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 چكیده
 یدار، در فضاها پررونق و دامنه تیبه عنوان فعال یگردشگر در قرن حاضر،

خاص نظام اثرات  یها یژگیاست. از و یاثرات متنابه یدارا ییروستا
از  یمتنوع یاثرگذار  است که دامنه نیا ییروستا یدر فضاها ژهیبو یگردشگر

و  رددا یستیز طیو مح ینهاد ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد لیقب
شدت و جهت  تواند میگوناگون،  یمکان یها تیبسته به موقع نیهمچن
هدف  حاضر با قیتحق ،رو نیداشته باشد. از ا یو تحوالت متفاوت راتییتغ
شهرستان  ییروستا یها در سکونتگاه یاثرات گردشگر ییفضا لیتحل

و از نظر  یکاربرد ،پژوهش از نظر هدف نیشده است. ا نیرضوانشهر تدو
 یها سکونتگاه ،یجامعه آمار قیتحق نیاست. در ا یلیـ تحل یفیوش توصر

 یساخت و سازها لیمطالعه تحل نیشهرستان رضوانشهر است. در ا ییروستا
سنجش از دور  یها از داده یریگ با بهره ییروستا یها در سکونتگاه یانسان

دو  باحداکثر احتمال  تمیها از الگور داده لیتحل یقرار گرفت. برا لیمورد تحل
در  ییروستا یگردشگر ،نشان داد قیتحق جیاستفاده شد. نتا GIS و یکاربر
 یتنوع و تفاوت در شدت اثرات بر حسب واحدها یرضوانشهر دارا هیناح
دوم،  یها )خانهیگردشگر یاثرات کالبد که یا بوده است. به گونه یمکان

 ،یساحل  ه( در محدودنیزم متیو ق یاراض یکابر راتییتغ ،یخدمات یواحدها
 یا هیو کوهپا یدر محدوده دشت ییروستا یها نسبت به کانون یشتریشدت ب
 .دارد

 

تحول  ،یدوم، اماکن گردشگر یها خانه ،یگردشگر :کلیدیهای  واژه

 .شهر رضوان هیناح ،یکالبد

 

Abstract 

Tourism as a booming and rugged activity of the present 
century has a significant impact on rural areas. One of the 
special characteristics of the tourism effects system, 
especially in rural areas, is its various and wideness 
economic, social, cultural, political, institutional, and 
environmental effects. Such impacts, depending on 
different spatial situations, can vary in intensity and 
direction. The present research aims to spatial analysis of 
tourism effects in rural settlements of Rezvanshahr 
county. Based on aim, this research is an analytical 
descriptive study. The statistical sample is rural 
settlements of Rezvanshahr. The analysis of built 
environment in rural areas was done using remote sensing 
data. GIS and the maximum probability with two user's 
algorithm were used for data analysis. The results of the 
study showed that intensity of rural tourism effects in 
Rezvanshahr county is different according to various 
spatial units. Therefore, the physical effects of rural 
tourism (such as second homes, service units, land use 
changes, and land prices) in coastal areas are more 
intensive than those in plains and foothills areas. 

Keywords: Tourism, Second Homes, Tourism Places, 

Physical Transformation, Rezvanshahr County. 
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 مقدمه
انجـام   یبه مقصـد  یکه در آن مسافرت یبه سفر یگردشگر

بـه محـل سـکونت در بـر دارد،      یو سـپ  بازگشـت   ردیگ یم
 شــهی( از رTourism) ی. لغــت گردشــگرشــود مــیاطــ   

Tour ـ   شـه یگشتن اخذ شده کـه ر  یبه معنا  نیدر لغـت الت
Turns مبدأ و مقصد  نیدور زدن، رفت و برگشت ب یبه معنا

 تیو فرانسه و در نها ییایبه اسپان یونانیو چرخش دارد که از 
 قیـ دق یمعادل فارسـ  یردشگراست. گ افتهیراه  یسیبه انگل
 یفرانسـه و آلمـان   ،یسـ یانگل یدر زبان هـا  Tourismواژه 

ترجمه شده  یدر زبان فارس یاست که اصط حا به جهانگرد
ـ (. به ب07: 1111زاده، یاست)منش بـه   یگردشـگر  گـر، ید انی

ـ   شـود  مـی گفتـه   ییمجموعه مسافرت هـا  مبـدا  و   نیکـه ب
 ،یدارید ،یورزش ،یحیتفر ،یاستراحت یها زهیبا انگ یمقصد
که  ردیگ یگذران اوقات فراغت انجام م ایو  یفرهنگ ،یتجار

در آن شخص گردشگر در مقصد اشتغال و اقامت دائم نـدارد.  
هایی اسـت کـه در    گردشگری مجموعه تعامل گر،ید انیبه ب

هـای   هـا، سـازمان   بین توریسـت  یهمانداری،فرایند جذب و م
مسافرتی، دولت های مبدأ، دولت های میزبان و مردم محلـی  

 (.16: 6777پور، مانی)سل شود میبرقرار 
توجه به طول مدت مسافرت، وسـیله مسـافرت و نـوع     با

ــه اســتفاده  ، فصــل و چگــونگی شــود مــیتأسیســاتی کــه ب
سازماندهی مسـافرت همچنـین انگیـزه هـای گونـاگون کـه       

ی مـی شـوند، مـی تـوان     موجب پیدایش یك جریان توریست
 اشکال مختلفی از گردشگری را از یکدیگر تمیز داد. 

 یبـه گردشـگر   تـوان  یرا بر اساس زمـان مـ   گردشگری
بـر   تـوان  یمـ  نینمود همچنـ  میکوتاه مدت و بلند مدت تقس

( یو تابستان ی)زمستان یاساس فصل سال به دو نوع گردشگر
دو بخـش  اشاره نمود. بر اساس مکان )مقصد(، گردشگری به 

. مکان مسـافرت و یـا محـل    شود میداخلی و خارجی تقسیم 
انتخاب مـی کنـد نیـز، شـکل معینـی از       وریستاقامتی که ت

گردشگری را عرضه می دارد. از یـك طـرف اقامـت ممکـن     
هـای   است درهتـل، ویـ ی شخصـی، کمپینـي و یـا خانـه      

دیگر باید دید مقصـد مسـافرت شـهر     یای باشد. از سو اجاره
توریسم شهری و روستایی را ایجاد  تواند میاست یا روستا که 

های  حوزه فعالیت ان،یم نی(. البته در ا13: 1117)کارگر، نماید
(گردشگری طبیعی: کـه بیشـتر   1 گردشگری در روستا شامل:

(گردشـگری  6هـای اکولـوژیکی قـرار دارد.     در تعامل با جاذبه
که با فرهني، تاریخ و میراث فرهنگـی و باسـتانی   فرهنگی: 

( اکوتوریسم: نوعی گردشـگری  1مردم روستایی مرتبط است. 

های طبیعی)مانند رودخانـه،   تعامل با جاذبه براست که ع وه 
ها( با زندگی و هنجارهای اجتماعی  دریاچه فصلی و کوهستان

ت، های طبیعی اسـ  مردم محلی که خود نیز در تعامل با جاذبه
توان گفت اکوتوریسم نـوعی   چنین می باشد. هم در ارتباط می

هـای   فرصـت »گردشگری است که در بسیاری از نقـاط دنیـا  
جانبه، گردشـگری،    ی روستایی همه را برای توسعه ظیرین بی

مدیریت منابع و مـدیریت منـاطق حفا ـت شـده بـه وجـود       
به ویژه این که ایـن نـوع گردشـگری، مبتنـی بـر      « آورد. می
)گردشگری در مناطق طبیعی و بکر( که به طور  بیعت استط

دهـد و بـرای    مؤثری حفا ت از محیط زیست را افزایش مـی 
های مختلف سودمند بوده و تجربیات  جوامع محلی و فرهني

و  یدیدهـد )شـه   ی آموزشی را به گردشگران ارائه می ارزنده
(. در حقیقـت اکوتوریسـم گردشـگری    171: 1111 همکاران،

ر است کـه در عـین حـال بـه محـیط زیسـت روسـتایی        پایدا
 (. 17-16: 1117،یشارپل ایو جول چاردیوابستگی دارد )ر

از گردشگری، تحت عنـوان   یگریحال حاضر نوع د در
 جیشهری در شهرهای بزرگ و کوچك جهان را یگردشگر

است. شهرها از بعد نوع منطقـه توریسـتی بـه سـه بخـش      
تفریح و اسـتراحت بـا آب و   خست امکان نشوند:  تقسیم می

هوای خـوب، آفتـاب درخشـان، دریـا و سـواحل زیبـا، دوم       
ـ فعال یقـانون  رکه بطو یحیهایی تفر مجتمع و  کننـد  یمـ  تی

