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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1395 تابستانسال ششم/ شماره مسلسل بیستم/ 
  

  پایدار روستاهاي ساحلی استان گیالن ۀاثرات گردشگري ساحلی بر توسع یسنجش  نگرش
  

  3، مهدي پورطاهري2الدین افتخاري، عبدالرضا رکن1نژادیاسر رمضان*

  ریزي روستاییافیا و برنامهدکتراي جغر1
  ریزي روستایی، دانشگاه تربیت مدرساستاد جغرافیا و برنامه2
  ریزي روستایی، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار جغرافیا و برنامه3

  13/7/94 ؛ تاریخ پذیرش: 2/3/94 تاریخ دریافت:
  چکیده

فهوم در ادبیات گردشگري حاصل تالش در دستیابی گردشگري در مفهوم پایدار، دربر گیرنده معنایی خاص است، ظهور این م
 اثرات تواندمیکه  استیکی از اشکال مختلف گردشگري، گردشگري ساحلی باشد. هاي توسعه میبه توسعه پایدار در تمامی زمینه

 ینگرشـ نجشس ،پژوهشهدف محیطی، اجتماعی و کالبدي داشته باشد. زیست بر روستاهاي ساحلی در ابعاد اقتصادي، گوناگونی
اثرات در بین ابعاد  ۀروستاهاي ساحلی و مقایس درمحیطی و کالبدي اثرات گردشگري ساحلی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، زیست

. دیـگرد آوريجمـعنامـه پرسـشق یطراطالعات از باشد. سطح پایداري روستاهاي مورد مطالعه می همختلف پایداري و نیز مقایس
شهرستان استان گـیالن  انتخـاب  7ها ایجاد شده، از سازي دریا در آنروستاي ساحلی که طرح سالم 10جامعۀ آماري روستائیان 

از  هـانفر تعیین گردید. در این بررسـی بـراي تجزیـه و تحلیـل داده 365گیري کوکران ها بر اساس روش نمونه. تعداد نمونهندشد
. روسـتاها از نظـر انس اسـتفاده شـداي و تحلیل واریـتک نمونه t، آزمون هاي آمار توصیفی و استنباطی مانند توزیع فراوانیروش

است، یعنی میانگین روستاهاي هـر  05/0ند و سطح معناداري هر سه زیر گروه بیشتر از م شدپایداري به سه زیرگروه همگن تقسی
آبـاد، جفـرود، بکنـده، طالـبارسـر، حـاجیمحلـه آالالن، انبروسـتا (گیلـک 8گروه با یکدیگر تفاوت معناداري ندارد. در گروه اول 

و در  207/1آبـاد بـا پایـداري در گروه دوم روستاي تازه، 988/0و  848/0ن پایداري بیبا ) آبادننیلوفرسحرخیز، داروگرمحله و امی
 قرار دارند. 226/2گروه سوم روستاي گتگسر با پایداري 

  
  تاي ساحلی، استان گیالن.توسعه پایدار، گردشگري ساحلی، روس :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

مشکالت زیستی در بسـیاري از نـواحی روسـتایی، 
اختالف درآمد و سطوح زندگی بـین جوامـع شـهري و 

بـه  انیئهـاي روسـتاروستایی از عوامل عمده مهاجرت
ریزان بر این تصـوراند کـه شهر است. بسیاري از برنامه

نـواحی با ایجاد برخی از امکانات رفاهی و خـدماتی در 
ها کـاهش خواهـد یافـت. امـا روستایی، روند مهاجرت

دهـد کـه ارائـه خـدمات رفـاهی در ها نشان مـییافته
نواحی روستایی، باید توام با ایجاد اشتغال و درآمـد در 

). بنــابراین در 153:1386ایـن نـواحی باشــد (مطیعـی،
سـازي توسـعه روسـتایی، بایـد بـه متنـوع راهبردهـاي

آمـد نمـودن آن از طریـق ایجـاد اقتصاد روسـتایی، کار

                                                             
  نویسنده مسئول:*

هـاي اقتصـادي توجـه نمـود. از ایـن رو، انواع فعالیـت
یافته، گردشگري روسـتایی هاي توسعهامروزه در کشور

مشـکالت از رفـت بـرون به عنوان یکـی از راهبردهـاي
زیستی در بسیاري از نواحی روستایی و یکی از عوامـل 

 ،سـتانیدگـردد (ارراهبردي در توسـعه محسـوب مـی
دهـد، فعالیـت چرا که شـواهد نشـان مـی ).12:1387

 هاي اقتصـادي جهـان رادرصد از فعالیت 5گردشگري 
). گردشـگري در Gladstone, 2012:1(شـود شامل می

 ,Pearceبزرگترین فعالیت جهان خواهد بود ( 21قرن 

 یـک عنـوان به داخلی و المللیبین ). گردشگري1995
 بیشـتر آن در و ،شـودمـی شـناخته رشد به رو فعالیت
 سـال در جهـانی گردشگري. است شده متمرکز ساحل
 میلیـــون 687 درصـــد و 4/7 رشـــد نـــرخ بــا 2000

ــین گردشــگران ــیب ــه الملل ــود اوج ب ــد. رســید خ  رش
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 2001 سپتامبر 11از حمله تروریستی  پس گردشگري
 2003 و 2001 هايسال بین درصد 7/2تا  2/1ساالنه 
 تا که گردشگري شد مطرح وجود، این با .افتی کاهش

 :Kay and Alder, 2005( دو برابـر شـود 2020 سال

39.(   
با این توصیف باید گفـت، منـاطق سـاحلی از دیـر بـاز 

هـاي بـالقوه مورد توجه گردشـگران بـوده و از قابلیـت
 )بخـش و...ی آرام(تلفیقی زیبا از دریا و ساحل، محیطـ

ــی ــوردار م ــگري برخ ــگردش ــذب نباش ــایی ج د. و توان
ــن گردشــ ــد. در ای ــک دارن ــاط دور و نزدی گران را از نق

هـاي گلسـتان، هـاي سـاحلی اسـتانچـارچوب، کرانـه
کیلـومتر  700ویژه گیالن به طول حـدود  مازندران به

هاي متعدد طبیعی گردشگري و با برخورداري از جاذبه
انگیـز همچنین داشتن سواحل شنی و مناظر زیبا و دل

هـاي گردشــگري نتوانـد یکــی از بزرگتـرین کــانومـی
ساحلی باشـد. ایـن سـواحل بـه خـاطر برخـورداري از 

ــی و آب ــل مســاعد طبیع ــوایی  و عوام ــهه ــژه در  ب وی
تابســتان، از جملــه درجــه حــرارت آب دریــا، رطوبــت 

اندازهاي زیباي طبیعـی نسبی، پوشش جنگلی و چشم
و همچنین سهولت دسترسی به تهران و سـایر نـواحی 

ورداري از امکانات رفـاهی پر جمعیت ایران شرایط برخ
و خدماتی و تاسیسات تفریحـی، یکـی از مسـاعدترین 

-باشـد (بیـکمناطق ایران براي توسعه گردشگري می
). اما باید پذیرفت هر برنامه با آثار 51: 1385محمدي، 

مثبــت و منفــی برخــوردار اســت در ایــن میــان تــاثیر 
و امـرار معـاش  جامعـه سـاحلی برگردشگري ساحلی 

قتصادي) آنها متعدد و حسـاس اسـت. اثـرات زیست ا(
-زیست ساحلی ناشی از فشار فوقمنفی بر روي محیط

بر منـابع محلـی محـدود، افـزایش و یـا تعـرض  العاده
ــین  ــی و تضــاد جــدي ب ــاطق طبیع ــر من ناخواســته ب

 Garrod and( باشـدهـا مـیگردشگري و سایر بخـش
Wilson, 2003; Dobson, 2003; UN Atlas of 

