
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

123 

 

ارزیابی پیامدهای گردشگری خانه دوم در نواحی روستایی مناطق کوهستانی )مطالعه موردی: 

 روستای پیته نو بندرگز( 
 

 .*2، علیرضا اسالمی3مهدی سقایی

 mehdi.saghaii@gmail.com گرگان، مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی،
 ali_n_121@yahoo.comگرگان، مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی، 

 
 

 

 چکیده

های کوتاهِ خارج از شهر قرار دارد، روستاهای اطراف گردشگری در طبیعت که بر پایه سفر به مناطق طبیعی در مقیاس

یالت مدت بخصوص تعطهای بکر به مقاصد گردشگری بدل کرد و گردشگرانی را برای اقامت کوتاهعنوان مکانشهرها را به

گونه های دوم در روستا همراه بود. اهمیت یافتن اینآخر هفته در برخی فصول سال تشویق کرد که با ساخت خانه

گردشگری در مقیاس کم، یکی از تغییراتی است که بیشتر با دو متغیر طبقات اجتماعی و ابعاد فضایی ـ زمانی رابطه دارد. 

دهی، فراتر از پیامدهای مستقیم با تیپ محیطی روستا داشت که بدون سامانتبع گونه گردشگری، بهافزایش و گسترش این

اند. در این راستا پژوهش حاضر در چارچوب روشِ تحلیلی ـ توصیفی به مطالعه عمل کرده یشهر یراپیک الگوی تفرجگاهی 

 پردازد.نو بندر گز میپیته کوهستانی در منطقه -های دوم در تیپ روستایی متنی گردشگری خانهپیامدهای درون و برون

محیطی، فرهنگی و ...، تغییر کاربری های زیستها باعث ایجاد انواع آلودگینتایج مطالعات نشان داد: گسترش این خانه

بازی زمین و ناتوانی جوانان منطقه در تهیه مسکن شده است. هرچند پیامدهای بورس افزایش صعودی قیمت آن، زمین و

اشتغال را برای ساکنان روستا فراهم آورده است. این مطالعه نشان داد: گریز از شهر و کنش شهری در مثبت اقتصادی و 

رو خوانش های دوم در نواحی روستایی هستند. ازاینمتن روستایی؛ دو عامل مهم در شکل دادن به پیامدهای خانهدرون

دهی و توسعه گردشگری روستایی الگوی راهبردی از ساماننیازمند ارائه یک  پیرا شهریهای پیرامون این تفرجگاه متن در

 پایدار است.
 

 نو بندر گز. ی دوم گردشگری، متن گردشگری، گریز شهری، کنش شهری، پیتههاخانه :ی کلیدیهاواژه

  

                                                 
 344کد مقاله ثبت شده در همایش: گردشگری، مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان.  استادیار گروه علوم - 3

 * نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی.3
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 ـ مقدمه 3

ساسی با سایر ی اهاتفاوتگردشگری که یکی از موضوعات مهم در قرن حاضر است، دارای  روزافزونافزایش و گسترش  

. گردشگری استی متفاوتی هاشاخصهی خدماتی نیز دارای هابخش. چه اینکه گردشگری حتی با استی اقتصادی هاتیفعال

. نواحی روستایی و کندیمیی است که در عصر حاضر نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار محلی ایفاء هاتیفعالیکی از پویاترین 

یی هستند که در کنش متقابل گردشگر / میزبان، متن فضایی گردشگری را تولید کرده که هامکان نیترمهمکوهستانی از 

، الگو فضایی دشدهیتولی فضایی گردشگری هامتن ازجمله ی اقتصادی مرتبط است.هاتیفعالمحصول گردشگری و  رندهیدربرگ

که  ردیگیبرم دری گردشگری مختلفی را هاگونهیک الگوی فضایی،  عنوانبه. گردشگری روستایی استگردشگری روستایی 

ی دوم، مساکنی هاخانهی خانه دوم است. گردشگری گردشگر به نسبت بین گردشگری و تفریح در هوای آزاد، هاگونهآنیکی از 

 در 3343دیویس و فارل،) شودیمموقت و در مدتی از سال برای مقاصد تفریحی و فراغتی استفاده  طوربههستند که 

ی ادهیپدگسترش زیادی یافته است و  از گردشگری در نواحی کوهستانی و ییالقی ایران گونهنیا(. 44: 3133نی، دادورخا

 گونهنیا. شودیمکه بیش از هر زمان دیگری ضرورت بررسی و تحلیل آن احساس  شودیمدرخور پیامدهای مختلفی محسوب 

شکلی از گردشگری بخش  عنوانبهروند رو به رشد آن  ؛ کهشوندیمصل ی ییالقی توسط افراد حاهاخانهمعموالً از طریق تملک 

است که با توجه به ماهیت معموالً دارای تمکن مالی(، به سبک عصر حاضر )ی از زندگی برای برخی افراد ریناپذاجتناب

 حائزواحی روستایی بسیار گردشگری، بررسی تأثیرات آن بر جوامع روستایی، مدیریت و هدایت منطقی و نیز ساماندهی آن در ن

 اهمیت است.

که به لحاظ طبیعی دارای طبیعتی  شودیمنو از مناطق پیراشهری واقع در جنوب منطقه بندر گز محسوب روستای پیته 

ی بکر و طبیعت زیبای هاجاذبهی پاک کوهستانی آن و نیز وجود وهواآب کوهستانی است که_کوهستانی و نیز بیابانی_جنگلی

. از طرفی فقر و تشدید فاصله برشمردشهری  نانینشخوشی دوم برای هاخانهی ریگشکلاز عوامل مهم در  توانیمآن را 

رشد مهاجرت  جهیدرنتی خانوار روستایی، سیر نزولی کشاورزی در مناطق روستایی و درآمدهاکاهش  لیبه دلطبقاتی 

گردشگری روستایی رابطه  که یآنجائیی گردیده است. از ، موجب بروز معضالتی در متن زندگی روستاشهرهاروستاییان به 

 رونیازای مثبت و یا منفی را در پی داشته باشد. امدهایپآثار و  تواندیمیک جاذبه مقصد دارد  عنوانبهمستقیمی با طبیعت 

ا توسعه پایدار بسیار ی بهینه از گردشگری روستایی بوربهرهی در زمینه ایجاد زیربرنامهشناخت پیامدهای گردشگری و سپس 

 اهمیت است. حائز

ی دوم چه اثرات و پیامدهای هاخانهاساسی پاسخ داده شود که رشد گردشگری  سؤالدر مقاله حاضر سعی شده است به این  

نو( را داشته است، سپس با ارزیابی تهیپ ؛موردمطالعهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نواحی روستایی )منطقه طیمحستیز

 و بازنگری تأثیرات آن، بتوان راهکارهایی در زمینه توسعه پایدار روستایی را منتج شد.

 

 پیشینة تحقیقـ  2

 از آن یهانمونه به توانیم دسته آن ازشده که انجام دوم یهاخانه یگردشگر آثار خصوص در یاریبس یهاپژوهش تاکنون 

 دوم، یهاکه خانه دیرس جهینت نیا به روستا اقتصاد بر دوم یهاخانه ریتأث مطالعة در( 3008) گراف و نیبنجام کرد: اشاره

 شده تیجمع شیافزا و اشتغال سرانه، درآمد شیافزا سببکه  دهدیم لیموردمطالعه تشک ینواح در رامساکن  از یادیز درصد

 .(44: 3133دادورخانی و همکاران،است )

 کمتر و است نیکشور چ در یدیجد دةیپد دوم خانة افتیدر ،ویکیه در دوم خانة دةیپد مطالعة هنگام( 3001) وانگ 

 شده هیناح درمسکن  بازار تیوضع بهبود موجب دوم، یهاخانه شیافزا یو نظر به. است گرفته انجام آن مورد در یامطالعه

 اثراتپژوهشی با عنوان ( در 3003کیم ) .(44همان، شود )یم زیمسکن ن متیق شیافزا موجب امر، نیا گرید یسو از اما است؛

 یقلمروها از تیرضا و یگردشگراثرات  نیب بیان داشت که (اینیرجیو منطقهاجتماع ) درساکنان  یزندگ تیفیک بر یگردشگر
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 آثار نیب کهیطور. بهاست مختلف منطقه یگردشگر توسعه مرحله به توجه باشده حاصل یگردشگر ازکه  یزندگ از مختلف

 نیب در منطقه یاجتماع رفاه از تیرضا و یگردشگر یاجتماع آثار نیب رابطه و یماد رفاه از تیارض و یگردشگر یاقتصاد

و  رضوانی)دارد.  وجود ارتباط نیتریقو و نیشتریب هستند یگردشگر توسعه بلوغ مرحله درکه  یساکنان مناطق

 یاقتصاد ی منابعداریپا یگردشگرسعه تو یسوبه یراه دوم یهاخانهدر  (3001). موتیار (31: 3جدول  ،3133همکاران،

 یادیز یهانهیهز گردشگران نوع نی. اوجود دارد هستند جذاب یحیتفر ای التیتعط یهاخانه یکه برا یاهیناح یبرا یادیز

 (.31همان، شود )یمتمرکز م یمحل ینواح در عمدتاً گردشگران نوع نیا یهانهیهز و کنندیم گردشگران گرید به نسبت

 ی دوم دارند تحقیقاتی در این زمینه انجام شد.هاخانهران نیز با توجه به عمر کوتاهی که گردشگری در ای 

ی هاگونهی دوم در نواحی روستای رودبار قصران بیان داشت که میان هاخانهدر گونه شناسی گردشگران  (3144)ضیایی  

گردشگران  کهیطوربهی وجود دارد، داریمعنشان ارتباط ی کالبدی و اجتماعی ناشی از حضور ایامدهایپمختلف گردشگران و 

تعاملشان با محیط و جامعه  کنندیمی دوم تعقیب هاخانهو اهداف متفاوتی که از تملک  هازهیانگی دوم به دلیل هاخانهقدیمی 

صرف گسترده و کنترل ی دوم نشان از دخل و تهاخانهبومی بسیار سازگار بوده و بالعکس نتایج ناشی از گردشگران جدید 

گردشگران را فراهم  گونهنیازارا  موردمطالعهکه موجبات نارضایتی جامعه روستایی  دهدیمی بر روی کالبد روستایی انشده

 آورده است.