سوم آن دسته از شـهرهایی کـه بـه سـبب داشـتن امـاکن       
)کارگر،  هنری، علمی، تاریخی و مذهبی دارای شهرت دارند

 تـوان  یمـ  زیر نبر اساس انگیزه سف تی(. در نها116: 1117
 توان یآنها م نیتر نمود که از مهم یرا طبقه بند یگردشگر

ـ و ز یمـذهب  ،یرزشـ به  توریسم تفریحی، درمانی، و  ،یارتی
اشاره  انهیو ماجراجو یو تجار یفرهنگی و آموزشی، بازرگان

 (.01: 1116،یاطی)خ نمود
ـ  دیبه عنوان صنعت سف یگردشگر ریاخ یها سال یط  ای

از  یاریمـورد توجـه بسـ    ،یاز منابع اقتصـاد  یکی ندهیآال ریغ
ای،  کشور ها قرار گرفتـه اسـت. کارشناسـان اقتصـاد منطقـه     

گردشگری را به عنوان تنها عامـل اسـتقرار منـابع و توسـعه     
نمایند و رابطه اقتصـاد و   مناطق کمتر توسعه یافته معرفی می

 یجدانشـدن  بـا  یو تقر دارنـد  یناگسستن یا را رابطه یگردشگر
 (.1-11: 1136،ییو برزو یردامادی)م انندد یم

بعـد   ،یگردشـگر  داریاز ابعاد توسعه پا یکیراستا  نیا در
ـ آن اسـت، بـه ا   یاقتصاد ـ ترت نی  یکـه موضـوعات اصـل    بی

اقتصـاد   یساز متنوع ،یشامل منافع اقتصاد یاقتصاد یداریپا
ـ      یرشد اقتصـاد  ،یمحل  ،یکنتـرل شـده، بهبـود روابـط محل
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ـ   یعادالنه منافع اقتصاد عیو توز یا منطقه  یدر اقتصـاد محل
 جـاد یعـ وه بـر ا   ی(. گردشگرCintyre, 1993:25) است

 یتخصصـ  یها و به بهبود مهارت شتریاشتغال، کسب درآمد ب
 یبـرا  یاقتصـاد  یهـا  شـاخص  نیکه از مهـم تـر   انجامد یم
 یا و منطقــه  یتوســعه متــوازن در ســطو  ملــ    یابیــارز

کـه رشـد    ییروستا ی(. گردشگرZahedi, 2006:46است)
 تیاز فعال یآغاز شد، شکل 1317آن از سال  یتقاضا برا عیسر

 یشـهرها و نقـاط دارا   رامونیاست که پ یگردشگر یاقتصاد
 ان،ی)شهاب ردیگ ی( انجام میشهر ری)غ ییشکل و بافت روستا

 طیمحـ  یبـرا  ی( که در بردارنده آثار مثبت و منفـ 17: 1111
آثـار   نی. از جمله مهم تـر است عتیروستا، انسان و طب ستیز

بـه   تـوان  یمـ  ییروسـتا  یدشـگر توسـعه گر  یمثبت اقتصاد
کـاهش فقـر،    ،یساکنان محل یدرآمد برا جادیا ،ییاشتغال زا

 نیو همچنـ  یاقتصـاد  یربناهـا یو توسـعه ز  هیسـرما  شیافزا
گردشــگری  ن،یکاسـته شــدن مهــاجرت اشــاره نمــود. بنــابرا 

 آمـدهای یفعالیتی نـوین در روسـتاها اسـت کـه رونـق آن  پ     
فضایی را در محیط های روستایی به دنبـال   -مختلف مکانی
 (.11: 1136 ،ییو برزو یردامادیداشته است)م
تواند  روستایی از نظر اجتماعی و فرهنگی می گردشگری

پیامدهای مثبت مانند افزایش سـطح رفـاه و احیـای زنـدگی     
، جلوگیری از مهاجرت و ماندگاری جمعیت، حفا ـت  روستایی

ــاریخی، توســعه تســهی ت و   ــار و ابنیــه ت و نگــه داری از آث
خــدمات، احیــای هویــت فرهنگــی بــومی و ســنتی، تعامــل  

امنیت جانی و مالی، توسعه مشـارکت جوامـع    ادفرهنگی، ایج
محلی )همبستگی های محلـی و تعـاون اجتمـاعی(، تقویـت     

و  محلی و ملی و همچنین آثـار منفـی   جایگاه روستا در سط
و  میمانند: آسیب دیدن ابنیـه و آثـار تـاریخی، افـزایش جـرا     

های عصبی و روانی بـر   های اجتماعی، بروز بیماری ناهنجاری
اثر افزایش ترافیـك، اسـتحاله فرهنگـی (تغییـر در فرهنگـی      
بومی محلی و مذهبی) بویژه در جوانان و زنان، و از بین رفتن 

تی، ایجاد اخت ف بـین مـردم بـه دلیـل تغییـرات      صنایع دس
ــم  و     ــته باشد)ش ــتغال داش ــابرابر اش ــع ن ــی و توزی فرهنگ

 (.73: 1136همکاران،
هـای   اقتصادی: هدف اصـلی از رونـق فعالیـت    پیامدهای

گردشگری، دستیابی به نتایج مثبـت اقتصـادی ماننـد ایجـاد     
های شغلی در نواحی روستایی، افزایش درآمد، کمـك   فرصت

هـای سـرمایه    ه افـزایش در آمـدهای ارزی، ایجـاد فرصـت    ب
گذاری برای بخش خصوصی، تمرکز برخی صنایع در روستا و 

ممکـن اسـت برخـی     نیزمـین اسـتمهمچن   مـت تغییر در قی

های اقتصادی مانند تورم، بیکـاری برخـی از افـراد     ناهنجاری
هـای   دراثر جابجایی نیروی کار، تحمیل بار اضافی بر سیستم

قل، سوداگری زمین و ناپایداری در اشتغال و درآمـد  حمل و ن
 (.71)همان منبع،  به ناحیه تحمیل شود

ی  زیســت محیطــی: گســترش و توســعه    پیامــدهای
گردشگری در نواحی محیط های طبیعی، اثراتـی بـر محـیط    

توانــد مشــک ت و مســائل زیــادی ماننــد  زیســت دارد و مــی
هـا، ایجـاد    تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی، انباشت زبالـه 

سر و صدا یا از بـین بـردن مـزارع و باغـات بـه بـار آورد یـا        
مثبتی همچـون حفا ـت از محـیط     راتیتواند تأث بالعک  می

زیست، حفا ت از اماکن باستانی و تاریخی و احیا  مجدد آنها 
و محوطــه ســازی و ایجــاد امکانــات و خــدمات زیربنــایی و  

مدیریت گردشگری به روبنایی داشته باشد. از این رو توسعه و 
گونه ای که با محـیط سـازگار باشـد و بـه افـت کیفیـت آن       

ی پایـدار بـه    در دسـتیابی بـه توسـعه    ساسینیانجامد، عامل ا
گردشگری بـه   یزیر حساب می آید. بنابراین به منظور برنامه
گردشگری بـر   راتیلحاظ زیست محیطی، درك و شناخت تأث

 یمحیط زیسـت نخسـتین مسـأله واجـد اهمیـت است)قرشـ      
 (.70: 1131 و همکاران، ناآبادیم

ــدهای ــه   پیام ــتایی از جنب ــگری روس ــدی: گردش ی  کالب
متفاوت دارد که نتایج مثبت شـامل   یامدهایکالبدی معموال  پ

ها، مقاوم سازی مساکن، حفظ بافت  بهبود و توسعه زیرساخت
، اسـتفاده از مـواد و مصـالح موجـود در     و الگوی اولیه روسـتا 

 -روستا برای ساخت و سـاز، حفـظ الگـوی معمـاری بـومی      
ــه    ــد محصــوالت کشــاورزی جهــت عرضــه ب ســنتی و تولی

ها و شبکه های  گردشگران و نتایج منفی شامل فرسودگی راه
ارتباطی به دلیل تردد زیاد، تخریب آثـار و بناهـای تـاریخی،    

ها، عـدم اسـتفاده از مـواد و     تگاهتغییر و جابجایی بافت سکون
مصالح بومی، تغییر در شیوه ساخت وساز، تغییر کاربری زمین 

رشد و ازدحام جمعیت است. بدیهی است کـه میـزان بهـره     و
مندی از نتایج مثبت گردشگری روستایی بستگی به مدیریت 
اعمال شده و رفتار مردم بومی و گردشگران دارد و به همـین  

گردشگری در یك پدیده خـاص مثـل امـاکن    دلیل نیز پیامد 
باستانی و تاریخی ممکن است متفاوت باشد و ضـمن اینکـه   

عـاملی   توانـد  مـی می تواند به احیا و حفا ت آنها کمك کند 
 (.131: 1137،ی)جعفر برای تخریب آنها نیز باشد