Oceans, 2004; cited Ghosh, 2012: 163.(  ًقطعـا
کیفیت منابع آب از طریـق آلـودگی و کوتـه فکـري و 

-اغلـب، زیرسـاخت یابـد.تنزل می ش از حداستفاده بی
هاي فاضالب محلی، ظرفیتـی بـراي تحمـل جمعیـت 
گردشگران، به ویژه در فصل اوج گردشگران را ندارد، و 

م بـا طـور مسـتقی از سوي دیگر، همچنین سـاحل بـه

افزایش تولید مقدار زباله و دیگر آالیندهها تحت تـاثیر 
 Burke et al., 2001; UN Atlas of the( گیردقرار می

Oceans, 2004; cited Ghosh, 2012: 163.(   
وهش با توجه بـه مقاصد گردشگري ساحلی این پژ

اند در ابعاد روستاهاي ساحلی واقع شده اینکه در حوزه
تواننـد آثـار مثبـت و منفـی بــر مختلـف پایـداري مـی

 توجه با محیطی،زیست لحاظ روستاها داشته باشند. از

 محیط طبیعی روسـتا، با گردشگران مستقیم ارتباط به

. شـوندمـی زیست روستا و سـاحلمحیط تخریب اعثب
ــه ــگران زبال ــتا و گردش ــود را در محــیط روس ــاي خ ه

در ریزند. و همچنین سبب انباشت زبالـه ها میرودخانه
شوند. همین انباشت زباله بـا گذشـت ساحل روستا می

هـاي گیــاهی و جــانوري و زمـان ســبب نـابودي گونــه
همچنین آلودگی منابع و خاك در روستا خواهـد شـد. 

کالبــدي، بــه دلیـل جــاذب بــودن روســتاهاي  بُعـددر 
ساحلی براي گردشگران، به خرید زمین و ساختن ویال 

که این امر هم منجـر  کنندمیدر این روستاها مبادرت 
کــه در هـاي زراعــی گشــته بـه تغییــر کــاربري زمــین

گردد روستا که زمانی مکـان تولیـد مدت سبب میبلند
بود خود همچون شهر مصرفگرا گردد و از طرفی منجر 

گـردد و ایـن به افـزایش قیمـت زمـین در روسـتا مـی
د افزایش قیمت تا جایی پیش خواهـد رفـت کـه خریـ

براي فرزنـدان خـود  ن فاقد زمینزمین توسط روستائیا
احداث مسـکن بـه دلیـل افـزایش زیـاد قیمـت  جهت
غیـرممکن خواهـد شـد. ایجـاد ویالهـا توسـط  ،زمـین

گردشگران منجر به ترغیب روسـتائیان بـه مسـکن بـا 
معماري مدرن شده که ادامه این امـر بـه مـرور زمـان 
سبب جایگزینی مسکن و معماري سنتی با معمـاري و 

اقتصادي، به واسـطه  جنبۀواهد شد. از مسکن مدرن خ
 ل و روسـتاگردشگري ساحلی مشاغل خدماتی در ساح

گونه روسـتاها بسـیاري از مـردم  شود. در اینایجاد می
سـازي محلی در مشاغل خدماتی در داخل طرح سـالم

تواند از مهاجرت جوانـان مشغول به کار هستند که می
بــه  بـه شـهرها جلـوگیري نمایــد. همچنـین بـا توجـه

ــاي گردشــگران بــراي محصــوالت کشــاورزي  تقاض
روستایی و همچنـین صـنایع دسـتی، شـرایط را بـراي 
فروش مستقیم این محصـوالت بـه گردشـگران فـراهم 
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ه لحــاظ اجتمــاعی حضــور گردشــگران آورده اســت. بــ
هـاي تواند اثرات مثبتی همچون کـاهش ناهنجـاري می

فظ اجتماعی به واسطه رفتارهاي بهنجار گردشگران، ح
جـاذب بـودن جامعۀ محلـی بـه واسـطۀ هویت سنتی 

هویت، آداب و رسوم سنتی بـراي گردشـگران، کـاهش 
جرایم و اعتیاد در بین جوانان روستایی از طریق ایجـاد 

داشته باشد. با توجه به اثـرات مطـرح در پی شغل و ... 
شده در روستاهاي ساحلی، هدف این پژوهش سنجش 

ر ابعـاد اقتصـادي، اثرات گردشـگري سـاحلی د ینگرش
محیطــی و کالبــدي بــر روســتاهاي اجتمــاعی، زیســت

ساحلی است و همچنین مقایسه اثـرات در بـین ابعـاد 
مختلف پایداري و نیز مقایسه سطح پایداري روستاهاي 

  باشد. مورد مطالعه می
 

  چارچوب نظري
ــاحلی    ــگري س ــدار و گردش ــگري پای : گردش

 طـور بـه روسـتایی منـاطق در گردشـگري هاي فعالیت

 یافتـهتوسعه تمام کشورهاي در 70دهۀ از چشمگیري

نـواحی  برخی توسعه در را کلیدي نقش و یافته افزایش
 داشته اند،شده رکود دچار اقتصادي نظر از که روستایی

افزون بر این، گردشـگري  ).Rosa, 2002: 1001( است
-تواند در کنار فعالیتهایی است که مییکی از فعالیت

ي و صنایع روسـتایی کـه بـه سـرعت در هاي کشاورز
حال از بین رفتن هستند قـرار گیـرد، لـذا گردشـگري 

تواند فرصـتی اسـتثنایی بـراي احیـاي اقتصـادي و می
تحرك بخشیدن در نـواحی روسـتایی و نـواحی رو بـه 

شود که روستائیان عـالوه افول ایجاد نموده و باعث می
یگري نیـز هاي روزمره خود، از منبع درآمد دبر فعالیت

). در ایـن چـارچوب، 16:1383 مند شوند (قادري،بهره
 بالقوه حلراه یک عنوان به گردشگري روستایی توسعه

 روستایی شناخته مناطق مشکالت از بسیاري حل براي

اقتصـادي  رشـد چـون مختلفـی هـايزمینه در و شده
 گردشـگري، بـا مـرتبط هـايزمینـه در اشتغال (ایجاد

بـراي  جدیـد بـازار یـک ایجـاد دستی، صنایع و تجارت
فرهنگی (تثبیت  -اجتماعی ۀکشاورزي)، توسع تولیدات

 و تقویت مناطق روستایی، در ساکن جمعیت و افزایش
 بهبـود و حفاظـت ت،یدر نها عمومی) و خدمات بهبود

 و مفید تواندمی موجود هايو زیرساخت طبیعی محیط
رو از ایـن ). Sharply, 2002: 234( شـود واقـع مـوثر

المللی گردشگري، نیاز هاي بین، سازمان21دستور کار 
به رسمیت شناختن نقش گردشگري در فرایند توسـعه 

هـاي گردشـگري در مناسب را گوشزد کرد تا سـازمان
راستاي تحقق اصول گردشگري پایـدار، طـرح اجرایـی 

 دهنـد (لومسـدن،نقش گردشگري را مورد توجه قـرار 
م پایدار، دربر گیرنده گردشگري در مفهو ).375:1380

معنــایی خــاص اســت، ظهــور ایــن مفهــوم در ادبیــات 
گردشگري حاصل تالش در دستیابی به توسـعه پایـدار 

  باشد. هاي توسعه میدر تمامی زمینه
بنابراین گردشگري پایدار به دنبال حفـظ کمیـت، 

هــاي منــابع انســانی و وري از سیســتمکیفیــت و بهــره
د. گردشـگري پایـدار باشـطبیعی با گذشت زمـان مـی

 همـراه بـا اصـول توســعه پایـدار، توسـعه یافتـه اســت
)Mathieson et al., 1982: 168 .( ،باتلر معتقـد اسـت

گردشــگري پایــدار عمــدتاً بــه پایــداري خــود مفهــوم 
پردازد. گردشگري با تاکید بر جوامع بومی و میزبان می