« ی دوم و اثرات آن برای نواحی روستایی: فرصت یا تهدیدهاخانه گردشگری»( در تحقیقی با عنوان 3148)رضوانی و صفایی  

، از (بخش لواسانات و رودبار قصران)ی و ضعف مدیریتی در نواحی روستایی شمال تهران زیربرنامهعدم  لیبه دلدادند  نشان

ناحیه در بخش گردشگری به جهت تأمین نیاز اوقات فراغت شهروندان تهرانی استفاده بهینه نشده  نیدر ای موجود هافرصت

پیامدهایی نظیر آلودگی منابع آبی، افزایش مهاجرت، تخریب چشم اندازهای است و در مقابل تهدیدهای مرتبط با گردشگری 

 ی کشاورزی و دوگانگی رفتارهای اجتماعی گردیده است.هاتیفعالطبیعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی و باغات و نیز کاهش 

 نشان استان تهران، شمال ییروستا ینواح در دوم یهاخانه گسترش و جادیا روند لیتحل در( 3143) یرضوان 

 در و اندافتهی رواج منطقه آن در یاسالم انقالب از بعد ژهیوبه و 3180 دهه از عمدتاً  دوم یهاخانه که داد

ی اقتصاد تحوالت با آن عیسر رشد و دهیپد نیا شیدایپ .است گرفته شدت روند نیا ریاخ یهاسال

 نیا یطیمحستیز یآلودگ و تیجمع تراکم شیافزا ی،کیزیف رشد با ژهیوبه و تهران شهر و کشور یاجتماع

با استفاده از مدل  ییروستا گردشگری توسعه یراهکارها در (3141) یمهدو و یافتخار است. مرتبط شهر

SWOT بودن یگردشگر علت به ییروستا نقاط یریپذبیآس آستانه که دهندیم نشان کوچکلواسان  دهستان 

 یهاتیمز از استفاده و هاتیمحدود رفع یبرا مناسب یهااستیس ارائه و یبازنگر به ازین و باالست اریبس

 .دارد وجود ینسب

 دره اخلمد منطقة در یشهر رامونیپ یهاتفرجگاه در یگردشگر یسامانده در (3145) ییسقا و وریکد 

 از خارج و مردم لهیوسبه خودجوش طوربه که شهرهاکالن رامونیپ یهاتفرجگاه که دادند نشان )مشهد(

 گرفته نظر در فراغت اوقات گذران یبرا یمکان عنوانبه دولت و زانیر برنامه یسو از یرسم تیهدا

 از یسامانده ازمندین ،ابدییم شیافزا مکان آن در ییفضا یگرکنش و دکنندگانیبازد حجم کهیوقت ،شوندیم

 با طیمح یداریپا تنهانه مناطق عنو نیا یسامانده عدم صورت در .هستند یفرامحل و یمحل مسئوالن یسو

 .گرددیم چالش دچار آن به مربوط یمکان یاجتماع تیامن بلکه ،شودیم مواجه خطر

 شیافزازنجان را بررسی و دریافتند که  شهرستان باغ بهادران منطقه توسعه بر دوم یهاخانه ریتأث( 3143) گرانید و ییدایص 

 دیتشد زین و یمنف نکات از نیزم متیق شیافزا ،مولد ریغ اماکن مولد یهاباغ لیبدت و مثبت نکات از مکمل اشتغال و درآمد

 یاجتماع یکپارچگی خوردن به هم سبب گردشگران و مردم نیب یاجتماع یدوگانگ و تضاد و یاقتصاد و یاجتماع یهاینابرابر

را  کالردشت هیناح یاجتماع و یاقتصاد ساختار بر دوم یهاخانه ریتأث و ( نقش3144) گرانید و یمهدو .است شده منطقه

 آن یاجتماع -یاقتصاد یهایدگرگون بر یریچشمگ ریتأث ییروستا ینواح در دهیپد نیا یریگشکل کهبیان داشتند  گونهنیا
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 به منجر جهیدرنت بوده و برنامه طرح فاقد و یاقهیسل صورتبه غالباً  قسمت نیا در وسازهاساخت کهنیا بر دیتأک با .است داشته

 است. شده آن یطیمح و ساختار چهره در یناهماهنگبروز 

 

 مبانی نظری تحقیقـ  1

از  یاریبس .است عتیطب به یابیدست یبرا شهرها از مردم فرار دهندةنشان فراغت، اوقات نةیزم در بشر رفتار مطالعات 

 به دامن وساز شده،کمتر ساخت یاگفته به ای هشرفتیپ کمتر مناطق به یشهر مصنوع طیمح از فرار یبرا شهرهاکالن ساکنان

 خانة تدارک یدیکل و یاصل ة زیانگ خود، متعدد مطالعات جینتا اساس بر محققان، یبرخ رابطه نیهم در .برندیم پناه عتیطب

 .کنندیم ریتعب «عتیطب به بازگشت»را  دوم

موقت و در مدتی  طوربهی دوم مساکنی هستند که هاخانه» :اندکردهتعریف  گونهنیای دوم را هاخانه( 3343دیویس و فارل )

، خانه 3ی ییالقی هاخانهی دوم به نام هاخانه. (311: 3148رضوانی، ) «.شوندیم از سال برای مقاصد تفریحی و فراغتی استفاده

 شودیمی گردشگری محسوب نوع هااقامتگاهدر این  . اقامت(10: 3143رضوانی، ) .اندمعروفنیز  33و آخر هفته 3تعطیالت 

ی دوم روستایی چنین آمده هاخانه(. در فرهنگ جغرافیای انسانی در مورد 43: 3144ضیایی و صالحی نسب،  در 3148دروئو، )

خانوارهای ساکن در نقاط دیگر، خریداری و یا برای مدت طوالنی اجاره  لهیوسبهیی هستند که هاخانهی دوم، هاخانهاست: 

ی دوم اسامی هاخانه. شوندیمدر نواحی روستایی قرار دارند و برای مقاصد تفریحی استفاده  معموالً یی هاخانهن . چنیشوندیم

 (331: 3148رضوانی و صفایی، ) ی تعطیالت، دارند.هاخانهی آخر هفته و هاخانهدیگری نیز مانند 

 لیقبی از متعددی و کشاورزی، با مسائل و مشکالت منابع طبیع دارا بودن رغمیعل توسعهدرحالی کشورهایی روستامناطق  

و تخریب منابع طبیعی از سوی دیگر مواجه  سوکی در بخش کشاورزی و تولیدات روستایی از یوربهره نییپابیکاری، نرخ 

. (Byrd et al, 2009:699) ساخته است رممکنیغتا حدودی ها آنمناطق و ایجاد اشتغال پایدار در  نیاهستند که توسعه 

قرار گرفته و حتی در  موردتوجه مذکوری هاچالشی غلبه بر برادر اغلب کشورهای جهان  کهیی راهبردها نیترمهمیکی از 

، امروزه گریدعبارت؛ به(Volkov, 2012:860) استنتایج مثبتی هم به همراه داشته، توسعه گردشگری  هاآنبرخی از 

یی روستای اقتصاد اصل ارکانیی، از روستا -یامنطقهی توسعه هایاستراتژی کی انعنوبه ی مرتبط با آنهاتیفعالی و گردشگر

 Aylward et)یی مطرح است روستا داریپابه توسعه  لینی راستای به آن در بخشتنوعی برای بالقوه منبعو  دیآیمبه شمار 

al, 2009:7) .ی اقتصادی از توسعه مناسب شکل عنوانبه میمستق طوربه اسیمقکوچکی گردشگرارتقا و توسعه » کهیطوربه

ی زیربرنامه ازمندین که (Gjorgievski and Nakovski, 2012:117)ی شده است معرف «ییروستای مناطق برا

 .(Butler, 2008:7)نگرش جامع است  کی به یابیدستو  داریپاتوسعه  نهیزمدر  گردشگری تیریمدو  انهیگراواقع

با توجه به  که شودیم ی محسوباجتماع -یحیتفری تیفعالی، گردشگری صنعت هاشاخهیکی از  عنوانبهیی روستای گردشگر 

اشتغال و  جادیاروستاها،  اتیح دیتجدی در مهمنقش  تواندیمیی، روستای موجود در مناطق فرهنگی و عیطبی هاتیظرف

: 3130ی، رضوان) کند فایایی روستا داریپاو  کپارچهتوسعه ی تیدرنهای و فرهنگی و خیتاری، عیطب راثیمدرآمد، حفاظت از 

و  درآمد جادیای، کاریب کاهش قیطری از اجتماع -یاقتصادبه توسعه  دنیبخشیی ایپوی در فراوان تیقابل کهیطوربهمقدمه(. 

و هم از  (44: 3133، همکارانی و فیلطیی دارد )روستای توسعه هاچالشاز  کاستنآن  تبعبهی و محلی سطح رفاه جامعه ارتقا

ی زندگی هاوهیشو  هادهیای در انتقال دانش، متعدد راتیتأث تواندیمیی روستای متعدد در مناطق هایگذارهیسرما قیطر

، با تیدرنها ؛ و(3144:35منجر شود )طالب و همکاران، هاآنی اجتماع -یاقتصاد تحرکیی داشته و به روستای به مناطق شهر

 فایا زبانیماقتصادی جامعه  -اجتماعی مشارکتی در توانمندسازی و جلب اعمدهی نقش بعدچندماهیت  دارا بودنتوجه به 

                                                 
1. Country Homes 

2. Holiday Homes. 

Weekend Homes.3  
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یی و توسعه روستای توسعه مناطق برای ابزارو  محرک کی عنوانبهاز آن  کهیطوربه(. Tuulentie, 2012:87) کردخواهد 

ی گردشگر، دهدیم( نشان 3) لشک که طورهمان. (Gjorgievski and Nakovski, 2012:117) شودیم ادی یمحل

واقع شده است و خود  حیتفری و گردشگری اوقات فراغت، همپوشاننقطه اتصال و  عنوانبهاوقات فراغت  ستمیسیی در روستا

در  حیتفری و گردشگری هاتیفعال رندهیدربرگیی روستاگردشگری  دگاهید نیا. در باشدیمی اوقات فراغت گردشگری از بخش

ی و کشاورز داتیتولی، کشاورزی هاطیمحی، عیطبی هاجاذبهبا  میمستق طوربه کهی است شهری هاحومهو  ییروستامناطق 