 تیـ موفق ییدر روستاها ییروستا یاساس گردشگر نیا بر
فرهنـي هـا،    زبـان یم ی کـه جامعـه   کند یحاصل م شرفتیو پ

 یاراضــ یو کــاربر دیــخــود را حفــظ نما یهــا روابــط و ســنت
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ـ فیو ک تیهمچنان به لحاظ کم یکشاورز بـه  قـوت خـود     تی
در هـر   یکـه گردشـگر   شـود  می دهیحال د نیباشد، در ع یباق

افتاده اغلب بدون توجه به مسائل فـو  بـه    اتفا که  یا جامعه
گردشــگران پرداختــه   تیو جلــب رضــا  یمنــافع اقتصــاد 

 ییروســتا ی(. در گردشــگرfalak et al.2014:414اسـت) 
و  شـود  میحفظ  ییروستا یها تیو فعال ییروستا یزندگ دار،یپا
گـردد نـه    یبه آن اضافه م زین ییروستا یگردشگر یها تیفعال
(. در Dewi et al. 2014:58) منجر به حذف آنها شود نکهیا

 یهـا  یژگیهستند که و یمقاصد ریگردشگر پذ یواقع روستاها
ـ گذارنـد  یمـ  شیرا به نمـا  یزیمتما و   یشـك گردشـگر   ی. ب
 نیـ خواهـد شـد کـه ا    یآن موجب بروز اثرات کالبـد  ی توسعه

ــرات هم ــهیاث ــ ش ــتین یمنف ــعهس ــاختیز ی . توس ــا رس  یه
را دسـتخوش   یعـ یطب طیمح ها، و جاذبه  تیتسه ،یگردشگر

آنهـا در   یهـا  تیـ کـه حضـور گردشـگران و فعال    کند یم رییتغ
هـم در   یعـ یطب طیهم در محـ  یمقصد، اثرات مثبت و مستمر

ــ ــاخت دارد ) طیمح ــان س  ,J.telfer and Sharplyانس

ــا توســعه یطــیمح راتییــتغ ی(.  نگــاه اصــل2012:304  ی ب
ــگر ــه  یگردش ــه جنب ــا  ب ــتغ ی عموم ــکل ز ریی ــدر ش و  نیم

قابـل   شـتر یب یکالبـد  یکـ یزیاندازها داللت دارد. اثرات ف چشم
مانند هـر نـوع    یگردشگر ی توسعه رایو آشکار هستند، ز تیرو

 دهد یم رییرا تغ یکیزیف طیدر ابعاد مختلف، مح گرید ی توسعه
(Salehi and Hasanpour, 2012:51  پـ  محـ .)و  طی

ـ ترت نیرنـد تـا بـد   یقرار گ رییبه ناچار مورد تغ دیبا زیمکان ن  بی
فـراهم   یدر سـطح بـاالتر   یو امکانات رفـاه  یامکان دسترس

ــآ ــاطق Marionoski et al, 2012:19)دی ــعه من (. توس
 یانـدازها  و حفا ت از چشم یریهمراه با شکل گ دیبا ییروستا
 ی بمانـد. توسـعه   داریمناطق باشد تا بتواند پا یعیو طب یفرهنگ
که بـا احتـرام    ماند یدار میموفق و پا ییدر روستاها یگردشگر
ـ ها و تـداوم وجـود پد   به ارزش یگذار باشـد   یعـ یطب یهـا  ه دی
(Gwiazdinska et al, 2013: 58.) 

 یامـر  یگردشـگر  نـه یدر زم یزیر علت برنامه نیهم به
 یبـرا  یبـه منظـور هـدف گـذار     یزیر است. برنامه یضرور
و  یاجتماع یازهایاز منابع و برطرف کردن ن نهیبه ی استفاده
و  یعـ یکـه هـدف حفـظ منـابع طب     یجامعه در حـال  یاقتصاد
(. در K.Jha et al, 2010:105باشـد )  یعـ یطب یها ارزش
 طیالزم اسـت کـه محـ    یو توسعه گردشگر یداریپا یراستا
شود نـه   تیریمد یو فرهنگ یانسان ساخت و اجتماع ،یعیطب

 یباشد و گردشگر یگردشگر یداریآنکه هدف تنها حفظ و پا
ـ ا بیـ خـود سـبب تخر    ,Wanada et alعناصـر شـود)   نی

هسـتند کـه    یکوچک یتیط جمع(. روستاها نقا2012 :2009
آنها گرچـه نسـبت بـه شـهرها      یو کارکرد یتحوالت کالبد

 دهـد  مـی که در آنها رخ  یاز تحوالت توان یاندك است، اما نم
در  یشـرو یاز روسـتاها بـا پ   یبعض نکهیضمن ا د،یچشم پوش

و  شـوند  یم لیخاص به شهر تبد طیتحت شرا راتییتغ نهیزم
 ,Saeidi et al) ابدی یم ریینقش و کارکرد آنها تغ جهیدر نت

 ،ییروسـتا  یگردشـگر  ی عمـده  یامـدها ی(.  از پ84 :2009
ـ بـه و  ییروسـتا  یاراضـ  یدر کالبد روستاها و کاربر رییتغ  ژهی

 دهـد  یاز مطالعات نشان مـ  یاریمولد است. بس یها یکاربر
 یتوان را دارد که به عنوان ابزار نیا ییروستا یکه گردشگر
 یکـه کشـاورز   یدر زمـان و مکـان   یرشد اقتصاد یمؤثر برا

باشد، مؤثر واقع  یشتیتنها منبع مع یبه مدت طوالن تواند مین
امر با خط  نیا وانیمانند کره و تا یاریبس یشود. در کشورها

 یابـزار  یدر ارتبـاط اسـت و گردشـگر    یکشاورز یها یمش
ل تحـت فشـار از سـا    ییمناطق روسـتا  ی توسعه عیجهت ترف
ـ تغ یبرا ی هور کرده و به عنوان راهبرد 6776  یکالبـد  ریی

 ,Byeonge and Yooshik) کند ینقش م یفایروستاها ا

ـ انسان، فرم ، فضـا و فعال  نکهی(. با توجه به ا3 :2009 و  تی
 کالبد روستاهاسـت  ی دهنده لیعناصر تشک نیتعامل متقابل ا

(Saeidi et al, 2009:59و متعاقب آن به )  ی آورندهوجود 
ـ در مناطق است، تغ ژهیو یکارکردها ـ در هـر   ریی ـ از ا كی  نی

 ،یاقتصـاد  تی رف ی در عرصه یتوجه لعوامل تحوالت قاب
 ای ستیز طیحفظ تنوع، انسجام و تداوم مح ،یعدالت اجتماع

را در منـاطق در بـر خواهـد داشـت.      سـت یز طیبه مح بیآس
ذکرشـده در آنهـا    یهافراینـد که  ییچنانچه فضا نکهیضمن ا
 تواند می رد،یقرار گ ییمورد شناسا یشتریبا دقت ب دهد یرخ م
 انیم یحالت سازگار نیتر مطلوب افتنی جهتمناسب  یبازتاب

 Pourtaheriشود ) یو سازمانده یزیر فضا و جامعه، برنامه

and Naghavi, 2012:37,65.) 
راســتا بــه مطالعــات نــواحی مختلــف در زمینــه  نیــا در
( در مقالـه  1303. سـاگلیو ) شود میی روستایی اشاره گردشگر

اکتشاف برای جهانگردی به مطالعه گردشـگری در روسـتای   
 انیـ کاسامان  سفلی در کشـور سـنگال پرداختـه اسـت. ویب    

ریزی و الگوی  چون توسعه گردشگری با تدوین برنامه کند یم
موفـق بـرای توسـعه     یپیدا کرده است لذا روشـ  واجصحیح ر
(، روابط بین گردشـگری،  6777) ه است. هاریبسونروستا بود
اندازهای رها شده و ایجاد یك شکل نمونه در روسـتای   چشم

ورمونت را بررسی کرد. وی بیان می دارد در حـالی کـه ایـن    
عنوان روستایی که به جمعیـت رو بـه زوال مشـهور     روستا به
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این منطقه به چاره جویی افتاده و با اجاره مـزارع   قاماتبود، م
های تابستانی و برای توسعه گردشگری،  رها شده بعنوان خانه

توانستند پیامدهای اقتصادی مثبتی را برای مردم محلی ایجاد 
( در تحلیل آثـار گردشـگری   1137کنند. رضوانی و همکاران)

ـ  نتیجـه   ایـن  هدر نواحی روستایی پیرامون ک نشهر تهران، ب
رسیده اند که با توجه به نگرش جامعه، اگر چه گردشگری به 