به نظر وي، گردشگري پایدار بیش از هر چیـز در گـرو 
-دادن گردشگران و ساکنان محلـی بـه محـیط اهمیت

هـاي طبیعـی گردشـگري اسـت هاي طبیعی و جاذبـه
)Weaver et al., 2002: 348 .(در ارتباط با گردشگري ،

چگونـه  وجود دارد که توسعه پایدار گردشگرينگرانی 
هـا بـه باید تعریـف شـود. تعـدادي از سـازمان و دقیقاً

ن سـردرگمی رهبري سازمان ملل در پاسخگویی به ایـ
در تعریـف توسـعه پایــدار گردشـگري، نشسـتی بــراي 

  (GSTC)تعیین معیارهاي جهـانی گردشـگري پایـدار
ــه محــیط ــل متحــدتوســط برنام ــازمان مل  زیســت س

(UNEP) ،ـــل متحـــد و ســـازمان  )UN( ســـازمان مل
در سـال   (UNWTO)گردشگري جهانی سازمان ملـل

هـدف از ایـن مشـارکت افـزایش  برگزار کردند. 2008
رك گردشــگري پایــدار و تعیــین حــداقل معیارهــاي د

جهانی براي ایجاد گردشـگري پایـدار بـود. معیارهـاي 
اصلی که در این نشست بـراي تعریـف توسـعه پایـدار 

        گردشگري ارائه شد عبارتند از:
                                       ارائه مدیریت پایدار موثر؛ •
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 بـراي به حداکثر رساندن منافع اقتصادي و اجتماعی •
           جامعه محلی و به حداقل رساندن اثرات منفی؛

بـه حــداکثر رســاندن منــافع میــراث فرهنگــی و بــه  •
            حداقل رساندن اثرات منفی؛

زیست و بـه حـداقل به حداکثر رساندن منافع محیط •
   .)Lundberg, 2011:10( ات منفیرساندن اثر

-در این راستا، گردشگري ساحلی مجموع فعالیـت
از کننـده هایی در ارتباط با سفر و اقامت مـردم بازدید

هاي گردشگران، زمانی که فعالیت .است منطقه ساحلی
بر اساس و یا استفاده از ساحل و یا منابع دریایی، چـه 

ار سـاحلی ساخت واقع شده در نـو  طبیعی و چه انسان
 ,TCMP( دهنـدباشد، گردشگري ساحلی را شکل می

). گردشگري ساحلی بـر پایـه ترکیـب منـابع 5 :2001
فرد به واسطه زمین و دریا، امکانات رفـاهی از منحصربه

هـاي خـوب قبیل آب، سواحل، منظره زیبا و زیرساخت
در هـم کـه  ستهاقرار دارد. شامل یک تنوع از فعالیت

هـاي سـاحلی کـه شـامل آب درهـم  منطقه ساحلی و
هــا، اقامتگــاه هــاي گردشـگري (هتــلتوسـعه ظرفیــت
ــه ــی، خان ــتورانتفریح ــاي دوم، رس ــره) و ه ــا، و غی ه

گیـري و بنادر، اسکله، مـاهی( هاي پشتیبانیزیرساخت
-باشـد. فعالیـتهاي غواصی و دیگر امکانات) میمغازه

 در حجـم و هـم در تعـداد هاي تفریحی سـاحلی، هـم
افـزایش داشـته اسـت.  گذشـته ر طول دهۀد گردشگر
 دو نـوع اصـلی مناطق ساحلی درتفریحی هاي فعالیت

هــایی ماننــد مصــرفی. فعالیــترمصــرفی و غی هسـتند:
بنـدي گیري، پوست کندن ماهی و غیره به طبقهماهی

غیرمصـرفی ها تعلق دارند در حالی که فعالیت مصرفی
سواري،  ، موجوگذارگشت شامل شنا، غواصی، قایقرانی،

باشد. گردشـگري جت اسکی، تماشاي پرنده و غیره می
سـتم) و انداز، اکوسیهوا، چشموعت (آبساحلی به طبی

میراث تـاریخی و فرهنگـی، هنـري و صـنایع فرهنگ (
هـا، و غیـره ) وابسـته اسـت. ایـن شـامل دستی، سنت

هـایی اسـت کـه فقـط در منـاطق خـاص و در فعالیت
). UNEP, 2009: 10( ودتواند انجام ششرایط خاص می

تـوان گفـت، توسـعه مـی شـد نابیـبا توجه بـه آنچـه 
بخشی از موضـوع گسـترده توسـعه  گردشگري ساحلی

پایدار روستایی اسـت. دیـدگاهی وجـود دارد کـه اگـر 

هاي زندگی روستایی یکپارچه گردشگري با دیگر جنبه
تواند موجب سود واقعی براي مردم، اقتصـاد و شود می
ــن  نــاطق روســتایی شــود.زیســت ممحــیط ــدون ای ب
سازي، خطر جدي وجود دارد کـه گردشـگري  یکپارچه

شود و یا به مکان یا مـردم محلـی با شکست مواجه می
ایـن . )Lordkipanidze, 2002:19( کندآسیب وارد می

رهیافـت یکپارچـه  دار بـاآثار در چارچوب توسـعه پایـ
  عبارتند از:

 روستایی احینو در گردشگري توسعه :اقتصادي اثرات

 سـازيمتنـوع در مهمـی نقـش توانـدمی طرف، یک از
 سـاززمینـه و بسـتر و روسـتایی داشـته جوامـع اقتصاد
 ايوسـیله دیگر، طرف از و روستایی باشد پایدار توسعه

 بـر غلبـه طریـق از( ملـی اقتصـاد رشـد تحریـک براي
 زندگی استانداردهاي بهبود و نیافتگی توسعه هاي انگاره

نـژاد، زاده و مـراديآید (شریف به حساب )محلی مردم
تــرین اثــرات اقتصــادي مثبــت اصــلی). 53: 1381

گردشگري مربوط بـه کمـک بـه درآمـدهاي دولـت، و 
هاي شغلی و همچنین تحریـک ایجاد اشتغال و فرصت

ها و کمک به اقتصاد محلی گذاري در زیرساختسرمایه
ند تواباشد. درآمدهاي دولت از بخش گردشگري میمی

بنـدي هاي مستقیم و غیرمستقیم طبقهبه عنوان کمک
هاي مستقیم از طریـق مالیـات بـر درآمـد کمک شود.

-شود و کمکوکار گردشگري ایجاد میمشاغل و کسب
ها و عوارض وضـع شـده بـر هاي غیرمستقیم از مالیات
گیـرد مـی گردشگران منشاء تامین کاال و خدمات براي

)Lordkipanidze, 2002:13(.  اثرات مسـتقیم، بیـانگر
هــایی اســت کــه در تعامــل مســتقیم بــا ارزش افــزوده

ــانگر  ــتقیم، بی ــرات غیرمس ــت. اث ــدگان اس بازدیدکنن
هاي کنندگان از طریق بخشمنفعتی است که به تامین

کنندگان رسد، مثل افزایش دستمزد تامینمستقیم می
مواد غذایی به واسطه افزایش در گردشـگري، در واقـع 

یـخ شـناور  ةتلف گردشگري تصویري از تـوداثرات مخ
بخشـی از اثـرات مسـتقیم دهـد، نشـان مـیاست کـه 

یـخ  همانند تودة یعنی باشد،مییت ؤگردشگري قابل ر
هـاي هزینـه ،باالتر از سطح آب است، اما در زیر سـطح

مسافرتی و تولید، دستمزد بیشتر، اشتغال و مالیات در 
اگر چـه دیـده جامعه میزبان به حمایت از گردشگري، 
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شود امـا نیازمنـد درك کـاملی از تـاثیر اقتصـادي نمی
). 4: 1390پـور و همکـاران، گردشگري است (رحیمـی