 .(Kropinova, 2012: 131) استمزارع در ارتباط 

 

 
 

 ی اوقات فراغتهاتیفعالیی در روستای گردشگر گاهیجا -3 شکل

 Kropinova, 2012: 131منبع:  

 

 هیحاشدر  ژهیوبهتفاوت فصول،  لیدلبه  مکانچند  ای در دو یزندگ دهندهنشانی دوم هاخانهی گردشگر، گریدعبارتهب 

 ,Rinne)یی مطرح است اروپای کشورها شتریبی در شهری زندگ وهیشی از نوع عنوانبهامروزه از آن  کهی بزرگ است شهرها

ی الگوهای دگیچیپ شیافزای از دیجددهنده بعد یی نشانروستامناطق  ی دوم درهاخانهگسترش  کهیطوربه. (2012:61

با اقامت گردشگران در  کهی در مناطق جاذب گردشگر مبدل شده است واقعی چالشبه  شتریبامروزه  کهی معاصر است حرکت

نفوذ شهرها  راتیتأثظاهر و ی از مکی عنوانبهو  ردیگیمی در ارتباط با محل اقامت مدنظر قرار عمومآن و استفاده از خدمات 

 استی و عوامل مشابه آن نیشهرنشی برای نیگزیجا عنوانبهی بوده و نیشهرنشی نگرش ضد نوع انگریبیی روستادر مناطق 

(Müller et al, 2004:245)ی بر استفاده مبتنی زندگ دیجدی هاوهیشگسترش  عنوانبهی دوم عمدتاً هاخانه، نی؛ بنابرا

ی از سازمان دیجدو اشکال  نیزماستفاده از  رییتغی ساختارعنصر  کی و یسرگرم و حیتفری اوقات فراغت و ابراز زمان  نهیبه

ی ریپذستیز تیقابلی و بهبود اقتصادرشد  کیتحری برای مناسب ابزار تواندیمو  (Roca, 2010:65)یی مطرح است فضا

مثال، در  طوربه. (Tuulentie, 2012:87) دیآی بشمار محل نیساکنی زندگی استانداردهای ارتقاو  افتهیتوسعه کمترمناطق 

ی اجتناب از افول برای و اشتغال درآمدی به منابع بخشتنوعراهبرد مهم در  کی عنوانبهی دوم هاخانهی گردشگرتوسعه  رلندیا

مطالعه  نیهمچن. (Cawley& Gillmor, 2008:146-7)قرار گرفته است  زانیربرنامهیی مدنظر روستاجوامع 

(Holoviak, 2012:24) کیی یروستای دوم هاخانهی گردشگر که دهدیمنشان  ایلوانیپنس التیایی روستا، در مناطق 

 مشارکت زانیم شیافزاو  نیساکنی زندگی استانداردهای و بهبود اقتصادبوده و به توسعه  اجتماعی ارزشمند -یاقتصاد فعالیت

ی، ناویاسکاندی کشورهایی در روستای دوم هاخانه دهیپدگسترش  (Svels, 2012:59) دگاهیداست. از  کرده کمکی محل

 یی مطرح است.روستای به اقتصاد بخشتنوع منظوربه دیجدی کاالامروزه در مفهوم خدمات و 

 شانیا دگاهیدبر اساس  کهیطوربه. کندیم نییتبی دوم را هاخانهو گسترش  لیتبد(، نحوه 3008) همکارانمطالعه مولر و 

های آخر هفته( را های تعطیالت( تا فراوان )خانهاز دامنه کم )خانه دهایدبازای از فراوانی زنجیره انگریب( 3محور افقی در شکل )

هدف اصلی از انتخاب محل سکونت مشخص شده است. باالترین  بر اساسدهد و در محور عمودی، نوع خانه دوم نشان می

 حیتفر یگردشگر

 اوقات فراغت

 مسافرت

 یتجار

 اوقات فراغت

 یاحرفه

 کار

 کردن

 ییروستا یگردشگر
 

 یگردشگر

 اوقات فراغت
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ی مهم شهری و هاسکونتگاهرابطه مکانی آن با  بر اساسهای دوم یی خانهایجغرافانداز مدرجه در روی هر محور نوع چش

 دهد.را نشان می هاآنهای محلی ویژگی

 
 

 

 
 

 

 هاآنی ساخت نواحی دوم و هاخانهانواع  -2 شکل

 Müller et al, 2010:16منبع:  

        

، انجام ازیموردنو تسهیالت  هاسکونتگاه، هاجاذبهی ریپذقیتطبایی در روندی از پردازش گردشگری پیرامون هر فضای جغرافی

که در یک رویکرد به درون برخواسته از نگرش متنی به  استروندی از پذیرش گردشگر  دهندهشکل. این خود ردیگیم

ی آن شناخت سوکه است که در ی. در این نگرش، خوانش فضا همچون متن، وابسته به جریانی دوسویاستفضاهای جغرافیایی 

گردشگری و تقاضاهای موجود در بازار آن و در سوی دیگر درک و سنجشی ژرفانگر پیرامون فضای مربوطه، قرار دارد. در این 

انگیزه بیشتری را برای  تواندیمکه  استی اهیثانوعوامل  رندهیدربرگمیان باید توجه داشت که ساختار گردشگری یک مکان 

 (331: 3145گردشگری آن مکان فراهم آورد. )سقایی و کدیور،تقاضای 

و همکاران اولین بار مفاهیم  (3340)3 جانک کریپندرفامروزه گردشگری روستایی به درجه اهمیت بسیار باالیی رسیده است.  

ط خارج از شهر انجام که در محی داندیمی چندوجهگردشگری روستایی را فعالیتی  3. دات اندکردهگردشگری پایدار را مطرح 

ی هاتیفعالگردشگری روستایی، به » :دیگویم 1. آپرمان دهدیمو به گردشگران ماهیت زندگی روستایی را نشان  شودیم

ی تفریحی بیرونی مانند هاتیفعال، اما شودیمکه در جوامع و نواحی روستایی انجام  شودیمی گفته امزرعهی و غیر امزرعه

نیز  گردشگریبوم رمجموعهیزگاهی اوقات گردشگری روستایی  .شودینمرا شامل  وحشاتیحنواحی  موضوعی و هاپارک

 (3130:33و همکاران،  قادری)تعریف شده است. 

ی مختلف هاگونهو  هاتیفعالاز  عبارت استگردشگری روستایی »تعریف کرد:  توانیمنیز  گونهنیاگردشگری روستایی را  

روستا، انسان و  ستیزطیمحآثار مثبت/منفی برای  رندهیدربرگکه  هاآنمختلف روستا و پیرامون  یهاطیمحگردشگری در 

گردشگر جهت مسافرت، مناطق روستایی است که  مورداستفادهفضای  گریدعبارت(؛ به3133:303سقایی، ) «طبیعت است

ی سنتی روستایی، گردشگری کشاورزی، مزرعه، هاشورز، هاجشنواره، هاسکونتگاهیی چون بازدید از هانهیزمشامل  تواندیم

 سوکاز دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد از ی توانیمیی را روستای گردشگرگردشگری طبیعی و گردشگری فرهنگی باشد. 

ی در وژتکنول طرهیسی و شهری اهویهتا گردشگران فارغ از  کنندیم ایمهفرصت را  نیا هاآن رامونیپیی و روستای هاطیمح

ی هاراه تواندیم نیزمیی وابسته به روستاآن، اقتصاد  کنارسو در  گریدی را به فراغت بگذرانند و از زمانی روستا سنتبطن 

 شودینمیی محسوب روستای نواح مشکالتی تمامی برای حلراهی گردشگر هرچند انیم نیا. در کندی را تجربه گریدتنفس 

 هیتخلشدن روند  کندبه  تواندیمی نوعبهی داشته باشد و مهمی اقتصاداثرات  تواندیم کهی است هاوهیشی از کی یول

 (303. )همان: کند کمکیی روستا تیجمعمهاجرت  انیجریی و روستای هاسکونتگاه

                                                 
. Krippendorf Jungk1 

Dot .2 

Oppermann .3 

معمولی  یاندازهاچشم

 یهاکرانهپسروستا در 

 شهری

استفاده از  منظوربه عمدتاً 

 انداز پیرامونیچشم

 

نواحی عمده تعطیالت، چشم 

 ساحلی و کوهستانی یاندازها

 یگردشگردوم  یهاخانهانواع  آخر هفته یهاخانه یحیتفر یهاخانه

ثروتمند،  یهاکرانهپس

ساحلی و  یاندازهاچشم 

 کوهستانی

به خانه  شدهلیتبد یمیقد یهاخانه
 دوم

 صورتبه هشدساخته یهاخانه
 هدفمند
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 :شودیمبدان اشاره  ریزدر  کهی است مواردیی روستای گردشگرآثار  گریداز  

 مازاد کاری برا هاتیفعال جادیا و کاری مازاد روینی برااشتغال  جادیا -3

 یاقتصادی هابخش گرید کناریی در روستاتنوع اقتصاد  -3

 ییروستای خانوارهای درآمدسطوح  باال بردن -1

 (.303ی. )همان: کشاورزی فرآورمحصوالت حاصل از  گریدی و کشاورزی محصوالت براتقاضا  جادیا -8

ی توسعه ریگشکلی هافرصتی از کی تواندیمروستا جذب نموده و همراه با آن ی را در انسانی روینیی مازاد روستای گردشگر

 (.303همان: ) یی محسوب شود.روستا جانبههمه

یک بخش ارزشمند و رشد یابنده در زمینه رهیافت اقتصادی مطرح بوده؛ در زمینه  عنوانبهتوسعه گردشگری روستایی  

ی هاطرحدر مقایسه با دیگر  هاطرحابع و پائین بودن قیمت و کوچک بودن ی با توجه به در دسترس بودن منگذارهیسرما

ی، ایجاد اشتغال روستایی گذارهیسرما( پیامد این 3133:304سقایی، ) ی کمتری دارد.هانهیهزگردشگری، خطرات و  (یا)پروژه

 (304مان:ه). ردیگیبرمی اجتماعی و فرهنگی را نیز در هاجنبههم به لحاظ درآمدی است و هم 

مثبت یا منفی باشد. اثرات اجتماعی  صورتبه تواندیمفرهنگی در نقاطی که گردشگری در حال رشد است،  –اثرات اجتماعی  

یی و تقویت اقتصادی به جامعه محلی، احترام خودکفااز:  عبارت استفرهنگی مثبت و مهم گردشگری در جوامع بومی  –

ی هاسنتی مجدد درآمد گردشگری در منابع فرهنگی، تقویت و تداوم گذارهیسرما ،هاآنفرهنگ  بیشتر به جامعه محلی و

 ... .ی محلی، تجربیات زندگی روستایی و هنرهافرهنگی، عرضه صنایع 

، فشار تقاضا برای زبانیمشامل محرومیت برخی مزایای رفاهی برای جامعه  تواندیماثرات منفی گردشگری بر جوامع محلی 

و عدم حساسیت فرهنگی  نامناسبنواحی میزبان به گردشگری، رفتار  ازاندازهشیبنند آب آشامیدنی، وابستگی منابع کمیاب ما

 (331: 3143ی و جهانگردی، گردرانیاسازمان ) گردشگران باشد.