مثبت اقتصادی ارتباط مستقیمی با میزان توسعه  راتیدلیل تأث
منفـی زیسـت    راتییافتگی جامعه محلی داشته است ولی تأث

محیطی و فرهنگی زیادی نیز مشاهده شده است. دادورخـانی  
هـای   خانـه  دشـگری (، در بررسی نقش گر1131و همکاران )

دوم در تغییرات کالبدی فیزیکی در دهستان برغان شهرستان 
ساوجب غ به این نتیجه رسـیدند کـه توسـعه گردشـگری بـا      
پیامدهای کالبـدی گونـاگون ماننـد تغییـر کـاربری باغـات و       
مزارع، بافت سنّتی مسکن روستا، کاهش دسترسی ساکنان به 

همراه بوده  محیطزمین های مسکونی و معماری ناهمگون با 
و منجر بـه بـروز ناهمـاهنگی در چهـره و سـاختار محیطـی       

 روستاهای دهستان برغان شده است.
ــ ــدر ا نیهمچن ــ نی ــتا م ــوان یراس ــژوهش ت ــه پ ــا ب  یه

Hasanpour(2012). &  Mison(2008), salehi 

Coccossis(2010), & Constantoglou ،Zhong et 

all(2011) ،Gwiazdinska & Jezierska(2013)  ،Falak 

et al(2014)  ،Bălan &  Burghelea(2015) Ana et 

al(2017) ،Liguo & Yukio (2018)(، 1117) یر، شــهما
ـ 1137) و همکـاران  ی(، رضـوان 1113) یغ م (، 1131) ی(، ادب
 همکـاران  و نـا یم ی(، قرشـ 1136) معصوم و همکـاران  یریقد
 (1137و همکاران ) یعقوبی(، 1131) یو حاتم ی(، جعفر1131)

جامعـه   یزندگ طیاست  که شرا نیا انگریب جیاشاره نمود که نتا
و آثـار   افتـه ی  با حضـور گردشـگران بـه مـرور ارتقـا      ییروستا

در عرصه روستاها از  یکالبد راتییباعث تغ ییروستا یگردشگر
شده است  ییباغات و مزارع و مساکن روستا یکاربر رییجمله تغ
نقـش   تواند میدر روستاها  یگردشگر یها لیپتانس نیو همچن
و اقتصاد آن داشته باشد. ع وه بـر   ییزا در بهبود اشتغال یمهم
اثرات مثبت بر کالبد روسـتا، همچـون    تواند میگردشگری  نیا

داشـته   رسـاخت یامکانـات ز  جـاد یا ،ییراه روستا تیبهبود وضع
باشد. بنابراین پژوهش حاضر با نگاهی به تحقیقات پیشین سعی 

های گردشگری را در  ویکردی جامع آثار کالبدی فعالیتدارد با ر
با  بتوانمحدوده مورد مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، تا 

ارائه راهبردهای علمی در راستای گردشگری پایدار و به تبع آن 
 توسعه روستایی کمك کرده باشد. 

هــای خــود جــوش  هــای اخیــر توســعه فعالیــت دهــه در
وامـــل مهـــم در تغییـــر و تحـــول گردشـــگری یکـــی از ع

ها تحوالتی  های روستایی بوده است که این فعالیت سکونتگاه
خصـوص جنبـه هـای     عمیق و بنیادی را در ابعاد مختلف و به

 اند.  کالبدی روستاها بجا گذاشته
قبل صـرفا  نقـش    ی تا چند دهه  نیاستان گ یروستاها

ـ  ی اند اما از حـدود دو دهـه   داشته یکشاورز بـه نقـش    شیپ
مناطق  نیا یکشاورز یاز اراض یاریآورده و بس یرو یخدمات

 یسنت یکارکردها بیترت نیاند، به ا خارج شده دیاز چرخه تول
 هاشـده، روسـتا   فیتضع یو دامدار یکشاورز نهیدر زم هیناح
تاالرها و  ،ییرایمراکز پذ ،ینقش و کارکرد استراحتگاه شتریب

 جـه ی. نتانـد  رفتـه یرا پذ رمتمرکـز یمتمرکـز و غ  یهـا  تفرجگاه
و  یاقتصـاد  ،یطـ یمح راتییـ شدن روستاها، تغ ریگردشگرپذ
است و متعاقب آن تحول در کالبد و کارکرد روستاها  یاجتماع

مورد توجه  ارههمو زیشهرستان رضوانشهر  ن یاست. روستاها
روسـتاها در قالـب    نیـ گردشگران بوده و هست. توجـه بـه ا  

اقامـت موقـت در روسـتاها     نیچند ساعته و همچنـ  یسفرها
کالبـد و کـارکرد    جـه یدوم( بـوده اسـت کـه در نت    یها )خانه

ـ قـرار داده اسـت. رونـق فعال    ریروستاها را تحت تأث  یهـا  تی
. اســتروسـتاها را متحـول نمـوده     نیـ سـاختار ا  یگردشـگر 

تحـول در نـوع    ،یاراض یکاربر رییدوم، تغ یها گسترش خانه
 شیو افـزا  یخدمات یها تیو رونق فعال یاقتصاد یها تیفعال
 هستند.  راتییتغ نیا نیو مسکن از مهمتر نیزم متیق

شهرستان با وجود  نیروستاهای گردشگر پذیر ا نیبنابرا
های متنوع گردشگری، در سال های اخیر، بـا جـذب    جاذبه

گردشگر، دچار تحوالت مختلفی شده اند. در مقالـه حاضـر   
بـر تحـوالت    یاثرات گردشـگر  ییفضا لیکه با هدف تحل

در روستاهای گردشگر پذیر  ییروستا یها سکونتگاه یکالبد
تدوین شده، سعی شده به این پرسش  ضوانشهرشهرستان ر
 یدر روستاها یو کالبد ییچه تحوالت فضا یکه گردشگر

نموده اسـت، پاسـخ داده شـود. در ایـن      جادیمحدوده ا نیا
فضــایی گردشــگری در  -راســتا تبیــین پیامــدهای مکــانی 

وستاهای گردشگر پـذیر نمونـه شهرسـتان رضوانشـهر در     ر
هـای کوهسـتانی،    جهت توسعه روستایی بـرای همـه پهنـه   

ـ ام نیای، جلگه ای و ساحلی ضروری است. به ا کوهپایه  دی
ـ آن بتوانـد مـورد اسـتفاده متول    جهیکه نت ـ ر برنامـه  انی  زانی
 طیمحـ  یهـا  سـازمان  ،یاز جملـه وزارت کشـاورز   یا هیناح
 .ردیقرار گ یو گردشگر ستیز
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 و روش کار ها داده
شهرسـتان رضوانشـهر    ییروستا یمورد مطالعه را نواح جامعه

ـ . ادهـد  یم لیتشک  نیدر استان گ شهرسـتان از لحـاظ    نی
و  قـه یدق 67درجـه و   10 یها عرض نیب ییایجغراف تیموقع
و طـول   یشـمال  هیثان 11و  قهیدق 17درجه و  10تا  هیثان 66

 11درجـه   13تـا   هیثان 61و  قهیدق 17درجه و  11 ییایجغراف
 (. 1قرار گرفته است )شکل  یشرق هیثان 0و  قهیدق

از طــرف  ییایــشهرســتان از نظــر جهــات جغراف نیــا
خزر و شهرستان تالش، از سمت شر  به  یایشمال به در

سـرا و از   و صـومعه  یبندر انزل یها خزر، شهرستان یایدر
هرسـتان ماسـال و از   بـه ش  یجنوب و جنـوب شـرق   یسو

محـدود   لیطرف غرب به شهرستان خلخال در استان اردب
 كیو اسـتراتژ  ییایـ ت جغرافیلحاظ از موقع نیبد مشود می
 یکـه گـره گـاه ارتبـاط     یبرخوردار است. به طور یممتاز
ـ  ،یمرکـز  یهـا  بخش محسـوب شـده و    یو شـمال  یغرب

 یکشورها ل،یبه استان اردب  نیگ یمدخل شاهراه ارتباط
ـ ر و برنامـه  تیریاسـت )سـازمان مـد    هیقفقاز و روسـ   یزی

 بخـش  6 یشهرستان دارا نی(. ا06: 1110  ن،یاستان گ
 1)رضوانشـهر و پـره سـر(،     شـهر  6و پره سـر(،   ی)مرکز

ـ ییو  ناچالیدوالب، خوشابر، د لی)گ دهستان ارده( و  ی ق
از سـکنه   یخـال  یروسـتا  7سـکنه و   یدارا یروستا 170
 (.1جدول ) است

 
 .نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در کشور و استان گی ن. 1شکل 