هـا، تواند از طریـق هتـلطور مستقیم میگردشگري به
طـور  هـا و خریـد سـوغات، و بـههـا، تاکسـیرستوران

کاال و خـدمات مـورد نیـاز  ۀغیرمستقیم از طریق عرض
ــا  ــرتبط ب ــد. مشــاغل م گردشــگري، شــغل ایجــاد کن

هاي محلی را وادار به بهبـود تواند دولتگردشگري می
-ها مانند آب و سیستم هاي فاضالب، جـادهزیرساخت

کنـد،  ونقـل عمـومیهاي حمـلها، برق، تلفن و شبکه
تواند کیفیت زندگی سـاکنان و همچنـین  همه آنها می

 ,Lordkipanidze( خدمات گردشگري را بهبود بخشند

2002: 13(.   
 گردشگري، اجتماعی اثرات از مقصود :اجتماعی اثرات

 مـردم جامعـه زنـدگی هاي وهشی در که است تغییراتی

 بـه بیشـتر تغییرات این و دهدمی رخ گردشگر میزبان

و  دیـار آن سـاکنان و اهـالی مسـتقیم تمـاس سـبب
 فرهنگی اثرات از مقصود و گیردمی صورت گردشگران

معماري مردم  و رسوم عادت نر،ه در که است تغییراتی
 تغییـرات ایـن دهـدمـی رخ میزبـان جامعـه سـاکن

 گردشگري توسعه و رشد جۀنتی در و است تربلندمدت

 گردشـگري فعالیـت نتیجـه کـه آنجا از داد رخ خواهد

 جامعـه فرهنـگ و روزانـه زنـدگی در تغییراتی موجب

» فرهنگـی -اجتمـاعی اثرات«اصطالح  ،شودمیزبان می
 هـايتجربـه در کـه برندمی بکار تغییراتی معناي به را

 و هنـري محصـوالت و زنـدگی ها، شـیوهارزش روزانه
). 327: 1377دهـد (گـی، می رخ میزبان جامعه فکري

تـاثیرات اجتمـاعی و فرهنگــی گردشـگري بـر جوامــع 
اثـرات تعامـل مسـتقیم و غیرمسـتقیم  جـهنتیمیزبـان 

ات وقتـی روي اثر باشد.با گردشگران میجوامع میزبان 
در رفتــار و  ردهنــد کــه گردشـگري موجــب تغییــمـی

از جمله به عنوان نیروي  ي جوامع میزبان شودهاارزش
هـاي ایجاد غـرور در سـنت و دوستی و صلح ازحمایت 

هاي شغلی بـراي فرصتکنند و با ایجاد  عملفرهنگی 
 کنـدري مـیجلـوگی جوامع محلی، از مهاجرت به شهر

)UNEP, 2002: 27.(  
 محیطــیزیســت ابعــاد محیطــی:اثــرات زیســت

 جغرافیـدانان عالقۀ مورد هايحوزه از یکی گردشگري،

 کـه اسـت نهفته جغرافیا ماهیت در امر این دلیل است

 محـیط و انسـان روابط زمینۀ در قوي رویکردي داراي

 در واقع). Mitchell and Murphy, 1991: 57( باشدمی

 منابع، تحلیل و ستزیمحیط بر تفریح و گردشگري آثار

 طبیعـی و انسانی جغرافیدانان آن در که است ايحوزه

 وجـه داراي گردشگري، به مربوط معضالت پژوهشدر 

 صـرف اهمیت دیگر، دلیل حال این هستند. با اشتراك

 تفـریح و گردشگري فعالیت براي زیست طبیعیمحیط

ــت  ــت و  ).Hall and Page, 2002: 151(اس طبیع
ها و منابع گردشگري ترین سرمایهزیست اساسیمحیط

ــی ــی م ــدري،تلق ــوند (حی ــه) و 104:1387 ش  چنانچ
برخـوردار شـود   گردشگري بخواهد از مواهب محیطـی

هاي خود لحـاظ  ریزي باید حفاظت محیطی را در برنامه
زمـانی گردشگري از منظر اکولـوژیکی و در واقع،  .کند

  زنـهبرقـراري موادر  رود کهبه شمار میفعالیت سالمی 
اکولوژیکی و پایداري یعنی ایجاد تعادل بین استفاده از 

ــی ــابع طبیع ــابعو  من ــق   حافظــت از آن من  باشــدموف
 ).  411:1379 (نصیري،

: بسیاري از متخصصین معتقدند که بـا اثرات کالبدي
افزایش توسعه گردشگري، معموالً قیمت زمین افزایش 

رزي بـه ر کاربري از اراضی کشـاویکند و به تغی پیدا می
هــاي مــرتبط بــا گردشــگري، شهرســازي و زیرســاخت

 ).Belisle, 1983( شـودهاي تفریحی منجر میمجتمع

کنـد تـا قیمت کاذب زمین، کشاورزان را تشـویق مـی
هاي زراعی را بفروشند و دیگران را نیز از خریدن زمین

دارد اراضی به منظور تولید محصوالت کشاورزي باز می
ــن عوامــل  ــه کــاهش اراضــی کــه مجمــوع ای منجــر ب

 شـودکشـاورزي مـیانـداز چشـمکشاورزي و تخریـب 
)Norris et al., 2007.( منفی گردشگري اثرات از یکی 
 روسـتایی مسـاکن الگوي تغییر مسئله کالبدي لحاظ از

 نـاهمگونی یـک روسـتایی منظـر لحاظ از ویژه به است،
شـود مـی مشـاهده روسـتا در مسـاکن شـدید بسـیار

). عـالوه بـر اثـرات 105: 1391و لطفـی،  زادهباباخان(
توانـد اثـرات مثبـت بـر منفی کالبدي، گردشگري مـی

کالبد روسـتا، همچـون بهبـود وضـعیت راه روسـتایی، 
  ایجاد امکانات زیرساختی و ... داشته باشد.
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ــدي ( ــارچوب، ســجادي و احم ــن چ )، 1392در ای
ــتایی  ــرات گردشــگري روس ــومن از در اث شهرســتان ف

 نشـان داد . نتایجارزیابی کردندروستایی دیدگاه جامعه 
در  روســتایی گردشــگري اثــرات پاســخگویان، کــه

 سطح در منفی) را خواه و مثبت فومن (خواه شهرستان
 دادند نشان کردند. همچنین، ارزیابی »زیاد تا متوسط«

» روسـتایی زیست محیط در آشغال و زباله انباشت« که
 قبیـل از دولتـی دسـتگاههاي درآمـدهاي افـزایش«و 

 مهمتـرین...» هـا وشـهرداري ها،بخشداري ها،دهیاري

 ایـن در روسـتایی گردشـگري مثبـت و منفـی اثـرات

  بودند. شهرستان
 اقتصـادي، )، آثـار1391عنابستانی و همکـارانش (

 گردشگري توسعه محیطی زیست و کالبدي اجتماعی،

 و گردشـگران از دیـدگاه روسـتایی سـکونتگاههاي در
بررسی فارس) - ارژن موردي: دشت لعهروستاییان (مطا

 تغییـرات بیشترینداد،  نشان مطالعه هايند. یافتهکرد

 786/0ضـریب  محیطی بـازیست وابسته متغیر متوجه
 ابعـاد در را مثبتـی تغییـرات گردشـگري . توسـعهبود

 وضـعیت محیطیزیست و کالبدي اجتماعی، اقتصادي،

 همنطقـ روسـتاهاي سطح در کالبدي و محیطیزیست
   است. نموده فراهم

 بـر گردشگري )، اثرات1391لطفی (و  زادهباباخان

 ازداد،  نشـان نـد،قلعـه را ارزیـابی کرد قوري روستاي

 چون مثبتی اقتصادي اثرات گردشگري ساکنان دیدگاه

 همـراه بـه را درآمـد شغلی، افـزایش هايفرصت ایجاد

 و زمین قیمت شدید افزایش باعث حال عین در داشته
 است. از شده کشاورزي کاهش تولیدات و آن ريسوداگ