ی و زیربرنامهبرای  هاآناز  توانیمکه  داندیموابسته به تعدادی ویژگی  ( توسعه گردشگری روستایی را3333فاگنس ) 

 مدیریت استفاده کرد که بدین ترتیب است:

هم تقاضای انواع  هاآنی شهری و ساحلی نیست و بنابراین هامکاننواحی روستایی کمتر از گردشگران  دکنندگانیبازدتوقع 

 و امکانات با کیفیت مطلوب را دارند. هاجاذبهگوناگون 

 حیات نواحی روستایی باشد.مؤثری برای اصالح و تجدید  حلراه تواندیمگردشگری 

 در این زمینه هماهنگ باشد. ترگستردهی هااستیسی گردشگری باید با هااستیسهر یک از 

در نواحی روستایی  ونقلحملیک کارگشا یا توجیهی برای بهبود خدمات عمومی، زیر بنایی و  عنوانبهاز گردشگری  توانیم

ی امنطقهی و بین اهیناحکل توسعه گردشگری، الگویی است که بر پایه همکاری ش نیترمهمی امنطقهاستفاده کرد و از نظر 

 .(333: 3148رضوانی و صفایی )استوار باشد

 اثرات متعددی بر نواحی روستایی بگذارد. تواندیمی گردشگری روستایی هاگونهنیز همانند دیگر  ی دومهاخانهگردشگری  

ی شوند که هم موجب زیبایی روستا بازسازی قدیمی هاساختمانمثال ممکن است  طوربههستند،  سودمندی این اثرات گاه

اثرات منفی نیز بر نواحی روستایی داشته باشد.  تواندیمی دوم هاخانهگشته و هم موجب اشتغال موقت شود. البته گسترش 

 ی، به محیط روستا آسیب برساند.با برهم زدن زیبایی بصری روستاها و تخریب پوشش گیاه تواندیمی دوم هاخانهگسترش 

 (.333همان: )

 باورها، ،هاارزش از گردشگران رفتار روستا توسط گردشگران نیز اهمیت باالیی دارد. به سفر و دوم خانه تدارک زهیانگشناخت  

 با تعامل و ارتباط خواستار باشد، ستیزساده ای و گراتجمل فرد نکهیا به بسته .ردیگیم سرچشمه شانیا یهازهیانگ و قیعال

 یبرا ای باشد یمال تمکن دادن نشان ی واجتماع ژیپرست کسب دوم یهاخانه اریاخت از اشزهیانگ باشد، گرادرون ای یمحل جامعه

 یامدهایپ آن تبعبه و یرفتار یالگوها و باشد، اهداف آرامش کسب و عتیطببا  یکینزد و یسادگبه حصول یبرا یابزار یو

 و یمصنوع طیمح نیا از که اندآن طالب شهرهاکالن ساکنان از یاریبسبود.  خواهد ی دوم متفاوتهاخانه گردشگران حضور
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عمدتًا  دوم یهاخانه گردشگران .ببرند پناه یعیطب و افتهیتوسعه کمتر مناطق به و کنند فرار بتون و آهن از شدهساخته

 افراد کهنیا به توجه با .ردیگینم سرچشمه واحد یازهیانگ از آنان عمل نیا معموالً و هستند ازین نیچند نیتأم یپ در همزمان

 رییتغ تواندیم زمان گذر با زین آنان یهازهیانگ که داشت توجه دیبا زین تیواقع نیا به ،کنندیم رییتغ زمان باگذشت و جامعه

 .(41 :3144)ضیایی،  کند

 

 

 

 تحقیق: موردمطالعهمنطقه  _1

 334نفر ) 134، جمعیت آن 3130قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز ایران در سال  در دهستان شهدا نوروستای پیته 

به لحاظ جغرافیایی،  شهرستان بهشهر در مازندران است. سرساله از توابع بخش یانه 150خانوار( بوده است. این روستا با قدمت 

منطقه ی البرز در هاکوهرشتهواقع در روستاهای  نیترکه یکی از مرتفعمتر از سطح دریا قرار دارد  3180در مکانی با ارتفاع  

نو قرار دارد کیلومتری پیته 30الزم به ذکر است روستای سرخ گریوه از همین بخش که در فاصله تقریبی  شود.قلمداد می

زیبا و آب و هوایی  یاندازن چشماست. همچنین به خاطر داشت نیترمتر بود که از این حیث مرتفع 3340ارتفاع از سطح دریا 

آید. عالوه بر این عبور کریدور شمال ترین روستا در منطقه هزارجریب به شمار میریپذو مهمان نیترنینشمطبوع یکی از خوش

ه ، پایگاستیزطیجنوب از کنار روستا بر اهمیت آن افزوده است. گفتنی است این روستا دارای پاسگاه انتظامی، پاسگاه مح –

دین به  توانمینو روستای پیتهز آثار تاریخی ابانک، خانه بهداشت و دهیاری است. ای، مرکز مخابرات، پستامداد و نجات جاده

ی هاجاذبهنیز از  غرب روستا در نزدیکی دین تپهدر  سردینهو چشمه جنوب روستا در  دو چشمه معروف افرابن اشاره کرد.  تپه

 .روندیم طبیعی این روستا به شمار
و نیز مهاجرت اکثریت افراد این روستا به شهرستان بندر گز،  (1شکل )نو موقعیت جغرافیایی روستای پیته لیبه دلالبته  

کیلومتری بندر گز  15که با توجه به مسافت  باشندیمبندر گزی  نانیشهرنشی دوم گردشگری، هاخانهمالکان  %10نزدیک به 

جود جاده آسفالته در طول این مسیر و راحتی تردد به این روستای کوهستانی توسط افراد ساکن در نو و نیز وتا روستای پیته

الیه بندر گز در منتهیروستایی ییالقی در جنوب منطقه بندر گز در نظر گرفته شد.  عنوانبهبندر گز، تحقیق صورت گرفته 

در  میانکاله رهیجزشبهو  خلیج گرگاناز شمال به  واقع شده است. گرگانکیلومتری شهر  83و در فاصله  استان گلستانغرب 

 رشته کوه البرزی جهان مورای هاکوهو از جنوب به نواحی جنگلی  ق به کردکوی، از غرب به گلوگاه و بهشهردریای خزر، از شر

 .30است د شده محدو
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 موقعیت جغرافیایی روستای پیته نو -1شکل 

 [20]منبع:  

 ی تحقیق:شناسروش _4

ی تحقیق از طریق مطالعات میدانی هادادهتحلیلی است. بخشی از  -این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی 

ی اکتابخانهاز طریق روش  هایسرشماری نظری تحقیق، اسناد و مدارک و مانند مبان هاآنو با ابزار پرسشنامه و بخشی دیگر از 

ی بوده، برای برآورد حجم نمونه از ردائمیو غخانوار ساکن دائمی  330نو دارای . با توجه به اینکه روستای پیتهاندآمدهدستبه

ی تصادفی ریگنمونه صورتبهپرسشگری خانوار  40، از %5و احتمال خطای  %35ی کوکران با سطح اطمینان ریگنمونهروش 

 (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد)ی لیکرت قسمتپنجهای پرسشنامه بر مبنای طیف ساده انجام شد. تمامی گویه

 spps افزاراز نرم. سپس با استفاده (3جدول شد )تائید  %40تنظیم شدند و روایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ با اعتبار 

 .قرار گرفت، مورد سنجش شدهیگردآورات اطالع

 

 . روایی پرسشنامه بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ3جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.802 28 

 (3131ی استنباطی پژوهش، هاافتهمنبع: ی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندرگز

 پیته نو
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 (پرسشنامهپژوهش )های مدل مفهومی گویه– 4شکل 

 

 3131ی پژوهش،هاافته: یمأخذ

 

 ی پژوهش:هاافتهی-8

 ی توصیفی:هاافته( ی 3-8 

 دوم گردشگری یهاخانهتوسعه روستایی در اثر  یهاشاخص

 

 جدید یهاخانهقدیم و تبدیل به  یهاخانهبازسازی  -

 روستایی جدید در روستا یوسازهاساختتوسعه  -

 الگوهای جدید ساخت مسکن روستایی توسط افراد غیر بومی -

 روستا توسط افراد غیر بومی در زمینه مسکن در یگذارهیسرما -

 اقامت افراد غیر بومی در روستا -

 اراضی در روستا دوفروشیخرزمین و  یبازبورس -

اقتصادی در نحوه زندگی روستاییان و -تغییرات اجتماعی

 یطیمحستیزاثرات 

 جلوگیری از مهاجرت روستاییان-

 و تجربیات روستاییان افزایش سطح آگاهی-

 و هنرهای بومی محلی یدستعیصناعرضه -

 زندگی یهانهیهزافزایش -

 الگوبرداری و تغییر رفتاری در روستاییان-

 بهبود فرهنگ میزبانی در روستا-

 تغییر کاربری اراضی کشاورزی-

 یطیمحستیز یهایآلودگ-

 آلودگی هوا-

 روستا اندازچشمتغییر -

 کاهش منابع آب-

 در روستا ییزااشتغال-

 افزایش قیمت زمین-

 افزایش امکانات رفاهی در روستا-

، ونقل)حملافزایش خدمات زیر بنایی -

 بهداشت، امنیت..(

 یهاشبکهافزایش و بهبود -

آب، برق و گاز و ) یرسانخدمات

 ارتباطات(

 کاهش کشاورزی-

 ناتوانی جوانان در خرید مسکن-

 به راهکارهایی جهت توسعه پایدار روستایی یابیدست

بعد  بعد اجتماعی

 یطیمحستیز

 بعد اقتصادی
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ت ساکن جمعی استی طبیعی زیادی هاجاذبهی کوهستانی بوده و نیز دارای وهواآبدارای  موردمطالعهروستای  که یآنجائاز  

، ساکنان 3. ساکنان غیر دائم 3ساکنان دائم )ی توصیفی جامعه نمونه هایژگیودر روستا در فصول مختلف سال، متفاوت است. 