 سیر تحوالت جمعیتی شهرستان رضوانشهر در چهار دوره سرشماری .1جدول 

 سال

 شرح
 1631سال  1631سال  1631سال  1631سال  1631سال 

 73177 77373 71701 70010 71737 شهرستان رضوانشهر

 16117 11717 11661 11117 13711 مناطق روستایی

 37،37،17،07،77های   ایران ـ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهرـ سال مرکز آمار منبع:    

 
 با همجواری دلیل به نیز رضوانشهر شهرستان روستاهای

 منـاطق  تـرین  جذاب و زیباترین از کوهستان، و جنگل دریا،

 گرفتن قرار با و شوند می محسوب گی ن استان گردشگری

 مختلـف  درفصـول  سـاله  هـر  گردشـگران،  تردد پر مسیر در

 آمـده،  عمل به مطالعات به توجه با .است گردشگران پذیرای

 بـا  کـه  شهرسـتان  این روستاهای در گردشگری های فعالیت
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 پیامدهای است و گسترش حال در شهرنشینان زیاد استقبال

 کاربری مسکن، الگوی در تغییر مانند فضایی -مکانی مختلف

 پیآمـدهای  و فضـایی  روابـط  اقتصـادی،  های فعالیت اراضی،

 گردشگری گسترش .است داشته دنبال به را محیطی زیست

 - اجتماعی ابعاد در اثراتی رضوانشهر، شهرستان روستاهای در

 داشته کالبدی-فیزیکی و محیطی زیست اقتصادی، فرهنگی،

 شـده  محلـی  جامعـه  در تحـوالت  و پیامدها بروز به منجر و

 دلیـل  بـه  شهرستان این در گردشگری فعالیت هرچند .است

 و هـا  اسـتان  دیگـر  ارتباطی مسیرهای بین در آن قرارگرفتن
 های کوهستان و دریا :مانند طبیعی های جاذبه از برخورداری

 اخیـر  هـای  سال در ولی است ای دیرینه سابقه دارای مرتفع

در  آن از ناشـی  اثـرات  و پیامـدها  کـه  کرده پیدا زیادی رونق
 است. بوده محلی جامعه نفع به و سودمند بیشتر موارد

نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیـت و  
هـا از   تحلیلی اسـت. بـرای گـردآوری داده    –روش، توصیفی 

های میدانی استفاده شده است. در  مطالعات اسنادی و بررسی
های میدانی، برای بـرآورد تعـداد گردشـگران مراجعـه      بررسی

کننده به روسـتاهای سـه تیـو مـورد مطالعـه در شهرسـتان       
رضوانشهر از دو منبع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و 

شده است که در برخی روستاها، دهیاران اقدام  ها اخذ دهیاری
به برپایی باجه دریافت حق ورودی بـه روسـتا از گردشـگران    

بودند و آمار گردشگران از این طریـق بـه دسـت آمـد.       نموده
های بعد کالبدی روسـتاها،   گیری شاخص همچنین برای اندازه

 اقدام به مصاحبه با مطلعین کلیدی روستاها اعـم از دهیـاران،  
داران و برخی از افراد محلـی   اعضای شوراهای اس می، بنگاه

گیـری در ناحیـه مـورد مطالعـه بـه روش       شده اسـت. نمونـه  
ای اسـتفاده شـده اسـتم بـه      ای چندمرحله گیری خوشه نمونه
)دشـتی، سـاحلی و    ای که سـه تیـو روسـتاهای ناحیـه     گونه

ای( شناسایی شد. سپ  از مجمـوع کـل روسـتاهای     کوهپایه
درصد آن در هر تیو روستایی انتخـاب شـد و    67تان شهرس

انتخاب این میزان به جهت سطح کفایتی بوده کـه مطالعـات   
قبلی در حوزه های روستایی نیز تأیید شده اسـت. سـپ  بـا    

ای تعداد روستاهای نمونه به تفکیـك بخـش و    روش سهمیه
 دهستان تعیین شد.

 

 
 های روستایی مورد مطالعه شه پراکنش سکونتگاهنق .2شکل

در نهایت برای برآورد ارزش کمی شاخص کالبـدی هـر   
ها  سازی شده داده مقیاس  روستا، از میانگین هندسی مقادیر بی

برای هر متغیر کالبدی روستا استفاده شده اسـت. متغیرهـای   
گیری شده برای آشکارسازی وضعیت کالبـدی روسـتاها    اندازه

ر هـای دوم، سـابقه سـاخت خانـه دوم د     شامل فراوانی خانـه 
روستا، تغییر کاربری اراضی در محدوده هر روستا، واحـدهای  
ــا گردشــگری در روســتا و قیمــت زمــین   خــدماتی مــرتبط ب
تـر   مسکونی در محدوده روستا بوده است. برای بررسی دقیـق 
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هـای   تغییرات کاربری اراضی در کـل محـدوده ناحیـه از داده   
ده داده های مورد استفاسنجش از دور بهره گرفته شده است. 

ETMدر این تحقیق شامل تصـاویر سـنجنده   
هـای   سـال  +

اسـت.   1137مربوط به سـال   OLIو سنجنده  1117، 1103
ــه منظــور انجــام تصــحیحات هندســی تصــاویر، از نقشــه   ب

منظـور کنتـرل کیفیـت     منطقه استفاده شد. ابتدا به 77777/1
هـا موردبررسـی بصـری     ها و آگاهی از وجود خطاها، داده داده

به جهت دارا  1137ند. بر روی تصویر مربوط به سالقرار گرفت
ها، تصـحیح هندسـی انجـام نگرفـت.      از داده Level1بودن

جهت انجام تصحیحات هندسی و هم مرجـع کـردن تصـویر    
، ابتدا جدیدترین تصویر انتخـاب و بـا اسـتفاده از    1103سال 

نقطه کنترل  17منطقه و برداشت   1:77777نقشه توپوگرافی 
 7671یابی دوتـایی بـا خطـای مربعـات      وش درونزمینی به ر

 زمین مرجع شد.
جهت انجام تصحیحات رادیومتریـك، عمـل کالیبراسـیون    

انجـام   Lλ = MLQcal + ALسنجنده با استفاده از فرمول 
 شـونده،  جمـع  خطـای  صورت به معموال  اتمسفر اثراتگرفت. 

 وضـو   کـاهش  و تصـویر  از حـد  بـیش   روشنی باعث و  اهر

 هـای  الگـوریتم  که دارند وجود مختلفی افزارهای نرم .شوند می

 از منظـور  ایـن  بـرای  خوددارنـد،  در را اتمسفری اثرات کاهش

 شـد  استفاده Log Resigual روش و  ENVI5.3 افزار نرم

جهـت کـاهش    .یابـد  کـاهش  تصـویر  روی بر اتمسفر اثرات تا
پـذیری اجـزا  تصـویر از     ها و افـزایش تفکیـك   همبستگی داده

 ر از آنالیز مؤلفه اصلی استفاده شد.یکدیگ
های موجـود در تصـویر، ابتـدا     به منظور استخراج ک س

هـای مربـوط بـه     تصاویر مورد بررسی قرار گرفتـه و کـ س  
مناطق شهری و اراضی کشاورزی از تصـویر اسـتخراج شـد.    

هـای مـورد نظـر بـا اسـتفاده از الگـوریتم        طبقه بندی ک س
الگوریتم حداکثر حداکثر احتمال و با دو کاربری انجام گردید. 

بندی تصاویر  ها جهت طبقه ترین الگوریتم تمال یکی از رایجاح
در این الگوریتم، ک سی به پیکسل موردنظر اختصاص . است
که بیشترین احتمال تعلق پیکسل بـه آن وجـود    شود میداده 

کـه توزیـع احتمـال     شود میدارد. در این روش معموال  فرض 
کـه از  صورت توزیع نرمال چندبعدی است  برای هر ک س به

  کند. قانون توزیع گوسین تبعیت می

(wi | x) (wj | x  )  P P forx wi if all j i  
(6) 

 wiبردار مقادیر طیفـی پیکسـل مـوردنظر،     xکه در آن 
بـه   x پیکسـل احتمـال تعلـق    P(wi|x)  و iک س طیفـی  

کـه    P(wi|x)اسـت. بـرای محاسـبه احتمـال      wiکـ س  
. بدین شود میاحتمالی ثانویه است، از قانون بیز کمك گرفته 

با فـرض اینکـه توزیـع     P(x|wi) منظور ابتدا احتمال عک 
صورت توزیـع نرمـال چندبعـدی اسـت و      ها به احتمال ک س

 :شود میصورت زیر محاسبه  به
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 کوواریـان  مـاتری    ∑iبـردار میـانگین،    mi که در آن
است. سپ  احتمال اولیه تعداد باندها  f و Wiک س  های داده

با توجه  P(wi)در تصویر  wiدرصد کلی حضور ک س طیفی 
 شـود  مـی به اط عات کلی موجود در رابطه با منطقه محاسـبه  

دلیل محدودیت اط عات جانبی، لزوم دقت باال  اما، در عمل به
هـای بـا    در تعیین احتماالت اولیه و امکان از بین رفتن کـ س 

بندی، از محاسبه احتماالت اولیـه   طبقهمساحت کم در خروجی 
کنند. در نهایـت بـا    ها را مساوی فرض می نظر شده و آن صرف

 برای هـر پیکسـل در   P(wix)محاسبه اجزا قانون بیز احتمال 
ها و مشخص کردن بیشترین مقدار احتمال ثانویـه   تمام ک س

بنابراین اجـرای ایـن روش    مشود میبرچسب پیکسل مشخص 
میانگین ک س و ماتری  کوواریان  با اسـتفاده  شامل برآورد 

هـای مشـخص هـر     شده از نمونـه  از الگوهای آزمایشی انتخاب
ک س اراضـی   7ها در  باشد. و سپ  کاربری ک س خاص می

جنگلی، اراضی کشاورزی، اراضی بایر، اراضی مرتعی و اراضـی  
ساخته شده تقسیم بندی شد. در نهایت مساحت و تغییرات هـر  

نقشـه   GISها محاسبه و با اسـتفاده از محـیط    یك از کاربری
 های مربوط به هر یك از سال ها استخراج شد.