 کاهش چون زیادي بسیار مثبت اثرات اجتماعی لحاظ

 هـايآگـاهی سـطح رفتن باال شهرت روستا، مهاجرت،

 از ت،یـدر نها و داشته همراه به را مسکن بهبود و مردم

 چـون منفـی اثـرات و کالبـدي محیطـی زیست لحاظ

 تغییـر ل،جنگـ و باغـات تخریـب آب، منـابع آلـودگی

 داشـته همراه به را الگوي مسکن تغییر اراضی، کاربري

   است.
 گردشــگري )، اثــرات1388خــانی و همکــارانش (

روسـتایی  خانوارهاي از نظرسنجی بر تکیه با را ساحلی
لنگـرود)  شهرسـتان چمخاله، موردي: روستاي (مطالعه

 مزایـاي داد، نشـان . شـواهدقـرار دادنـدبررسـی مورد 
 جوامـع نـه گـردد مـی گردشـگران متوجـه گردشگري

 اثـرات از درك سـاکنین تحقیـق، روسـتایی. در ایـن
 گردشـگري بـر محیطی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي،
 و توسـعه راسـتاي در نسـاکنا تصـمیمات و رفتارهـا

 تحقیق این نتایج گیرد.می قرار بررسی مورد ریزيبرنامه
 شخصـی مزایـاي سـطح گویـدمـی که را اصلی فرضیه
 درك گردشـگري اقتصـادي هايمزیت ویژه به نمقیما

 در نماید، اینمی تایید دهندمی قرار تاثیر تحت  را آنها
 محیطـی و فرهنگـی، اجتمـاعی اثـرات کـه است حالی

 روسـتایی جوامـع خـاطر رضـایت باعـث گردشـگري
 باشد. نمی

 محیطـیزیست )، اثرات1388قرخلو و همکارانش (
رد بررسـی قـرار مـورامسـر  شهر سواحل بر گردشگري

 محیطـیزیسـت اثـرات وضعیت ،دادنشان  . نتایجدادند
 مطلـوب چنـدان ،رامسـر شـهر در سـاحلی گردشگري

 تخریـب ماننـد محیطیزیست هايآلودگی . انواعستین
 انباشت ساحل، اندازچشم تخریب باغی، و زراعی اراضی
 مـورد منطقـه در رویـهبـی وسـازساخت افزایش و زباله

 گردشـگري منفی پیامدهاي تریناصلی جمله از مطالعه
  . اندبوده

در  پـژوهشتـوان مـدل مفهـومی در این راستا می
. ایـن مـدل نشـان ش داده شـده اسـت) نمـای1شکل (

توانـد دهد توسعه یک مقصد گردشگري ساحلی می می
محیطی، کالبدي و اقتصـادي در ابعاد اجتماعی، زیست

بـودن بر روسـتاهاي سـاحلی تاثیرگـذار باشـد. مثبـت 
 پایـدارتوسـعه تواند بـه تاثیرات گردشگري ساحلی می
  روستاهاي ساحلی منجر شود.
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  پزوهش: مدل مفهومی 1شکل 

    

  شناسی پژوهشروش
باشد کـه پژوهش از نوع مطالعات کاربردي مین یا

هـاي تحلیلی و نیـز روش -هاي توصیفیدر آن از روش
زیه و تحلیـل اطالعـات اسـتفاده شـده آماري براي تج

براي ارزیابی اثرات گردشگري ساحلی بر پایداري  .است
هـاي میـدانی اسـتفاده روستاها از منابع اسنادي و داده

از  بــا اســتفادهآوري اطالعــات جمــعشــده اســت. 
هــاي بـراي پاســخنامــه صـورت گرفتــه اســت.  پرسـش
-2کــم،  -1طیــف:  3نامــه از لیکــرت شــامل پرســش

زیاد استفاده شده است. جامعه آماري ایـن -3ط، متوس
پژوهش، روستائیان روستاهاي سـاحلی اسـتان گـیالن 

مقاصـد سـاحلی  ایـن روسـتاها محدودةکه در  هستند
روسـتا  10تعـداد  وایجاد شده  )سازي دریاطرح سالم(

. بـر اسـاس سرشـماري انتخاب شـدندشهرستان  7در 
نفـر  6345 جمعیت کل این روستاها ،مرکز آمار 1390

گیـري اسـاس روش نمونـهر بـ نمونـه تعدادباشد و می
تعیــین گردیــد. نحــوه توزیــع نفــر  365کــوکران 

 گرفـتها بین روستاها بدین صورت انجـام نامه پرسش
که ابتدا نسبت جمعیت روستا بـه کـل جامعـه آمـاري 

و سـپس بـه  ) به صورت درصد محاسـبه شـد 6345(
روســتا  نامــه بــه آن، پرســشجمعیــت نســبت درصــد

بـراي بررسـی پایـایی  .)1اختصاص داده شـد (جـدول 
. دیـگردنامه از آزمون آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده پرسش

دهنـده باشد، که نشانمی 932/0ضریب آزمون برابر با 
 ایـن . درباشـدمـینامـه هاي پرسشپایایی باالي گویه

 آمـار هـايروش از هاداده تحلیل و تجزیه براي بررسی
تک  tآزمون  فراوانی، توزیع مانند نباطیاست و توصیفی

  است. شده اي و تحلیل واریانس استفادهنمونه
کیلـومتر  14711استان گیالن با مساحتی حـدود 

مربع در میان رشته کوههاي البـرز و تـالش در شـمال 
درصـد از  9/0ایران جاي گرفته و مسـاحت آن حـدود 

. این استان از شمال با دریـاي مساحت کل کشور است
خزر، از شرق بـا اسـتان مازنـدران و از غـرب و شـمال 
ــور از  ــا عب ــوب ب ــل و از جن ــتان اردبی ــا اس ــی ب غرب

هاي زنجان و قزوین ارتباط  کوههاي البرز با استان رشته
اي و  دارد. استان گیالن از سـه بخـش سـاحلی، جلگـه

در  اي تشکیل شده است. پهناي جلگه ساحلی کوهپایه
باشد و در بیشـتر نقـاط بالفاصـله استان گیالن کم می

متـر افـزایش  900پس از خط ساحلی، ارتفاع زمین به 
یابد. شـکل جغرافیـایی اسـتان گـیالن بـه صـورت  می

اي پر حجم شامل البرز غربـی و جلگـه گـیالن در  بدنه
هاي تالش  جنوب و گردنی استوار و افراشته شامل: کوه

يطيمحستيز ياقتصاد  يکالبد  ياجتماع   

   ؛ت راهيجاد و  بهبود وضعيا
   ؛يت بهداشتيبهبود وضع

  ؛يرساختيجاد امکانات زيا
  ؛افزايش خدمات رفاهي

، ي(بهداشت يخدمات عموم
  ؛و ...) يدرمان

  ؛نيزم ير کاربرييتغ
  ؛افزايش قيمت زمين

 .ين رفتن مساکن سنتياز ب

  ؛يعين رفتن مناظر طبياز ب
  ؛عتيکاهش حفاظت از طب

  ؛ش زباله در روستايافزا
  ؛روستا يهاآلودگي خاک

  ؛روستا يهاآلودگي آب
  ؛روستا يآلودگي هوا

 .ساحل روستا يآلودگ

  ؛انيروستائ يبرا يروح آرامش
 ؛تيجنا و جرم زانيم کاهش

؛ حفظ و  وقار متانت، شيافزا
  در روستا ياعتقاد يهاارزش

 ؛جوانان نيب
  ؛يسنت رسوم و آداب حفظ

 ؛يخانوادگ يوابستگ شيافزا
  ؛يعموم تيامن شيافزا

 ياجتماع يهايناهنجار کاهش
  ؛... ) و ادياعت ،يدزد(

  .يشخص اخالق سطح شيافزا

  ؛بيکاري کاهش
  ؛زندگي سطح افزايش
  ؛گذاريسرمايه جذب
   ؛مشاغل ايجاد

  ؛درآمد افزايش
 منزل اجاره طريق از درآمد ايجاد

 ؛گردشگران به
 ؛فروش طريق از درآمد ايجاد

 ،يدست صنايع( روستايي توليدات
 .. . . ) و يماه ات،يلبن

ييدار روستايتوسعه پا  

يساحل يتوسعه گردشگر  
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باشد. بـا توجـه بـه  شمال می و جلگه ساحلی به سمت
موقع جغرافیایی آن در جنوب غربی دریاي خـزر یکـی 

