مراسم روستا رییتغ

   0.531  

 

 هایجاذبهبه حفاظت از  یمحل مدیرانو  ساکنانتوجه 

 گردشگری

   0.415  

 

 یرفاه لیرواج استفاده از وسا

   0.451  

 

 یعیبه منابع طب یسطح آگاه شیافزا

    0.413 

 

 تورم شیافزا

    0.441 

 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی

 

 یریگجهینتبحث و 

مناطق کمتر  یو فرهنگ ی، کالبدی، اجتماعیاداقتص که در ابعاد یاگسترده اریبا توجه به اثرات بس ییروستا یگردشگر

عنوان دوم به یهارابطه، خانه نی. در اگرفته استقرار  یدر سطح محل زانیربرنامه موردتوجه شدتدارد، به ییروستا افتةیتوسعه

 یحیمقاصد تفری راب گریساکن در نقاط د یهاخانواده لةیوسعمدتاً به ییدر مناطق روستا یگردشگر راتیتأث نیتراز مهم یکی

ی دوم بیشتر اجاره هاخانهالبته در روستای کندوان،  .شودیاجاره م یبه مدت طوالن ایو  یداریو گذران اوقات فراغت خر

و نتایجی  پرداخته شده است؛ ییدوم بر توسعة روستا یهاخانه یگردشگر یامدهایاثرات و پ یابیمطالعه به ارز نیدر ا .شوندیم

مورد  یرهایمجموعه متغ مربوط به یهاجهت تست مناسب بودن دادهاول  مرحلةت بدین شرح است: در که حاصل شده اس

آزمون بارتلت در سطح  یمعنادار استفاده شد. KMOو ضریب  Bartlettاز آزمون  موردمطالعهموضوع  در خصوص لیتحل

دارد؛  یعامل لیانجام تحل یموردنظر برا یرهایو مناسبت متغ یاز همبستگ یحاک KMO درصد و مقدار مناسب 33 نانیاطم

 5 ، معرفرهایمتغ نیا لیحاصل از تقل جةی. نتدیاستفاده گرد ریمتغ 33 نامه ازمطرح در پرسش یرهایبا استخراج متغ نیبنابرا

را بر ی دوم هاخانهی که بیشترین تأثیر گردشگری اشدهاستخراجعوامل  .کندیمواریانس را تبیین  43 عامل اصلی بوده که

دوم، کسب  یهامنطقه و خانه یافراد بوم نیب یتضادها و اختالفات محلاز  اندعبارتبه ترتیب  دهندیمتوسعه روستایی نشان 

 ،یکشت محصوالت کشاورز ریز یدر منطقه و کاهش اراض یکشاورز یاراض یکاربر ریی، تغیتیریمد ینهادها تیدرآمد و تقو

 نییرا تب انسیدرصد از کل وار 14.51شده، عامل اول عوامل استخراج نیاز بایش تورم. افز ،یرفاه لیرواج استفاده از وسا

روستاییان نامید. بیشترین بار عاملی در بین  ورسومآداباحیای  توانیماین عامل را  است. 143/1آن  ژهیکه مقدار و کندیم
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، 0.318با مقدار  دوم یهاخانه ساکنین نطقه وم یافراد بوم نیب یتضادها و اختالفات محل جادیامتغیرهای عامل اول 

را  انسیوارکل درصد از  30.514 عامل نیز، عامل پنجم که کمترین تأثیر را داشته، 5. از بین استبیشترین تأثیر  دهندهنشان

 یبارگذار 0.441و  0.413 یعامل یبارهابا تورم  شیو افزا یعیبه منابع طب یسطح آگاه شیافزا ریمتغ 3 که کندیم نییتب

 .اندشده

 هاشنهادیپ

 ی دوم برای توسعه روستاییهاخانهایجاد محیطی مناسب برای تعامل سازنده بین افراد بومی منطقه و مالکان 

 ی و تخریب بناهاطیمحستیزی دوم برای جلوگیری از اثرات هاخانهمحدودیت ایجاد 

در روستای  رمتعارفیغی وسازهاساختاز افزایش تورم و افزایش  ی دوم برای جلوگیریهاخانهی بهااجارهجلوگیری از افزایش 

 کندوان

 ی دومهاخانهی سازدر ساختمان بومی یاستفاده از روح معمار

 لیبدیبی دوم و اجتماعات محلی منطقه جهت حفاظت از این نواحی هاخانهتوجه دولت و مردم به اثرات 
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