 شرح و تفسیر نتایج

 ناحیه رضوانشهر گردشگری روستایی در

بررسی میزان حضور گردشگر )سالیانه( در روسـتاهای ناحیـه   
رضوانشـهر بـر حسـب میــانگین پـنج سـال اخیـر نشــان داد       
روستاهای تیو ساحلی شاهد حضور گردشـگران بیشـتری در   

ــه    ــو کوهپای ــتاهای تی ــ  از آن، روس ــت. پ ــال اس ای و  س
در  انداز بکر جنگل و مراتع سرسـبز،  کوهستانی به سبب چشم

رتبه دوم جذب گردشگر قرار دارد. همچنین روستاهای دشتی 
ای نیز به سبب عدم برخـوردار از دو پتانسـیل دریـا و     و جلگه

جنگل از یك سو و وجود رطوب از سوی دیگر، در رتبه آخـر  
 جذب گردشگر در سال قرار دارد.



 08 شهر ن شهرستان رضوا ییروستا یها سکونتگاه یبر تحوالت کالبد یاثرات گردشگر ییفضا لیتحل :جوان و همکاران

در سه تیو روستایی  میزان حضور سالیانه گردشگر .2جدول 

 شهر شهرستان رضوان

 حداکثر حداقل میانگین تیپ روستا

 6771 1717 6717 ساحلی

 1717 177 1137 ای دشتی و جلگه

 1717 711 1130 ای و کوهستانی کوهپایه

 های دوم )ویال( خانه

ــتایی،     ــاهای روس ــگری در فض ــکار گردش ــدهای آش از پیام
های دوم اسـت کـه آن نیـز دارای     یابی و گسترش خانه شکل

مربـوط بـه خـود اسـت. در حقیقـت، پدیـداری       تبعات و آثـار  
های دوم و تبعات ناشی از آن، بسته به موقعیت و مکـان   خانه

ها نشان داد در ناحیـه رضوانشـهر    دارای تفاوت است. بررسی
ای بـه   ( در روستاهای دارای موقعیت دشتی و جلگه1)جدول 

خانـه دوم، در روسـتاهای تیـو     17طور متوسط در هر آبادی 
ــدو  ــاحلی ح ــادی و در    177د س ــر آب ــه ازای ه ــه دوم ب خان

رسـد.   خانه دوم مـی  17ای نیز این رقم به  روستاهای کوهپایه
هــای دوم در  یــابی خانــه تــوان گفــت شــکل ســان مــی بـدین 

روستاهای تیو ساحلی بیش از سایر روستاها در تیو دشتی و 
ی ساخت  ای است. به عبارتی، با در نظر گرفتن سابقه کوهپایه

های دوم در سه تیو روستاهای مورد مطالعه  انهو گسترش خ
توان اذعان داشـت روسـتاهای تیـو سـاحلی بنـا بـه        نیز می

، بیشتر در معرض پیامدهای ناشـی  "ساحل"بدیل  پتانسیل بی
 از حضور گردشگران بوده است.

های دوم و سابقه گسترش آن در سه تیو  تعداد خانه .6جدول 

 روستایی شهرستان رضوانشهر 

 روستاتیپ 
نماگر 
 آماری

های  تعداد خانه
 دوم هر روستا

سابقه گسترش 
های دوم در هر  خانه

 روستا )سال(

 ساحلی
 10 177 میانگین
 11 677 حداقل
 66 777 حداکثر

دشتی و 
 ای جلگه

 16 17 میانگین
 0 1 حداقل
 67 77 حداکثر

ای و  کوهپایه
 کوهستانی

 11 17 میانگین
 1 1 حداقل
 10 177 حداکثر

 

 واحدهای خدماتی مرتبط با گردشگری 

از دیگر تحوالت کالبدی صورت گرفتـه در روسـتاهای ناحیـه،    

ایجاد و گسترش واحدهای خدماتی مرتبط با گردشگری اعم از 
هـای   هـا و خانـه   ها و آشپزخانه خانه، رستوران سراها، قهوه قلیان
مـرتبط  گردی بوده است. بررسی فراوانی واحدهای خدماتی  بوم

با گردشگری در سـه تیـو روسـتاهای شهرسـتان رضوانشـهر      
نشان داد به طور متوسط در روستاهای ساحلی بیشـترین تعـداد   

واحد و پـ  از آن، روسـتاهای    10واحدهای خدماتی به میزان 
واحد خدماتی و در نهایت روستاهای  66تیو دشتی با میانگین 

اتی مـرتبط بـا   واحـد خـدم   13ای یا کوهستانی با  تیو کوهپایه
توان گفت، گردشـگری در   گردشگری بوده است. به عبارتی می

روستاهای تیو ساحلی ناحیه رضوانشهر بیش از دو تیو دیگـر  
های روستایی توانسته اسـت عناصـر جدیـدی را بـه      سکونتگاه

 بافت فضا اضافه کند.

واحدهای خدماتی مرتبط با گردشگری در سه تیو . 4جدول 

 روستایی شهرستان رضوانشهر 

 حداکثر حداقل میانگین تیپ روستا

 71 17 10 ساحلی

 16 7 66 ای دشتی و جلگه

 17 1 13 ای و کوهستانی کوهپایه
 

 تغییر کاربری اراضی

ــا   یکــی از پیامــدهای گســترش گردشــگری کــه مســتقیم ی
آن اسـت، تغییـر کـاربری اراضـی را     ی  غیرمستقیم در نتیجه

توان نام برد. در حقیقت از آنجا کـه همـواره )خصوصـا  در     می
های خـدماتی   فضای اقتصادی کشور ایران( سودآوری فعالیت

های تولیدی و مولد اسـت، بنـابراین بـا رشـد      بیشتر از فعالیت
های تولیدی ، به مرور منـابع و   گردشگری در رقابت با فعالیت

اقتصادی از حوزه تولید به حوزه خـدمات خصوصـا     های بنیان
گردشگری گرایش می یابدم تغییر کاربری اراضـی کشـاورزی   
به عنوان منابع تولیدی به اراضی مسکونی یا تجاری مرتبط با 

 گردشگری، از بارزترین آن است.
بررسی روند تغییر کاربری اراضی در کل نـواحی روسـتایی   

نشان داد وسعت اراضی  37-03شهرستان رضوانشهر طی دوره 
ساخته شده چندین برابر شده است، این در حـالی اسـت کـه از    
وسعت اراضی کشاورزی، اراضی بایر و اراضـی جنگلـی شـدیدا     
کاسته شده است. البته بخشی از اراضی جنگلی پ  از تخریب 
درختان به مرتع تبدیل شده که همین امر سبب افزایش وسعت 

ورد بررسی شـده اسـت. در مجمـوع،    اراضی مرتعی طی دوره م
سیر تغییرات حاکی از روند رو به تزاید تغییر کاربری اراضی بـه  

 نفع ساخت و ساز در ناحیه رضوانشهر بوده است.
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تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی شهرستان  .1جدول 

 1103-37های  رضوانشهر طی سال

 نوع اراضی
 مساحت )به هکتار(

 1137سال  1117سال  1103سال 

 0371 1117 073 اراضی ساخته شده

 0610 3116 17077 کشاورزیاراضی 

 1713 1131 1777 بایراراضی 

 11737 77111 71137 جنگلیاراضی 

 17177 7177 1177 مرتعیاراضی 
 

 
نمودار تحوالت اراضی ساخته شده و اراضی کشاورزی  .6شکل 

 1137تا  1103های  بین سال

ای تغییــر کــاربری اراضــی رخ داده  روســتاهای کوهپایــه
است. در حقیقـت، تمایـل بـه اسـتقرار جمعیـت گردشـگر در       
سواحل دریای خزر و وادارسـازی میزبانـان محلـی بـه ارائـه      