باشد.  هاي کشور میاز زیباترین و حاصلخیزترین استان
هـاي پرپشـت و متـراکم و متنـوع، آب فـراوان، جنگـل

اي مسـتعد،  مراتع وسیع و گسـترده و سـرانجام جلگـه
، دریایی از نظر مظـاهر محـیط طبیعـی  آبرفتی یا ماسه

گـیالن حـدود اند. استان  استان گیالن را ممتاز ساخته
هـاي کیلومتر ساحل زیبا دارد که در کنار جنگل  300

انگیــز، تــاالب، آبشــارها و انــواع دل هــايانبــوه، یــیالق

. ها گردشگر اسـتدستی، ساالنه پذیراي میلیونصنایع
 سـواحل خــزر در کیلــومتر از 280 حـال حاضـر در در

ســازي دریــا ایجــاد شــده کــه مطــرح ســال 47گــیالن 
ــه  ــومتر از  65مجموع ــش  کیل ــواحل را پوش ــن س ای

 سـازي موجـود،هـاي سـالمطرح طرح از 25 دهند. می
ــی و ــداري خصوص ــه را بخش ــا،بقی ــداري ه ــا،فرمان  ه

هــا و شــوراهاي اســالمی اداره دهیــاري هــا،شــهرداري
) پراکندگی فضایی روستاهاي مـورد 2. شکل (کنند می

  دهد.می مطالعه را نشان
  

  : روستاهاي مورد مطالعه و تعداد حجم نمونه آنها1جدول 
 حجم نمونه نسبت به کل جامعه آماري (درصد) جمعیت روستا شهرستان

 بندر انزلی
53/13 1153 جفرود  49 

17/18 2153 آبادطالب  66 

 تالش
92/5 376 گیلک محله آالالن  21 

64/9 612 گتگسر  35 

 رشت
7/10 679 امین آباد  39 

19/13 837 حاجی بکنده  48 
86/2 182 داروگرمحله رودسر  13 

42/7 471 نیلوفرسحرخیز الهیجان  27 
 47 13 825 انبارسر آستانه اشرفیه

آباد تازه رضوانشهر  351 53/3  20 
 365  100 6345  کل

  هاي پژوهش      منبع: مرکز آمار و یافته
    

  
  اي مورد مطالعهپراکندگی فضایی روستاه: 2شکل 
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 هاي تحقیقیافته
انتخاب شـده  نمونه 365به لحاظ جنسیتی از بین 

 3/26نفر برابر بـا  96درصد مرد و  7/73نفر برابر  269
باشـند. از نظـر سـنی بـه چهـار طبقــه درصـد زن مـی

 -24ترین فراوانی مربوط بـه شبندي شده که بیتقسیم

طبقه بیش  نفر و کمترین مربوط به 115با فراوانی  15
باشد. میزان تحصیالت نفر می 56با فراوانی سال  55از 

و  نفـــر 155 ، لیســـانسنفـــر 45 دیپلمرزیـــ ،مـــردم
  د.باشمی نفر 2 لیسانس فوق

 
  هاي فردي روستائیان مورد مطالعه : ویژگی2جدول 

ریمتغ ارزش فراوانی درصد  
7/73  زن 269 

 جنسیت
3/26  مرد 96 
5/31  115 24-15  

 سن
20 73 34-25  

3/17  63 44-35  
9/15  58 54-45  
3/15 55بیشتر از   56   
3/12  زیردیپلم 45 

التتحصی  
1/21  دیپلم 77 
6/23 دیپلمفوق 86   
5/42  لیسانس 155 
5/0 لیسانسفوق 2   

        هاي پژوهشمنبع: یافته 
  

بـا : اثرات گردشگري ساحلی بر پایداري روستاها
اي، اثـرات گردشـگري نمونـه تـک tاستفاده از آزمـون 

ساحلی بر ابعاد اجتمـاعی و اقتصـادي سـنجیده شـده 
) در 3است. بر اساس نتـایج حاصـل از آن در جـدول (

بُعد اجتماعی، بیشترین تاثیر را افزایش امنیت عمـومی 
و کمترین تاثیر را افزایش وابسـتگی  232/1با میانگین 

ر بُعـد داشـته اسـت. د 405/0 خـانوادگی بـا میـانگین
اقتصادي، ایجاد درآمـد بـراي خانوارهـاي روسـتایی از 

 958/1 نطریق اجارة منزل به گردشـگران، بـا میـانگی
طور مشـترك  تاثیر بوده و کمترین تاثیر را بهبیشترین 

گـذاري در کاهش بیکاري در روسـتا و جـذب سـرمایه
  داشته است. 035/1جدید در روستا با میانگین 

کـه در بُعـد کالبـدي دهـد ) نشـان مـی4جدول (
بیشترین تاثیر مثبت را گردشـگري در ایجـاد امکانـات 

ــانگین  ــا می ــتا ب ــد در روس ــاختی جدی و  002/1زیرس
در  567/2بیشترین تاثیر منفـی کالبـدي بـا میـانگین 

افزایش قیمت زمین در روستا داشـته اسـت. و در بُعـد 

محیطی چون اثرات منفی سنجیده شـده اسـت، زیست
را آلـودگی سـاحل روسـتا بـا میـانگین  بیشترین تاثیر

افـزایش آلـودگی  342/0و کمترین تاثیر را بـا  852/1
  هواي روستا داشته است. 

اثرات در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و کالبدي (جنبه 
محیطـی مـورد بررسـی قـرار مثبت و منفی) و زیسـت

) نشـان داد کـه 5گرفت. نتایج بدست آمده در جدول (
ــاثیرات مث ــرات اجتمــاعی از جنبــه ت ــانگین اث بــت، می

و اثرات مثبـت کالبـدي  31/1، اثرات اقتصادي 844/0
است و بُعـد اقتصـادي، بـاالترین تـاثیر  783/0برابر با 

مثبت بر روستاهاي سـاحلی دارد. و از جنبـه تـاثیرات 
ـــدي  ـــرات کالب ـــانگین اث ـــی، می ـــد  791/1منف و بُع

اسـت، لـذا تـاثیر منفـی  294/1محیطی برابر با  زیست
تـوان گفـت سـان، مـیباشـد. بـدینالبدي بیشتر میک

گردشگري ساحلی چـه از جنبـۀ مثبـت و چـه جنبـۀ 
منفی، تاثیر کمی بر پایداري روستاهاي مـورد مطالعـه 

  داشته است.
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  : اثرات اجتماعی و اقتصادي گردشگري ساحلی بر روستاها3جدول 

 میانگین گویه بعد
 معناداري
 (دو دامنه)

 انحراف معیار

تم
اج

عی
ا

 

035/1  آرامش روحی و دلگرم کننده براي روستائیان   00/0  038/1  
041/1  کاهش میزان جرم و جنایت در روستا   00/0  663/0  

912/0  هاي اعتقادي روستا در  بین جوانان حفظ ارزش  00/0  724/0  
523/0  حفظ آداب و رسوم سنتی روستا   00/0  75/0  