 :استقابل مشاهده  3در جدول  (1مهاجر 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (3131دهیاری، )ی تحقیق، هاافتهمنابع: ی 

 

نفر خواهد  430نو جمعیت روستا در حدود بودن منطقه پیته وهواآبخوش  لیبه دلتابستان  در فصل دهدیمنشان  3جدول  

در فصل زمستان با توجه به سردی هوا و نیز بارش برف، عالوه بر کاهش کشاورزی، کاهش رونق گردشگری را شاهد اما ؛ رسید

که این جمعیت در همه شرایط در روستا ساکن هستند. در  رسدیمنفر سکنه دائمی و ثابت  310بوده و جمعیت روستا به 

نیز در فصل زمستان در  (ی دومهاخانهگردشگران ) دائم روستا یافت که جمعیتی به غیر از ساکنان غیر توانیمجدول فوق 

ی قدیمی خود در هاخانهساکنانی هستند که دارای  عنوانبه، این دسته افراد کنندیممهاجرت  شهرهاروستا اقامت نداشته و به 

ی دوم هاخانهه گردشگران ی کشاورزی خود بهانیزمروستا بوده اما در شهر نیز دارای مسکن هستند که معمواًل با فروش 

 (ساکنان مهاجر)توانستند شرایط درآمدی خود را افزوده و توانایی خرید مسکن در شهرها را پیدا کنند. 

جمعیت افزایشی و در طی  3145تا  3155ی هاسالکه طی  دهدیمنشان  موردمطالعهسیر تحوالت جمعیت در روستای  

 (1جدول ) ی را شاهد بودیم.ریپذتیجمعنده به لحاظ یک دوره رونده کاه 3130تا  3145ی هاسال

 

 

 

 

 

 

 

 304، ص 3115 تا 3155 ی استان مازندرانهایرایدهمنابع: مجموعه اطالعات آماری از وضعیت  

 3130 تا 3145سرشماری نفوس و مسکن  

                                                 
 دائم هستند. صورتبهجمعیتی که افراد خود را متعلق به آن محل دانسته و معمواًل یا قانوناً در آن محل ساکن و یا مقیم  -1
 جای دیگری است. هاآنمحل تولد یا تعلق خود زندگی کرده ولی اقامتگاه معمولی  درجمعیتی که مدتی از سال را  -2

-1صص  :3145در سرشماری نفوس و مسکن  کاررفتهبهبرداشت از تعاریف و مفاهیم ) .شوندینمسوب و مهاجر روستا مح جمعیتی که ساکن دائمی -3

5) 

 . جمعیت روستا در فصول مختلف سال2جدول 

ویژگی از نظر 

 سکونت

 جمعیت تعداد خانوار

 زمستان تابستان زمستان تابستان

 310 310 80 80 ساکن دائمی

 0 113 0 40 ساکنان مهاجر

  0 130 0 40 ساکن غیر دائم

 3131 تا 3155ی هاسالطی  موردمطالعه. تعداد جمعیت روستای 1جدول 

 3131 3185 3175 3165 3155 سال

 334 301 333 308 40 تعداد خانوار

 134 885 135 534 508 تعداد جمعیت
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 تواندیمکاماًل مشهود است که  3130تا  3145ی هاسالوضعیت مهاجرت روستاییان به شهرها طی  1با توجه به جدول  

افزایش درآمد  جهیدرنتر شهرها و ی شغلی دهافرصتدالیلی نظیر کاهش وسعت اراضی کشاورزی، کاهش پرورش دام، افزایش 

هکتار بوده که  400تقریباً  موردمطالعهدر روستای  3143تا  3145ی هاسالو ...را داشته باشد. وسعت اراضی کشاورزی طی 

در سطح اراضی کشاورزی برابر بود با  %31هکتار کاهش یافته است. این کاهش تقریبی  130به  3131تا  3141ی هاسالطی 

. است موردمطالعهسعت اراضی مسکونی روستا که نشان از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی در روستای افزایش و

 .دهدیم وسعت اراضی کشاورزی و مسکونی را نشان 8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (3131دهیاری،  -مطالعه میدانی)ی پژوهش هاافتهمنبع: ی

 

ی هاسالولی طی  صفر بوده، 3141ی قبل از هاسالدر  (ی دوم گردشگریهاه)خانتعداد مساکن ییالقی  8بر اساس جدول  

را به همراه  %40رشد  موردمطالعهی ییالقی در روستای هاخانهی دوم و یا همان هاخانهمساکن  وسازساخت 3131تا  3141

میدانی  مطالعات بوده است. (اراضی مسکونی %300افزایش )داشته که پیامد آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی 

 چراکه. استبه کشاورزی در روستا  مندعالقهدالیل کاهش اراضی کشاورزی به همراه نیروی انسانی  نیترمهمنشان داد یکی از 

ی دوم در آمده است. ضمناً پائین بودن هاخانهی از این اراضی که نزدیک به روستا بودند، به تصرف گردشگران اعمدهبخش 

بنابراین ترجیح ؛ ی نیروی جوان روستا به فعالیت کشاورزی گردیده استمندعالقهبخش کشاورزی نیز موجب کاهش درآمد 

ی خود و از درآمد حاصله از آن به مشاغل خدماتی مرتبط با گردشگری روی آوردند و یا با مهاجرت هانیزمبا فروش  دهندیم

 د.به شهرها و خرید مساکن، به دنبال شغلی دیگر باشن

ی هاسالی که از اگونهبهی قرار داشتند، اجلگهکه در نواحی پست و  مردم شهرها بوده موردتوجه ربازیدنو، از منطقه پیته 

که معموالً در فضایی  کردندیمو شاید قبل از آن، عده زیادی با آغاز فصل گرمای تابستان به این مناطق نقل مکان  3140

ساکن در روستا بودند و بسیاری افراد برای گذران اوقات فراغت، رفع خستگی، استفاده از  خارج از روستا و دور از افراد

زمان و افزایش  باگذشت. کردندیمو شاید بیشتر در آن گذران وقت  روز کی خوش این منطقه ییالقی روی آورده و یوهواآب

ی، آلودگی هوا، فشار ناشی از کار روزمره، ی صوتهایآلودگی، نظیر شهردرونی هاکنشی ناشی از هایخستگمشکالت و 

نیز با افزایش درآمدها و افزایش زمان فراغت، سفر به این منطقه بیشتر شد، با توجه به جاده آسفالت  ؛ وی شهری و ...هاکیتراف

 ی دوم.هاخانهو وجود امکانات آب و برق و تلفن؛ همگی دالیلی بودند برای انتخاب این منطقه برای گردشگری و احداث 

تعداد مساکن بومی و  -اراضی کشاورزی و مسکونی  (هکتار). وسعت 4جدول 

 3131تا  3181ی هاسالطی  شدهساختهییالقی 

 3131 3181 سال 3131 3181 سال

اراضی کشاورزی 

 (هکتار)
400 130 

تعداد مساکن بومی 

 (واحد)
300 330 

اراضی مسکونی 

 (هکتار)
30 33 

تعداد مساکن ییالقی 

 (واحد)
0 40 
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ی اراضی کشاورزی بسیار هامتیقی بود که در آغاز طوربه 3131تا  3141ی هاسالی دوم طی هاخانهروند رو به رشد احداث  

از سایر روستا  با توجه به اینکه به لحاظ ارتفاع از سطح دریا)ارزان بود که موجب استقبال بیشتر گردشگران از این منطقه شد. 

 .دهدیمسال گذشته را نشان  30روند قیمتی طی  5. جدول (بیشتر بود

 

 

 

 

 

  

مطالعه )پژوهش  ی هاافتهمنبع: ی 

 -میدانی (3131دهیاری، 

          

، یکی از عوامل انگیزه فروش زمین و تغییر کاربری آن از 3131تا  3145ی هاسالقیمت افزایشی و تصاعدی زمین طی  

، (افزایش درآمد روستائیان شد که پیامد آن مهاجرت بیشتر روستاییان )مخصوصاً جوانان تیدرنهاکشاورزی به مسکونی و 

، گسترش (جنبه تفریحی و سرگرمی نگهداری باغ)راضی کشاورزی، محدود شدن باغات به حیات منازل مسکونی کاهش ا

که خود عاملی  (3131دهیاری، )نیز شد  هایاریدهی دوم گردشگری که البته موجب درآمد بیشتر هاخانهی وسازهاساخت

 برای افزایش سرانه درآمدی روستاییان نیز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ییالقیهاخانه وسازساخت. نمایی از پراکندگی 3 عکس

 3133نویی، منبع: کمیل رضایی پیته

                                                                                                                                                                                                   

که موجب پراکندگی  شدهانجامی و مدیریت زیربرنامه، بدون هاسالی دوم در این منطقه طی این هاخانهالبته گسترش  

زیبای روستا نیز گشته  اندازچشمی در ابعاد گوناگون مانند تغییر ریناپذجبرانی هابیآسدر روستا شده، این روند،  هاساختمان

 .دهدیمی ییالقی را در این منطقه نشان هاخانهی وسازهاساختنمایی از پراکندگی  3است. عکس 

محصوالت بومی نظیر  ی،دستعیصنا، شاید با ورود گردشگران درآمد حاصله از فروش زمین، شوندگانپرسش آربه گفته برخی  

ی دوم بیشتر از گذشته شده باشد، اما هاهخانبه گردشگران  ...ی محلی و هانانعسل کوهستان، خواروبار، ترشیجات محلی، 

از تغییر رفتاری جوانان روستا که متأثر از ورود گردشگران با فرهنگی متفاوت از فرهنگ روستا است، ناراضی  هاآنبسیاری از 