ی ناحیـه، سـبب شـده کـه بیشـترین       خدمات در این محدوده
 .شود میی ساحلی مشاهده  تغییر کاربری اراضی در خطه

میزان تغییر کاربری اراضی در سه تیو روستایی  .3جدول 

 (1117-37شهرستان رضوانشهر به هکتار )طی دوره 

 حداکثر حداقل میانگین تیپ روستا

 16 11 17 ساحلی

 17 767 17 ای دشتی و جلگه

 67 1 16 ای و کوهستانی کوهپایه
 1130های میدانی تحقیق،  منبع: یافته    

 
تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی شهرستان  .4شکل 

 1103رضوانشهر در سال 

 
نقشه تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی شهرستان  .1شکل 

 1117رضوانشهر در سال 

 
نقشه تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی شهرستان . 3شکل 

 1137رضوانشهر در سال 

 بورس قیمت زمین و مستغالت

در نـواحی روسـتایی از طریـق افـزایش      حضور گردشـگران 
هـای دوم یـا گـرایش بـه      تقاضای ایشان برای ساخت خانه

ــه   ــب بومیــان، منجــر ب احــداث واحــدهای خــدماتی از جان
گذاری اراضی و رونق بازار بـورس   اثرگذاری در نظام قیمت
ها  . به طوری که نتایج بررسیشود میمستغ ت در روستاها 

ی به طور متوسـط قیمـت هـر    نشان داد در روستاهای ساحل
هـزار تومـان    177مترمربع زمین در محدود روستا در حدود 

ای  برآورد شده است و این میزان برای روستاهای کوهپایـه 
هــزار تومــان و بــرای روســتاهای دشــتی و  177برابــر بــا 

هزار تومان بـوده اسـت. بـه عبـارتی، تقاضـا       677ای  جلگه
دو تیـو دیگـر    گردشگران در روسـتاهای سـاحلی بـیش از   

روستاهای ناحیه بوده که این امر سبب شده اخت ف قیمت 
زمین در روستاهای ساحلی بـا دیگـر روسـتاها بـیش از دو     

 برابر باشد.

0
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اراضی  ساخته 
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 اراضی کشاورزی
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قیمت اراضی مسکونی در سه تیو روستایی شهرستان . 3جدول 

 (1117-37به هزار تومان )طی دوره -رضوانشهر

 حداکثر حداقل میانگین تیپ روستا

 1777 177 177 ساحلی

 177 177 677 ای دشتی و جلگه

 777 37 177 ای و کوهستانی کوهپایه
 .1130های میدانی تحقیق،  منبع: یافته    

تغییرات بعد کالبدی در سه تیپ روستایی ناحیه 

 رضوانشهر و مقایسه آن با روند گردشگرپذیری

ای  بعد کالبدی سه تیو روستاهای دشتی، ساحلی و کوهپایـه 
هـایی همچـون    )یا کوهستانی( ناحیه رضوانشـهر بـا شـاخص   

هـای دوم )ویـ (، واحـدهای خـدماتی مـرتبط بـا        وجود خانه
گردشگری، تغییر کاربری اراضی و قیمت زمین سنجیده شده 

ها نشـان داد شـاخص بعـد کالبـدی      است. در مجموع ارزیابی
ی دارای ارزش در روسـتاهای سـاحل   ]ط بـا گردشـگری  مرتب[

کمی به مقـدار بـیش از دو برابـر روسـتاهای تیـو دشـتی و       
 ای بوده است. کوهپایه

 

 
های بعد کالبدی در سه تیو  نمودار مقایسه شاخص .3شکل 

 روستاهای ناحیه رضوانشهر

مقایسه روند گردشگرپذیری با تغییـرات بعـد کالبـدی در    
دهـد در تیـو    ناحیه رضوانشهر نشان میسه تیو روستاهای 

ــذب    ــزان ج ــتان رضوانشــهر، می ــاحلی شهرس ــتاهای س روس
هـای بعـد    گردشگر و همچنـین مقـدار ارزش کمـی شـاخص    

های متأثر از گردشگری( نسبت بـه دو تیـو    کالبدی )شاخص
تـوان گفـت،    ای بیشتر است. به عبارتی مـی  دشتی و کوهپایه

گردشـگر بیشـتری    روستاهای ساحلی ناحیه رضوانشهر، هـم 
جذب نموده و هم اینکـه گردشـگران اثـر بیشـتری بـر بعـد       

 اند. کالبدی روستاهای این تیو داشته

 گیری بحث و نتیجه
در تحقیق حاضر به تحلیل اثرات گردشـگری بـر بعـد کالبـدی     

های روسـتایی شهرسـتان رضوانشـهر پرداختـه شـد.       سکونتگاه
ار قرن حاضـر، در  د گردشگری به عنوان فعالیت پررونق و دامنه

هـای   فضاهای روستایی دارای اثرات متنابهی اسـت. از ویژگـی  
خاص نظام اثرات گردشگری خصوصـا  در فضـاهای روسـتایی    

ی اثرگذاری متنوعی از قبیل اقتصـادی،   این است که هم دامنه
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نهادی و محیط زیستی دارد و هـم  

شـدت و   توانـد  میگوناگون، های مکانی  اینکه بسته به موقعیت
ای کـه   گونـه  جهت تغییرات و تحوالت متفاوتی داشته باشد. به

طبق مطالعه صورت گرفته در ناحیه رضوانشـهر کـه از نـواحی    
رود، نتـایج نشـان    ممتاز کشور برای جذب گردشگر به شمار می

ی روســـتاها متـــأثر از جریـــان  داد در بعـــد کالبـــدی، همـــه
ا در تیـو روسـتاهای سـاحلی بـه     گردشگرپذیری بوده است ام

بدیلی نسبت به کل کشور، یعنی وجود دریای  سبب پتانسیل بی
خزر و ساحل آن، شدت اثریابی بعد کالبدی ایـن نـوع روسـتاها    

ای و کوهسـتانی بـوده    بیش از دو برابر روستاهای تیـو جلگـه  
ریــزی توســعه  تــوان گفــت در برنامــه ســان مــی اســت. بــدین
هـای   ریزی برای توسـعه سـکونتگاه   امهویژه برن گردشگری و به

روستایی، توجه به امر تنوع نوع و شدت اثرات یك پدیده نظیـر  
ی باالی  گردشگری بر حسب واحدهای مکانی بایستی در درجه

های محوری، جـزو ارکـان    اهمیت قرار گیرد و به عنوان ارزش
 راهبردی به شمار آید.   

احیه از سوی دیگر، گسترش گردشگری سبب شده که ن
کوهستانی شاهد جمعیت پذیری مجددی باشد. چون قبل از 
کاربرد د.د.ت، در مبـارزه بـا پارازیتـه هـای انگلـی، اغلـب       
جمعیت گی ن در سکونتگاههای کوهستانی ساکن بوده اند 
و وجود شهرهایی در ارتفاعات دیلمان ودیگر نـواحی دلیـل   

ل ها، (. بعد از حل معضل  انگ1111این ادعا است) رابینو،  
جمعیت به بخش جلگه ای سرازیر شد و کوهستان جمعیت 
دایمی نداشت. اکنون با گسترش گردشگری مجددا ، جمعیت 
راهی کوهستان شده و فضای کالبدی آن را دگرگون کـرده  

گفت که اگـر   توان میلذا با توجه به موارد بیان شده است. 
قرار باشد گردشگری در توسعه نواحی روسـتایی شهرسـتان   

ضوانشهر و ارتقای کیفیت سـاکنان محلـی بـه عنـوان راه     ر
کاری مناسب و مکمل دیگر بخش هـای اقتصـادی نقـش    

ای ایفا کند، باید به اثرات تغییرات کالبـدی آن   تعیین کننده
تحـوالت گردشـگری موجـب    نیز توجه نمود به طوری کـه  

افزایش تقاضای زمین در همه نقاط و بـه ویـژه در نـواحی    
انی شـده اسـت ایـن دو محـیط هـر دو از      ساحلی و کوهست

که تصرف غیر  رود میلحاظ زیستی شکننده هستند بیم آن 
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قانونی و شبه قانونی زمین در دو ناحیه کوهستانی و ساحلی 
شده و ع وه بر مصادره منابع طبیعی، آسیب هـای جبـران   
ناپذیری به محیط زیست دریـا و کوهسـتان از یـك سـو و     

 دیگر شود. فضای مولد زراعی از سوی
نتــایج پــژوهش حاضــر بــا نتــایج بنـابراین بــا مقایســه  