405/0   افزایش وابستگی خانوادگی در روستا  00/0  752/0  
232/1  افزایش امنیت عمومی در روستا   00/0  618/0  

569/0  هاي اجتماعی (دزدي، اعتیاد و ... ) کاهش میزان ناهنجاري  00/0  666/0  
035/1  افزایش سطح اخالق شخصی روستائیان   00/0  625/0  

دي
صا

 اقت

082/1  کاهش بیکاري در روستا   00/0  437/0  
057/1  دگی روستائیان افزایش سطح زن  00/0  597/0  

035/1  گذاري جدید در روستا جذب سرمایه  00/0  896/0  
295/1  ایجاد مشاغل جدید براي روستائیان   00/0  602/0  

265/1  افزایش درآمد روستائیان   00/0  618/0  
958/1  ایجاد درآمد براي خانوارهاي روستایی از طریق اجاره منزل به گردشگران  309/0  771/0  
ایجاد درآمد براي خانوارهاي روستایی از طریق فروش تولیدات روستایی 

476/1  (صنایع دستی، لبنیات، ماهی و . . . )   00/0  639/0  

  هاي پژوهشمنبع: یافته
   

  محیطی گردشگري ساحلی بر روستاها: اثرات کالبدي و زیست4 جدول

 میانگین گویه بعد
 معناداري
 (دو دامنه)

معیارانحراف   

دي
کالب

بت 
 مث

.  تاثیر حضور گردشگران در ایجاد و  بهبود وضعیت راه روستا  821/0  00/0  751/0  
947/0  تاثیر در بهبود وضعیت بهداشتی روستا   00/0  539/0  

002/1  تاثیر در ایجاد امکانات زیرساختی جدید در روستا   00/0  735/0  
789/0  افزایش خدمات رفاهی براي روستا   00/0  92/0  

356/0  ورود خدمات عمومی (بهداشتی، درمانی و ...) جدید به روستا   00/0  702/0  

فی
 من

561/1  هاي کشاورزي به مسکونی تغییر کاربري زمین  00/0  811/0  
567/2  افزایش قیمت زمین در روستا   00/0  714/0  

246/1  از بین رفتن مساکن سنتی   00/0  678/0  

ت
یس

ز
طی

حی
م

 

989/0  بین رفتن مناظر زیباي طبیعی روستا از   00/0  867/0  
827/1  کاهش حفاظت از طبیعت   00/0  48/0  

463/1  افزایش زباله در روستا   00/0  843/0  
211/1  هاي روستا افزایش آلودگی خاك  00/0  536/0  

378/1  هاي روستا افزایش آلودگی آب  00/0  539/0  
342/0  افزایش آلودگی هواي روستا   00/0  752/0  

852/1  آلودگی ساحل روستا  00/0  774/0  
  هاي پژوهش      منبع: یافته
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  : میانگین اثرات گردشگري ساحلی بر روستاها5جدول 
 2ارزش آزمون: 

 ابعاد
 میانگین آماره تی انحراف معیار معناداري (دو دامنه)

 اجتماعی 844/0 -378/91 4506/0 000/0
  اقتصادي 31/1 - 813/63 5058/0 000/0
 مثبت 783/0 -887/71 589/0 000/0

 کالبدي
 منفی 791/1 062/40 5761/0 000/0
 محیطیزیست 294/1 -791/78 4134/0 000/0

  هاي پژوهش      منبع: یافته
  

براي بررسی تفاوت سطح : مقایسه پایداري روستاها
طرفـه اسـتفاده پایداري روستاها از تحلیل واریانس یک

) تفاوت گروهی بـا 6شده است. بر اساس نتایج جدول (
و ســطح  185/161کــه برابــر بــا  Fتوجــه بــه ضــریب 

 05/0کـه کمتـر از  000/0)  آن برابر با sigمعناداري (
باشــد، بنــابراین تفــاوت معنــاداري بــین پایــداري مــی

  روستاها وجود دارد.

   

  پایداري روستایی) ANOVA( : تحلیل واریانس6جدول 
  سطح معناداري  F  مربع مجذورات  درجه آزادي  ع مجذوراتمجمو  

855/54  بین گروهی  9 095/6  185/161  000/0  
424/13  درون گروهی  355 038/0  - - 

279/68  کل  364 - - - 
        هاي پژوهشمنبع: یافته

  

و معنادار بودن تفاوت )، F( بعد از معنادار بودن آزمون
اینکـه بـین کـدام روسـتا پایداري بین روستاها، براي فهم 
ــون ــود دارد از آزم ــاوت وج ــایش ) Tukey( تف ــراي نم ب

هاي همگن استفاده شده است. بـر اسـاس نتـایج رگروهزی
) روستاها از نظر پایداري به سه زیرگروه همگـن 7جدول (

و سطح معناداري هر سه زیر گـروه بیشـتر اند م شدهتقسی
اســــــــــت، یعنــــــــــی میــــــــــانگین  05/0از 

با یکدیگر تفاوت معناداري ندارنـد. در  روستاهاي هر گروه
محلـه آالالن، انبارسـر، حـاجی روستا (گیلک 8 ،گروه اول

آباد، جفرود، نیلوفرسـحرخیز، داروگرمحلـه و بکنده، طالب
انـد کـه سـطح پایـداري آنهـا بـین آباد ) قرار گرفتـهامین
- روسـتاي تـازه ،قرار دارد و در گروه دوم 988/0و  848/0

روسـتاي  ،و در گـروه سـوم 207/1ایـداري آباد با سطح پ
 قرار دارند. 226/2گتگسر با پایداري 

  

  هاي همگن پایداري روستایی: زیر گروه7جدول 

  سطح معناداري  هاي همگنزیرگروه  روستا
1  2  3  

848/0 گیلک محله آالالن      

162/0  

876/0  انارسر      
889/0 حاجی بکنده      

915/0  آبادطالب    
93/0  جفرود    

94/0 نیلوفرسحرخیز    
0//964  داروگرمحله    

988/0 امین آباد    
000/1  1/207   آباد تازه  

226/2    گتگسر  000/1  
  هاي پژوهش   منبع: یافته 
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  بنديجمع
 ریـزانبرنامـه از بیستم بسیاري قرن پایانی دهه در

 را گردشگري اروپایی کشورهاي در اقتصادي و اجتماعی
 توسعه براي روشن بسیار اندازيچشم با مطمئن روشی

انـد هکـرد آنهـا معرفـی تـرینمحـروم ویـژه به روستاها
 بـه ). امـروزه23: 1381الدین افتخاري و قادري،  (رکن
 اقتصـاد در هـافعالیـت ایـن چشمگیري که اثرات دلیل

 توجـه گـذارد،مـی جـاي بر گردشگران مناطق پذیرنده
زاده، شـود (علـیمـی هافعالیت از زمینه این فراوانی به

1382 :55  .(  
گردشگري اثـرات  پیشین، نتایج تحقیقات بر اساس

بر روستا همچون تغییر کاربري اراضی و تبـدیل  منفی
ــاري، تغییــر  ــدهاي مســکونی و تج ــات بــه واح باغ

ها و ناهمـانگی اندازها، عدم رعایت حریم رودخانه چشم
 در آشـغال و زبالـه در بافـت کالبـدي روسـتا، انباشـت

 و زمـین قیمـت شـدید روستایی، افزایش زیستمحیط
 آلـودگی و کشـاورزي کاهش تولیـدات و آن سوداگري

 هـايفرصـت ایجـاد چـون مثبتـی و اثـرات ،آب منابع
 مردم هايآگاهی سطح رفتن درآمد، باال شغلی، افزایش

در  رامهاجرت از روستا به شهر  مسکن، کاهش بهبود و
 هماننـدگردشـگري سـاحلی  ،. در این پژوهشدارد یپ