و بزرگان  ندایسفشیری روستایی، احترام به هاپوششی نامناسب و نامأنوس با هالباسمثال قلیان کشی، پوشش  طوربهبودند، 

ی هاسالنو طی اراضی روستای پیته مترمربع. قیمت هر 5جدول  

 3131تا  3171

 3131 3185 3181 3171 سال

 3500000 100000 300000 50000 (ریال) مترمربعقیمت هر 

 %500 %800 %300 0 (در صد)نرخ رشد 
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 ، بیگانگی بسیاری از جوانان روستا بارنگ کرده استکم جوانان روستابزرگ فرهنگی را در میان ة این مقول که روستا

پنداشتن  اجتماعی یماندگخرافات و عقب) آبا و اجدادی یهااحترام به ارزش به فراموشی سپردن و روستا،ورسوم قومی آداب

که خود تأثیر به سزایی در تغییر الگوهای رفتاری )، ورود تجهیزات ماهواره (ستا توسط جوانانرفتارهای سنتی در رو گونهنیا

این تغییر در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی  ؛ کهتغییر در برگزاری قبل و یا بعد از مراسم ازدواج، ... ،(اجتماعی دارد -فرهنگی

 (3131ی تحقیق، هاافتهی)ی روستا( گشته است. ترهایمیقدجوانان روستا، موجب نارضایتی بزرگان و سالمندان )

ی هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و هاطرحبا توجه تهیه و اجرای  3131تا  3141ی هاسالهمچنین طی  

اه پاسگنظیر پاسگاه انتظامی )امنیتی(،  ، امکاناتیموردمطالعهی دوم در روستای هاخانهنیز رشد فزایندة گردشگران 

ی، نانوایی، پایگاه رسانبرقی و رسانآب، خانة مخابرات، خانة بهداشت، درمانگاه، امکانات بانکپست، ICT، دفاتر ستیزطیمح

 (.3131ی تحقیق، هاافتهی)را به همراه داشته است احمرهاللی اجادهامداد 

 های توصیفی پژوهش:سایر یافته

 د.مرد بودن شوندگانپرسش %300از نظر جنسیت 

 متأهل بودند. %1/44مجرد و  شوندگانپرسش 8/33%

اکثریت افراد  دهدیمسال بودند که نشان  15تا  81در رده سنی  %1/44سال؛  80تا  30در رده سنی  شوندگانپرسش 8/33%

 .اندکردهبوده و جوانان روستا به شهرها مهاجرت  سالانیمساکن دائمی در روستا افراد 

 سایر مشاغل بوده است. %8/33کشاورز و  %1/18دولتی،  گانشوندپرسش %1/38شغل 

در روستا زندگی  %1/44ساکن شهر و  هاآن %8/33در روستا متولد شده و  %4/45در شهر و  شوندگانپرسشمحل تولد  1/38%

 .کنندیم

 لیسانس. %1/34، پلمیدفوق %1/8دیپلم،  1/18زیر دیپلم،  شوندگانپرسش %3/3به لحاظ تحصیالت 

 3000000تا  100در صد درآمدی بین  %10 هزار تومان، 100تا  100درآمدی بین  %8/33 شوندگانپرسشوضعیت درآمدی 

 (3131استخراج از پرسشنامه، ). اندداشته درآمدتومان  3000000باالی  %1/84تومان و 

 

 :استنباطی -ی تحلیلیهاافته( ی 2-4

، گردشگری شدهاستفادهی هاآزمونو  هاداده لیوتحلهیتجزین پژوهش و با توجه به در ا شدهگرفتهبا توجه به ابزار به کار  

، (8شکل. در مدل مفهومی شدهانی)بی طیمحستیزی دوم دارای اثرات مثبت و منفی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و هاخانه

ی هاخانه، اثرات مثبت اقتصادی گردشگری نشوندگاپرسش. بر اساس نظرات میپردازیمبوده که به آن  موردمطالعهدر منطقه 

، افزایش سطح درآمدی ساکنین با توجه نیاز گردشگران به مواد (1.44)یی و فرصت شغلی زااشتغالدوم در این منطقه؛ افزایش 

فروش ، افزایش به سزای درآمد از طریق (1.43با میانگین )ی، دستعیصنادرآمد از فروش  ها،سوپرمارکتغذایی در خرید از 

نیز از  (1.83با میانگین ) ونقلحملی هاشبکهقرار گرفت. شاخص بهبود  دییتأمورد  (8.33 نیانگیمبا )زمین به گردشگران 

 (1اثرات مثبت توسعه گردشگری منظور گردید. )جدول 

با توجه به اینکه این  0.05ی داریمعنی مذکور در باال بنا بر درک ساکنین در سطح هاشاخصکلیه  ،1در جدول  هاافتهی بنا بر 

ی دوم بر هاخانهی است، فرض اثرات مثبت توسعه گردشگری داریمعندارای رابطه  (P 0.000>0.05) 0.05مقدار کمتر از 

واقع شده  ونقل موردقبولحملیی، افزایش سطح درآمد، بهبود خدمات زیر بنایی و زااشتغالی هاشاخصعوامل اقتصادی با 

 0.05از  تربزرگی داریمعنو نیز سطح  (3.83با میانگین )اجاره ویال به گردشگران  مطالعهمورداست. در منطقه 

(0.05>0.311 P) بر اساس دیدگاه ردیگینمی وجود ندارد و اجاره ویال به گردشگران در این منطقه صورت داریمعن، رابطه .

نشده است، اما  (3.33با میانگین )ت مواد خوراکی و ... ی زندگی نظیر قیمهانهیهزساکنین منطقه، گردشگری موجب باال رفتن 

 0.000>0.05) 0.05ی کمتر از داریمعندر سطح  (8.53با میانگین )منجر به تحمیل هزینه نظیر افزایش کاذب قیمت زمین 

P)  ت منفی در که دارای اثرا استی بین توسعه گردشگری و افزایش قیمت زمین داریمعنوجود رابطه  کنندهانیبگشته که
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ی زمین، نزاع بر سر مالکیت اراضی، کاهش توانایی جوانان در تهیه زمین و ساخت مسکن بازبورسزمینه عوامل اقتصادی نظیر 

در سطح  (1.44با میانگین )بین توسعه گردشگری و کاهش کشاورزی  موردمطالعه. بر اساس نظرات ساکنین منطقه شودیم

ی وجود ندارد؛ یعنی توسعه گردشگری موجب کاهش کشاورزی داریمعن، رابطه (P 0.343<0.05) 0.05از  تربزرگی داریمعن

با میانگین )ی آب و برق و تلفن رسانخدماتدر روستا نگردیده است. به همین ترتیب توسعه گردشگری موجب بهبود و توسعه 

 .ستینی داریمعنرابطه  ( دارای0.343P<0.05) 0.05از  ی بیشترداریمعندر سطح  نشده است؛ زیرا (1.55
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  Binomial Test . تأثیر توسعه گردشگری بر عوامل اقتصادی6جدول   

تأثیر توسعه گردشگری بر عوامل 

 اقتصادی

Categ
ory 

Mea
n 

N 
Obser

ved 
Prop. 

Test 
Pro

p. 

Asymp. 
Sig. (2-

tailed) 

One-
Sample 

Test 

t 

درآمد  زانیو م یگردشگر

 خانوارها

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
3.72 

19 

51 

.27 

.73 
.50 a.000 69.647 

 ییزاو اشتغال یگردشگر

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
3.78 

15 

55 

.21 

.79 
.50 a.000 76.638 

به گردشگر و  الیاجاره و

 درآمد

Group 

1 <= 3 

> 3 
1.42 

70 

70 

1.00 

1.00 
.50 a.136 23.979 

Group 

2 

ر درامد توسط فروش د

 هاسوپرمارکت

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
3.72 

19 

51 

.27 

.73 
.50 a.000 69.647 

فروش  قیدرامد از طر

 یدستعیصنا

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
3.21 

55 

15 

.79 

.21 
.50 a.000 65.070 

 نیدرآمد از فروش زم

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
4.21 

0 

70 

.00 

1.00 
.50 a.000 85.314 

و کاهش  یگردشگر

 یکشاورز

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
3.78 

30 

40 

.43 

.57 
.50 a.282 40.701 

 نهیهز شیو افزا یگردشگر

 یزندگ

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
2.91 

55 

15 

.79 

.21 
.50 a.000 34.000 

 متیق شیو افزا یگردشگر

 یاراض

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
4.51 

0 

70 

.00 

1.00 
.50 a.000 75.028 

آب و  یرسانبهبود خدمات Group <= 3 3.55 40 .57 .50 a.282 22.636 
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ی اثر توسعه گردشگری بر عوامل انمونهتک  T-testی آماری در باال، به محاسبه آزمون هامحاسبهعالوه بر  1 در جدول 

با مقدار  «درآمد از طریق فروش زمین»، برای شاخص tنتایج حاصله، بیشترین مقدار  بنا براقتصادی روستا پرداخته شده است. 

بوده  موردمطالعهی کشاورزی در روستای هانیزمی دوم بر فروش هاخانهثر گردشگری بوده است که نشان بیشترین ا 45.138

بوده است. بر این اساس  33.111با مقدار  «یرسانبرقی و رسانآببهبود خدمات »نیز برای شاخص  tاست. کمترین مقدار 

ود گردشگران و روند افزایشی وج چراکهوجود گردشگران و توسعه گردشگری تأثیری در بهبود شاخص فوق نداشته است 

کاهش منابعی نظیر آب خواهد شد و این بنا بر ادراک و تصور  جهیدرنتی دوم موجب افزایش مصرف آب و برق و هاخانهساخت 

 .کندیمساکنین محلی ناخوشایند بوده و موجبات نارضایتی آنان را فراهم 

 اجتماعی. تأثیر توسعه گردشگری بر عوامل 7جدول 

 

 1 برق و گاز

Group 

2 
> 3 

30 .43 

 ونقلحمل یهابهبود شبکه

Group 

1 

Group 

2 

<= 3 

> 3 
3.42 

55 

15 

.79 

.21 
.50 a.000 34.704 

a. Based on Z 
Approximation. 

 (3131)ی پژوهش هاافتهمنبع: ی     

 Binomial Test  

تأثیر توسعه گردشگری بر عوامل 

 اجتماعی

Categ
ory 

Mea
n 

N 
Obser

ved 
Prop. 