 –اثـرات کالبـدی     تـوان دریافـت کـه    تحقیقات پیشین می
فضایی گردشگری روستایی دارای دوجنبـه مثبـت و منفـی    

توان به ارتقا یافتن شرایط زندگی  ات مثبت میتأثیراست از 
 درکـه   (Ziyaee, 2008) جامعـه روسـتایی اشـاره نمـود    

 رودبـار  در دوم یها خانه گردشگران کالبدیرات اث بررسی

 Molaee. هـم چنـین   است رسیده نتیجه این به قصران،

hashjin et al,2011 و Amar  ، 2013 & 
Ghorbani et al,2014   ــدی ــرات کالب ــی اث ــا بررس ب
ــر ســکونتگاه ــه ترتیــب در  گردشــگری ب هــای روســتایی ب

شهرســتان نوشــهر، اســتان گــی ن و شهرســتان اســکو در 
فضـایی منفـی    –آذربایجان شرقی به به تغییـرات کالبـدی   

 تغییـر  و تخریـب  توان بـه  دست یافتند که از جمله آنها می

درصـدی جمعیـت    11کـاهش   ،اورزیشـ ک اراضـی  کاربری
 افزایش و روستا سنتی ورسوم درآداب منفی تتغییرا وستا،ر

  اشاره نمود. محیطی زیست های آلودگی
بنابرین نتایج پژوهش حاضر از یـك طـرف منجـر بـه     

های روستایی)ارتقای  ات مثبت گردشگری بر سکونتگاهتأثیر
کیفی زندگی ساکنان محلی و جمعیت پذیری مجدد نـواحی  
کوهستانی( و از طرف دیگر اثرات منفی )افـزایش تقاضـای   
زمین به ویژه در نواحی ساحلی و کوهسـتانی و آسـیب بـه    

های  برای حفظ عرصهمحیط زیست منطقه( شد. از این رو، 
و قانونی کردن کاربری اراضی در دستور کار  طبیعی، تثبیت

متخصصان و مسئوالن کشور قرار گیرد. و با تصویب قوانین 
ــانونی    ــر ق ــرات غی ــد از تغیی ــده و کارآم ــررات بازدارن و مق

 جلوگیری شود.
بـا   جـوان  مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری آقای فرهاد

 .باشد همکاری نویسندگان می
 

 منابع
شناسی گردشـگری روسـتایی بـا     آسیب .(1131ادبی، محمد )

ی مـوردی:   )نمونـه  تأکید بر گردشگری فرهنـي محـور  
ارشـد،   نامـه کارشناسـی   پایـان  .سـولقان(  -دهستان کـن 

 دانشگاه تهران.، دانشکده جغرافیا
نقش  .(1137محدثه ) دهیس ،یخال شاه یو حاتم دیحم ،یجعفر

 یسکونتگاهها یکارکرد یدر تحوالت کالبد یگردشگر
 یبخـش مرکـز   ی: روسـتاها ی)مطالعـه مـورد   ییروستا

ـ ر فصلنامه برنامه .(جانیشهرستان اله  7 ،یامنطقـه  یزی
 .677ـ131 ،(61)

آن بــر  ریتوریســم روسـتایی و تـأث   .(1116) مهـدی  خیـاطی، 
اجتماعی جهـاد    یماهنامه اقتصاد .جوامع روستایی تایلند

 .01ـ01، (1) 1، کشاورزی
معصـوم، مجتبـی و    فضیله، زمانی، حمید، قـدیری  دادورخانی،

هـای   نقش گردشـگری خانـه  . (1136) لیعاشری، اسماع
ــتایی     ــواحی روس ــی ن ــدی فیزیک ــرات کالب دوم در تغیی

 .ی موردی: دهستان برغان شهرستان ساوجب غ( )مطالعه
 .633ـ600 (،6) 1 ،ییروستا یها نامه پژوهشفصل

ـ دارالمرز ا اتیوال .(1170)یی لو اسنتی نو،یراب   ن،ی: گـ رانی
ـ انتشارات بن :تهران. زاده یترجمه جعفر خمام فرهنـي   ادی

 .رانیا
 الدین افتخاری،  محمدرضا، اکبریان، محمدرضا، رکن رضوانی،

 
 

آثـار   یا تحلیـل مقایسـه   .(1137) عبدالرضا و بدری، سیدعلی
روزانـه   گردشـگری های دوم با  اقتصادی گردشگری خانه

)مـورد:   ی پایـدار  بر نواحی روسـتایی بـا رویکـرد توسـعه    
ــران(  ــتان تهـ ــمیرانات، اسـ ــتان شـ ــلنامه  .شهرسـ فصـ

 .76ـ17(، 1) 6، های روستایی پژوهش
ــپو ان،یشــهاب فصــلنامه . ییروســتا یگردشــگر .(1111) انی

 (.11ـ61) ،(1)1، ساخت شهر
ــارپلی، ــارد ش ــه   .(1117) ریچ ــتایی، ترجم ــگری روس گردش
انتشـارات  : تهـران  .زاده و فاطمه نصیری اهلل منشی رحمت
 منشی.
مهنـاز   ،یمحمـد و خـداکرم   د،یدهرشـ  یاحمد د،یمج شم ،
)نمونـه  یی اقتصاد روستا یو توانمندساز سمیتور .(1131)

ــورد ــتایم ــت(  ی: روس ــان تخ ــات  . اورام ــه مطالع مجل
 .07ـ70 (،67) 0 ،یانسان یها سکونتگاه یزیر برنامه

 یالسـادات و گـودرز   زهـرا  ،یاردستان ف،یمحمدشر ،یدیشه
توریسـم   راتیبررسی تـأث  .(1111) یسروش، محمدمهد

هـای جغرافیـای    پژوهش .نواحی روستایی یزیر در برنامه
 .111ـ33 (،70) 11 ،(ییایجغراف ی)پژوهش ها انسانی
یزبـان جهـت   بررسـی دیـدگاه جامعـه م    .(1113مانا ) غ می،

ی مـوردی:   پذیرش گردشگران نواحی روستایی، مطالعـه 
انشــگاه آزاد . دارشــد نامــه کارشناســی پایــان .دره قاهــان



 05 شهر ن شهرستان رضوا ییروستا یها سکونتگاه یبر تحوالت کالبد یاثرات گردشگر ییفضا لیتحل :جوان و همکاران

 اس می.
 و حســندیس ،یلنگــرود یعــیمط ی،معصــوم، مجتبــ یریقــد

تبیین اثرات کالبدی گردشـگری   .(1136حسن ) ،ایمهرپو
 -بر نواحی روستایی )مورد پژوهش: دهستان بیرون بشـم 

ــت(  ــش ک ردش ــه  .بخ ــه برنام ــر مجل ــعه  یزی و توس
 .13ـ16 (،7) 6، گردشگری

نصـراهلل و   ن،یهشـج  ییمحمـد باسـط، مـوال    ناآباد،یم یقرش
-تبیــین پیامــدهای مکــانی .(1131) زیــمهرانگ ،یعقــوبی

. شـهر  های شهرستان رضوانفضایی گردشگری بر روستا
ـ ر مجلـه مطالعـات برنامـه             ،یانســان یهـا  سـکونتگاه  یزی

 .00ـ77(، 60) 3
ــارگر، ــن ک ــ  . (1117) بهم ــهر نش ــعه ش ــنعت  ینیتوس و ص

ــگردشــگری در ا ــار( رانی ــا راه ک ــوم ت ــران. )از مفه  :ته
 مسلح. یروهاین ییایانتشارات سازمان جغراف

نفـوس   یعموم ی(، سرشمار1137و  37 ،17 ،07آمار ایران ) مرکز
 .و مسکن، شهرستان رضوانشهر

 .انــدر مقولــه گردشــگری .(1111) زاده، رحمــت الــه یمنشــ
 .امیانتشارات پ: تهران

نقــش  .(1136) دیــحم ،یــیو برزوی مهــد دیســ ،یردامــادیم
شهرستان  یروستاها یاقتصاد تیدر بهبود وضع سمیتور

ــالش ــورد  ت ــه م ــتا ،ی)مطالع ــ یروس ــه  .(رآبادیش مجل
 .10ـ0 (،61) 7، های ترویج و آموزش کشاورزی پژوهش

 ییمحمـد باسـط و مـوال    ،ناآبـاد یم یقرش ز،یمهرانگ ،یعقوبی
 بـر  ینقـش گردشـگر   یبررس .(1137نصراهلل ) ن،یهشج
: ی)مطالعه مـورد ییروسـتا  یمسکن در نواح یالگو رییتغ

ـ ر فصلنامه برنامـه  .شهرستان رضوانشهر(    ،یا منطقـه  یزی
 . 111ـ103(، 61) 7
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