بـراي روسـتاهاي سـاحلی در  ،دیگر اشکال گردشگري
. نتـایج دارددر پی اثرات مثبت و منفی  ،ابعاد چهارگانه

اجتمـاعی بیشـترین بُعـد دهد که در پژوهش نشان می
و  232/1تاثیر را افزایش امنیـت عمـومی بـا میـانگین 
در . دارد کمترین تاثیر را افزایش وابسـتگی خـانوادگی

اقتصادي، ایجاد درآمد براي خانوارهاي روستایی از بُعد 
 958/1طریق اجاره منزل بـه گردشـگران بـا میـانگین 

طور مشـترك  بیشترین تاثیر بوده و کمترین تاثیر را به
گـذاري در کاهش بیکاري در روسـتا و جـذب سـرمایه

بُعد داشته است. در  035/1جدید در روستا با میانگین 
ین تاثیر مثبـت را گردشـگري در ایجـاد کالبدي بیشتر

 002/1امکانات زیرساختی جدید در روستا با میـانگین 
در افـزایش را تـاثیر کالبـدي ترین منفیداشته است و 

. و در دارد 567/2ن بـا میـانگی قیمت زمین در روسـتا
محیطی، بیشترین تـاثیر را آلـودگی سـاحل زیستبُعد 

 342/0اثیر را بـا و کمترین تـ 852/1روستا با میانگین 

. روسـتاها از نظــر داردافـزایش آلـودگی هــواي روسـتا 
و سـطح  شـدندپایداري به سه زیرگروه همگن تقسیم 

است، یعنـی  05/0معناداري هر سه زیر گروه بیشتر از 
ــاوت  ــدیگر تف ــا یک ــروه ب ــر گ ــتاهاي ه ــانگین روس می

محلـه روسـتا (گیلـک 8 ،معناداري ندارند. در گروه اول
ــبارســر، حــاجیآالالن، انب ــده، طال ــرود، بکن ــاد، جف آب

اند آباد ) قرار گرفتهننیلوفرسحرخیز، داروگرمحله و امی
قـرار دارد  988/0و  848/0که سطح پایداري آنها بین 

آبـاد بـا سـطح پایـداري روسـتاي تـازه ،و در گروه دوم
روسـتاي گتگسـر بـا پایـداري  ،و در گروه سوم 207/1
هاي حاصل از تحقیـق، یافته قرار دارد. عالوه بر 226/2

مشاهدات میدانی در این روستاها موید این امـر اسـت 
که در بیشتر این روستاها تغییر کاربري اراضی زراعـی 
بـه کـاربري مسـکونی، تغییـر الگـوي مسـکن بــومی و 
ــهود  ــتا مش ــه در محــیط روس ــین انباشــت زبال همچن

هـاي . همچنین، با مشاهدات میدانی در طـرحباشد می
ازي دریا و گفتگو با صـاحبان مشـاغل موجـود، سسالم

کارگیري نیروهاي روستایی در این مشاغل و فـروش هب
صنایع دستی و محصوالت روستا در این مقاصد صورت 

سـجادي و احمــدي  يهـاکـه بــا پـژوهشگیـرد.  مـی
 زیسـتمحـیط در آشـغال و زبالـه انباشـت )،1392(

 زا دولتـی دسـتگاههاي درآمـدهاي روسـتایی، افـزایش
 هـا مهمتـرینشـهرداري ها،بخشداري ها،دهیاري قبیل
، بـوده اسـت روسـتایی گردشگري مثبت و منفی اثرات

 اثـــرات )، گردشـــگري1391زاده و لطفـــی (باباخـــان
 شغلی، افـزایش هايفرصت ایجاد چون مثبتی اقتصادي

 افـزایش باعـث حـال عـین در داشته همراه به را درآمد
 کـاهش تولیـدات و آن سـوداگري و زمین قیمت شدید

 مثبـت اثـرات اجتمـاعی لحاظ است. از شده کشاورزي
 بـاال شهرت روستا، مهاجرت، کاهش چون زیادي بسیار
 همراه به را مسکن بهبود و مردم هايآگاهی سطح رفتن
 و کالبـدي محیطـیزیسـت لحاظ از در نهایت، و داشته
 و باغـات تخریـب آب، منـابع آلودگی چون منفی اثرات

 بـه را الگوي مسکن تغییر اراضی، کاربري رتغیی جنگل،
ــراه ــارانش ( ،دارد هم ــانی و همک ــاي )،1388خ  مزای

 جوامـع نـه گـرددمـی متوجـه گردشـگران گردشگري
ــرات ــتایی. اث ــاعی روس ــی، اجتم ــی و فرهنگ   محیط
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 روسـتایی جوامـع خـاطر رضـایت باعـث ردشـگريگ
بــا نتــایج پــژوهش قرخلــو و همکــارانش  و باشــد نمــی

 محیطـیزیسـت هـايآلـودگی انواع از)، حاکی 1388(
 انـدازچشـم تخریب باغی، و زراعی اراضی تخریب مانند

 در رویـهبـی ساز ساخت افزایش و زباله انباشت ساحل،
 پیامـدهاي تـریناصـلی جملـه از مطالعـه مورد منطقه
این نتایج  و دارد ییهمسواست،  بوده گردشگري منفی

قه مـورد نشاگر آن است که گردشگري ساحلی در منط
سـازي هاي آن از جمله طرح سالمریزيمطالعه و برنامه

  دریا با گردشگري پایدار فاصله زیادي دارد.
هـاي طبیعـی و باید گفـت گردشـگران بـه محـیط

دهنــد هــاي طبیعــی گردشــگري اهمیــت نمــیجاذبــه
)Weaver et al., 2002: 348(  و هنوز این نگرانی وجود

طـرح اصـد سـاحلی (مقریـزان دارد که از دیـد برنامـه
، توسـعه پایـدار گردشـگري تعریـف و )سازي دریاسالم

 شناخته نشده و معیارهاي جهـانی گردشـگري پایـدار،
توجهی قرار گرفته است. در مجموع با توجه به مورد بی

ها در جهت نیل به گردشگري پایدار ساحلی و در یافته
نتیجه تقویت اثرات مثبـت و کـاهش اثـرات منفـی در 

ي ساحلی، اقدامات زیر باید مـورد توجـه قـرار روستاها
  :گیرند

  محیطی:در جهت پایداري زیست )الف
 و يایافته رسانه محلی و منطقهي سازمانسازفرهنگ ●

و  یزیسـت عمـومدر زمینه حفاظت از محـیط یمل
ق مدارس تا در یطر ژه ازیو به و مقاصد گردشگري

-که دوست یآینده همین نسل به گردشگران ساحل
  زیست باشند، تبدیل شوند؛ار و حافظ محیطد
) NGO( هــاي غیردولتــیســازمان ایجــاد ت ویــتقو ●

-افت محیطیبا ره یدار ساحلیتوسعه پا يگردشگر
محلـی از طریـق  یمـدن يهـاژه نهادیـو هب؛ یزیست

  ؛هاشوراها و دهیاري
نظـارت  و يسازطرح سالم یطیمحستیت جنبه زیتقو ●

  .یردم نهاد محلم يهاق نهادین ازطرآ یمدن
  در جهت پایداري اقتصادي:  )ب
جامعـه  یانسـان يرویکارگیري نهاولویت بخشیدن ب ●

سـازي بـا واگـذاري و اجـاره محلی در طرح سـالم

زمــین در داخــل طــرح بــه روســتائیان بــراي 
    ؛یعرضه محصوالت بوم و يگذار سرمایه

معافیـت مالیـاتی بـراي جامعـه  یش دوره زمانیافزا ●
گـــذاري در مقاصـــد ســـرمایه تدر جهـــمحلـــی 
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 یمردم نهاد محل يهانهادنشست مشترك  يبرگزار ●
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