Tes
t 

Pro
p. 

Asymp. 
Sig. (2-

tailed) 

One-Sample 
Test 

T 

 از مهاجرت یریجلوگ

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

1.48 
7
0 
0 

1.00 
.00 

.50 a.128 24.693 

سطح  شیو افزا یگردشگر

 یآگاه

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

3.18 

3
6 
3
4 

.51 

.49 
.50 a.905 30.531 

فرهنگ  رییو تغ یگردشگر

 یزبانیم

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

3.54 

3
4 
3
6 

.49 

.51 
.50 a.905 58.408 

از  انییروستا یالگوبردار

 گردشگران

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

4.31 
0 
7
0 

.00 
1.00 

.50 a.000 77.197 

a. Based on Z 
Approximation. 

ی هاافتهمنبع: ی (3131)     

 پژوهش )
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درک ساکنان محلی در منطقه  بنا بر. بر این اساس دهدیمتأثیر توسعه گردشگری بر عوامل اجتماعی را نشان  4جدول  

یشتر از ی بداریمعننداشته است و در سطح  (3.84با میانگین ) ثیری بر کاهش مهاجرتأ، گردشگری و توسعه آن تموردمطالعه

0.05 (0.05>0.334P)  ی افزایش هاشاخصهمچنین ی بین توسعه گردشگری و کاهش مهاجرت وجود ندارد. داریمعنرابطه

 0.05ی بیشتر از داریمعندر سطح  (1.58)و تغییر فرهنگ میزبانی  (1.34با میانگین )سطح آگاهی و تجربیات روستاییان 

(0.05>0.305P رابطه )بنا ه گردشگری و افزایش سطح آگاهی و نیز تغییر فرهنگ میزبانی وجود ندارد. ی بین توسعداریمعن

نتیجه حاصله از درک ساکنان محلی توسعه گردشگری موجب اثرات منفی در شاخص الگوبرداری روستاییان از گردشگران  بر

ه گردشگری و الگوبرداری بین توسع (P 0.000>0.05) 0.05ی کمتر از داریمعنشده است. در سطح  (8.13با میانگین )

توسعه گردشگری بر عواملی نظیر مهاجرت و  1ی جدول هاافتهی بنا بری وجود دارد. داریمعنروستاییان از گردشگران رابطه 

ی عوامل اجتماعی تأثیر منفی داشته است. بدین ترتیب که گردشگری نتوانسته موجب کاهش هاشاخصالگوهای رفتاری از 

در  (جوانان ژهیو)بهگردد. همچنین گردشگری موجب تغییر الگوهای رفتاری در روستا  موردمطالعهنطقه مهاجرت روستاییان م

 T-testکه با محاسبه آزمون  شودیممشاهده  1مقایسه با فرهنگ و معیارهای رفتاری سنتی روستا نیز شده است. در جدول 

با مقدار « الگوی رفتاری روستاییان»، برای شاخص tمقدار ی اثر توسعه گردشگری بر عوامل اجتماعی، بیشترین انمونهتک 

ی دوم بر تغییر در الگوهای رفتاری، الگوی مصرفی، عدم حفظ هاخانهبوده است که نشان از بیشترین اثر گردشگری  44.334

 عنوانبه طالعهموردمدر روستای  ی روستا،هاارزشی نسبت به نگریسطحی جوانان در زندگی، طلبتنوعفرهنگ اصیل روستا، 

بوده است. بر این اساس  38.131با مقدار  «جلوگیری از مهاجرت» نیز برای شاخص tیک اثر منفی بوده است. کمترین مقدار 

آمده اقتصادی در  به وجودی نظیر گرانی زمین، گرانی ساخت مسکن، فشارهای لیبه دالوجود گردشگران و توسعه گردشگری 

 وستاییان به شهرها جلوگیری نکرده بلکه موجب افزایش مهاجرت نیز شده است.از مهاجرت ر تنهانهروستا، 

                

  Binomial Test یطیمحستیز. تأثیر توسعه گردشگری بر عوامل 8جدول   

تأثیر توسعه گردشگری بر 

 ستیزطیمح
Categ

ory 
Mea

n 
N 

Obser
ved 

Prop. 

Test 
Pro

p. 

Asymp. 
Sig. (2-

tailed) 

One-Sample 
Test 

t 

 یکاربر رییو تغ یگردشگر

 یاراض

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

4.2 
0 
7
0 

.00 
1.00 

.50 a.000 87.220 

 یآلودگ شیو افزا یگردشگر

 ستیزطیمح

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

3.7 

2
0 
5
0 

.29 

.71 
.50 a.000 68.296 

انداز چشم رییو تغ یگردشگر

 روستا

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

4.32 

1
4 
5
6 

.20 

.80 
.50 a.000 45.641 

 یآلودگ شیو افزا یگردشگر

 هوا

Grou
p 1 

Grou
p 2 

<= 3 
> 3 

4.01 

1
6 
5
4 

.23 

.77 
.50 a.000 48.576 

a. Based on Z 
Approximation. 

 (3131)ی تحقیق هاافتهمنبع: ی    
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با )ی اراضی کشاورزی کاربری تغییر هاشاخصوستا، با ر ستیزطیمح، توسعه گردشگری بر 4بر اساس نتایج حاصله در جدول  

 اندازچشم( و تغییر 8.03(، افزایش آلودگی هوا )با میانگین 1.43با میانگین )ی طیمحستیزی هایآلودگ، افزایش (8.3میانگین 

 موردمطالعهروستای ی در طیمحستیزی منفی گردشگری در زمینه امدهایپ(، همگی نشان از اثرات و 8.13با میانگین )روستا 

ی بین توسعه داریمعندارای رابطه  (P 0.000>0.05) 0.05ی کمتر از داریمعنی مذکور در سطح هاشاخصبوده است. همه 

ی اثر توسعه گردشگری بر عوامل انمونهتک  T-test. محاسبه آزمون باشندیمی طیمحستیزگردشگری و عوامل 

بوده است که  44.330با مقدار  «تغییر کاربری اراضی کشاورزی»، برای شاخص tر ، بیشترین مقدادهدیمی نشان طیمحستیز

یک اثر منفی  عنوانبه موردمطالعهی دوم بر تغییر کاربری اراضی و باغات در روستای هاخانهنشان از بیشترین اثر گردشگری 

کمترین اثر  کنندهانیببوده است که  85.183 با مقدار «روستا اندازچشمتغییر »نیز برای شاخص  tبوده است. کمترین مقدار 

 بوده است. موردمطالعهی در روستای طیمحستیزی هاشاخصتوسعه گردشگری در مقایسه با سایر 

 

 ی دومهاخانه. میزان وجود امکانات رفاهی در روستا و میزان موافقت با ساخت 3جدول  

در  یفراهم کردن امکانات رفاه

 روستا

Frequen
cy 

Mean 
Percen

t 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Vali
d 

 خ ک

 ک

36 
34 

1.48 
51.4 
48.6 

51.4 
48.6 

51.4 
100.0 

 دوم یهاوافق با ساخت خانهم
Frequen

cy 
Mean 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Vali
d 

 خ ک

 ک

21 
49 

1.70 
30.0 
70.0 

30.0 
70.0 

30.0 
100.0 

 (3131)ق ی تحقیهاافتهمنبع: ی 

 

ی دوم، امکانات رفاهی در هاخانهی وسازهاساختگردشگران و توسعه  باوجود، ساکنین محلی معتقدند که 3بر اساس جدول  

ی دوم گردشگری توسط هاخانهدرک ساکنان روستا با ساخت  بنا بربهتر نشده است. بر همین اساس  (3.84با میانگین )روستا 

موافق  (ی دومهاخانهگردشگری  ناخواسته اگرچهآمده و  به وجوداز آثار  هاآننگرانی  لی)به دل (3.4با میانگین )افراد غیر بومی 

 نبوده و نسبت به منافع اقتصادی گردشگری ارزش کمتری قائل هستند.

 

 :هاشنهادیپی و ریگجهینت-5

 ی:ریگجهینت(  3-5 

. نتایج تحقیق آوردیم به وجودعی، محیطی در متن فضایی آن ی، تغییرات اقتصادی، اجتمااهیناحبا ورود گردشگران به هر  

ی خوش کوهستانی فرصتی را برای وهواآبداشتن جاذبه گردشگری طبیعی با  لیبه دل نونشان دادند که در روستای پیته

یده گردشگری . البته ظهور پدکندیمی روحی، استراحت، گذران اوقات فراغت ایجاد دقوایتجدتأمین نیاز شهرنشینان برای 

ی گردیده است. طیمحستیزمنجر به اثرات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی، اجتماعی،  موردمطالعهی دوم در منطقه هاخانه

ی هاخانهساخت ویالها و  چراکهبوده است  موردمطالعهگردشگری، تأثیر در اقتصاد روستای  گونهنیااثرات  نیترمهمیکی از 

فروش زمین، فروش )اغت و در استفاده از تعطیالت آخر هفته موجب افرایش درآمد روستاییان دوم جهت گذران اوقات فر

شده است.  (یدستعیصناگردشگران، فروش محصوالت سنتی و  ازیموردنمصالح ساختمانی، فروش محصوالت و مواد غذایی 

یی در روستای زااشتغالروستایی موجب  کارگرانی دوم و استفاده از هاخانهآمده جهت ساخت  به وجودهمچنین فرصت شغلی 
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 ترگرانآمده برای هر چه  به وجودی هایبازبورس، هاخانه ساخت ازیموردنتأمین زمین  لیبه دلگشته است. ولی  موردمطالعه

 و تصاعدی قیمت زمین در روستا گشته که پیامد ناتوانی خرید زمین و ساخت مسکن هیرویب، موجب افزایش هانیزمفروختن 

درآمد حاصله از عوارض تغییر کاربری اراضی و )را برای جوانان روستا را به همراه داشته است. همچنین افزایش درآمد دهیاری 

این درآمد به مصارف  تیدرنهاموجب افزایش سرانه درآمدی روستا نیز گشته که  (ی ساختمانیهاپروانهنیز عوارض صدور 

ی هارساختیز، آسفالت، امکانات خدماتی آب و برق، ونقلحملخدمات )نات زیر بنایی عمران و آبادی روستا نظیر بهبود امکا

 خواهد رسید. (ارتباطی مخابرات

 تحلیل کنیم،نو اجتماعی در روستای پیتهروستایی را بخواهیم در سطح ی دوم هاخانهگردشگری اگر ساخت و کارکردهای اما  

ی فرهنگی، هاارزشی عمده رفتاری، لوکس گرایی، تفاوت در هاتفاوت لیه دلبی رفتاری شهری در متن فضایی روستا هاکنش

یی نظیر تغییر امدهایپ، منجر به بروز (ی دومهاخانهبا توجه به تمکن مالی اکثر مالکان )اجتماعی  -طبقاتی اقتصادی اختالف

 (ی اصیل روستاییها)ارزشهای سنتی عدم پذیرش رفتار الگوهای رفتاری جوانان روستا که متأثر از تفکر پرستیژگرایی و

را نیز منجر شد. در  شهرهای برای مهاجرت جوانان به ازهیانگحاصله از آن  درآمدو  هانیزم، گشته است. فروش باشدیم

متأثر از درآمد حاصله از فروش زمین و هم  نو پدیده مهاجرت به شهرها روند رو به رشدی داشته است که همروستای پیته

البته وجود گردشگران تا حدودی موجب انتقال تجربیات  قیمت زمین و ناتوانی برخی جوانان در تهیه مسکن بوده است. افزایش

 و تعامالت بین افراد غیر بومی و روستاییان را در پی داشته و موجب افرایش نسبی آگاهی و تجارب فردی گشته است.

آثار نامطلوب  موردمطالعهگردشگران در منطقه  گونهنیاو ورود  ی دومهاخانهی متأثر از گردشگری وسازهاساختمتأسفانه  

عالقه  ژهیوبهی را به همراه داشته است. تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی و کاهش نسبی فعالیت کشاورزی طیمحستیز

نو بوده است که نارضایتی پیته یکی از اثرات منفی در روستای (تغییر نگرش زندگی لی)به دلکشاورزی نزد جوانان روستا  به

ی هاخانهی اراضی و ساخت ویال و کاربراست. همچنین این تغییر  را موجب شده( ساکنان دائمی روستا ژهیو)بهافراد قدیمی 

که متفاوت از ظاهر مساکن روستایی است و نیز پراکندگی فضایی  (ظاهر و نمای دلخواه مالکان)به شکلی دلخواه  همآندوم 

شده است. حضور گردشگران  روستا با توجه به ماهیت و اصالت روستا، اندازچشم، موجب تغییر در زیبایی و وسازهاساخت

ی جذب نشدنی، کاهش منابع آب، کوچک و محدود هازبالهی، افزایش طیمحستیزی هایآلودگی دوم منجر به افزایش هاخانه

ی دوم، همگی از اثرات منفی و نامطلوب گردشگری هاخانهو مالکان  توسط گردشگران شدهساختهشدن باغات در حیاط منازل 

 نو بوده است.ی دوم در روستای پیتههاخانه

-ی اقتصادیهانهیزمدر  اثربخشبا توجه به اهمیت گردشگری در تجدید حیات در نواحی روستایی، مدیریت مؤثر و  هرحالبه 

به  آن رانامطلوب و منفی  اثراتگری را در نواحی روستایی را به حداکثر و اثرات مثبت گردش تواندیمی طیمحستیزاجتماعی و 

ی سازنهیبهیی مانند هاشاخصپایدار روستایی با استفاده از  منجر به ایجاد توسعه گردشگری تیدرنهاحداقل برساند و 

جاد اشتغال، تأمین امنیت و ، ای(ی کشاورزیهاتیفعالجهت رشد )ی انسانی روستا هاهیسرمای اقتصادی، حفظ هاتیفعال

 شود. ...رضایت گردشگران و ساکنان محلی، مدیریت منابع اراضی و

 

 :و راهکارها هاشنهادیپ(  2-5

 ی دوم و توسعه گردشگری پایدار روستایی ارائه داد:هاخانهبرای ایجاد گردشگری  توانیمبرخی راهکارهایی که  

 گری نواحی روستایی.ی و نظارت در زمینه توسعه گردشزیربرنامه

 ی و نظارت بر تغییر کاربری اراضی.زیربرنامه

بنیاد مسکن )ی دولتی هاارگانی مساکن روستایی با مشارکت وسازهاساختتهیه و اجرای طرح هادی روستایی و نظارت بر 

 و مردم محلی. (انقالب اسالمی، منابع طبیعی

و  شدهآمادهی ساختمانی از پیش هانقشهو اصالت روستایی با تهیه  با بافت (ی دوم گردشگریها)خانهی مساکن سازمناسب

 ی دوم گردشگری.هاخانهساخت  تقاضاکنندگانبرای  هایاریدهارائه آن به 
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ی ساختمانی مناسب هاطرحاز  کنندهاستفادهو تسهیالتی نظیر تخفیف در پرداخت عوارض ساختمانی برای افراد  هامشوقارائه 

 ستا.با بافت سنتی رو

مانند بخشداری،  ربطیذی هاارگانهمکاری )ی مساکن روستایی با ایجاد پلیس ساختمان روستایی وسازهاساختنظارت بر 

در خارج از بافت روستا،  وسازساختتخلفاتی مانند ) وسازساختجهت جلوگیری از تخلفات  (دهیاری، انتظامی، بنیاد مسکن

 .(ی و غیر فنیراصولیغساخت 

اجاره به گردشگران جهت جلوگیری از افزایش  توسط مسئولین دولتی و محلی برای هاکمپی ییالقی و اکو هاکلبهساخت 

 .وسازهاساخت هیرویب

ی هاجاذبهی برای ارائه خدمات گردشگری در نواحی روستایی دارای قابلیت و گذارهیسرمای جهت افزایش سنجامکانمطالعه و 

 گردشگری.

ی جهت آموزش و آشنایی بیشتر گردعتیطبردشگری کوهستانی، گردشگری روستایی، کوهنوردی، ارائه تورهای تخصصی گ

 ی.طیمحستیزگردشگران با ضوابط و مقررات 

 ی، اجرا، کنترل و نظارت جهت توسعه پایدار گردشگری روستایی.زیربرنامهایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری روستایی برای 

 رای ایجاد فضاهای مناسب گردشگری روستایی.منطقه بندی گردشگری روستایی ب

نگرش خاص به اقتصاد  لی)به دلی نگری اثرات اقتصادی گردشگری بعدتکتهیه تدوین راهبردهای مناسب برای جلوگیری از 

 ی.طیمحستیزی اجتماعی و هانهیزمدر  ریناپذجبرانو کاهش اثرات نامطلوب و  (ی گردشگریدارهیسرما

 

 :نابع و مآخذم

 ارزیابی توزیع فضای کیفیت زندگی در مناطق روستایی(. »3130) و همکاران، عبداهلل فتاحی، و نیالدرکنخاری، عبدالرضا افت

 . 13-38. صص 1 شماره .ی روستاییهاپژوهشفصلنامه «. (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان)

 SWOTراهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل ( »3148) .داوود و مهدوی، نیالدرکنافتخاری، عبدالرضا 

 «. دهستان لواسان کوچک

 تهران: سمت. .هفتم چاپ .(گردشگری )ماهیت و مفاهیم(. 3133و سقایی، مهدی. ) نیمحمدحسپاپلی یزدی، 

اجتماعی جهاد -اقتصادی نامهماه «.آن بر جوامع روستایی تایلند راتیتأثتوریسم روستایی و (. »3143) خیاطی، مهدی.
 .41. ص کشاورزی

 ی دومهاخانهارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری (. »3133) و محمدزاده الریجانی، فاطمه. لهیفض دادورخانی،

 .8 شماره .85. دوره ی جغرافیای انسانیهاپژوهش«. (مطالعه موردی: روستای ییالقی بخش بند پی شرقی شهرستان بابل)

 .45 -303. صص 3133 زمستان

ی هاپژوهش«. ی دوم در نواحی روستایی شمال تهرانهاخانهبررسی روند ایجاد گسترش (. »3143. )محمدرضا رضوانی،
 .48-43. صص 85 شماره .جغرافیایی

مورد: نواحی ) ی دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدیدهاخانه(. »3148) .جواد و صفایی، محمدرضا رضوانی،

 303-333. صص 58 شماره .ی جغرافیاییهاپژوهش«. (روستایی شمال تهران

دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی  یهاگردشگری خانه. »(3133)و همکاران.  علی دیرضوانی، محمدرضا؛ بدری، س

شهری و  یهامطالعات و پژوهش جغرافیا:«. ساکنان روستایی )مطالعه موردی: بخش رودبار قصران. شهرستان شمیرانات(
 31-80. صص پژوهشی(-)علمی 31شماره  .یامنطقه

 /http://pitenocity.mihanblog.com(. 3133)نویی، کمیل. رضایی پیته

 . ی و جهانگردیگردرانیابرنامه ملی توسعه گردشگری سازمان (. 3143ی و جهانگردی. )گردرانیاسازمان 
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ی دوم بر توسعه منطقه باغ بهادران هاخانه ریتأث(. »3143نژاد، محبوبه و همکاران. )اسکندر و خسروی  دیس صیدایی،

 34-15. صص 8 شماره .3. سال یامنطقهی و شهری هاپژوهشمطالعات و «. شهرستان لنجان

واحی بر ن هاآنی دوم و بررسی کالبدی هاخانهگونه شناسی گردشگران (. »3144) و صالحی نسب، زهرا. محمود ضیایی،

 43-48. صص 11. شماره ی جغرافیای انسانیهاپژوهشمجله «. روستایی

«. بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج(. »3130اله و همکاران. ) عزت و عزتی، لیاسماع قادری،

 34-10صص  .3130 زییپا .13شماره  هشتم. سال .پژوهشی-فصلنامه جغرافیایی سرزمین علمی

 دره مطالعه موردی:)ی پیرامون شهری هاتفرجگاهساماندهی گردشگری در (. »3145) و سقایی، مهدی. اصغریعل ،کدیور

 . 333-318. صص 8. شماره مجله تحقیقات جغرافیایی«. اخلمد(

«. الردشتی دوم بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کهاخانه ریتأثنقش و (. »3144و همکاران. ) معصوم و قدیری، مسعود مهدوی،

 . 33-13. صص 15. شماره ی جغرافیای انسانیهاپژوهشمجله 
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