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 دهیچك
و مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه گردشگری در نواحی روستایی 

زیرا توسعه روزافزون  ؛است شده انجامر تغییرات كاربری اراضی ـد بـكیأبا ت
های گردشگری به ویژه در روستاهای حاشیه پیرامون شهری، سبب فعالیت

 درای در روستاهای دارای جاذبه طبیعی شده است. تغییرات كالبدی گسترده
ای شیوه كتابخانهتحلیلی با استفاده از  -شناسی توصیفیاین مطالعه از روش

ها بر اساس ا استفاده شده است. دادهـهآوری دادهدانی در جمعـو می
پرسشنامه  313های استخراج شده از ادبیات نظری و تكمیل شاخص
سكونتگاه روستایی با جاذبه گردشگری شهرستان بینالود  53ساخته در محقق

و پایایی آن نیز انجام گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق پانل تخصصی 
یید قرار گرفت. أآلفای كرونباخ مورد ت وشرطریق های مختلف از لفهؤدر م

  Tصیفی و آمار استنباطی شامل آزمونار توـا از آمـهل دادهـبرای تحلی
ها، آزمون لفهؤها و مهای شاخصای برای مقایسه میانگیننمونهتك

همچنین از مدل  همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون استفاده شده است.
ش بیشترین تغییرات كاربری اراضی در ـبندی وایكور برای سنجاولویت

دهد كه بین ها نشان میموردبررسی استفاده شد. یافته نواحی روستاییِ
های تغییرات كالبدی، تمایل به تغییر كاربری، لفهؤحضور گردشگران با م

ها ارتباط معناداری ارتباطی و تحوالت اقتصادی در روستا-تحوالت ساختاری
كه بخش  استهای رگرسیونی گویای این نكته وجود دارد. همچنین یافته

)حضور  )تغییرات كاربری( توسط متغیر مستقل قابل توجهی از متغیر وابسته
بندی روستاهای مورد بررسی نتایج رتبه و نیز گردشگران( قابل تبیین است

اراضی از گردشگری نیز بیانگر  پذیری تغییرات كاربریتأثیرمطالعه به لحاظ 
این است كه روستاهای مایان علیا، سفلی و وسطی بیشتر دچار تغییرات 

 اند. كاربری اراضی شده

 

: توسعه گردشگری، توسعه روستایی، كاربری اراضی، کلیدی هایهواژ

 .تغییرات كاربری، شهرستان بینالود

 

Abstract 
The present study is aimed to investigate the effects of 

tourism development on land use changes in rural areas. 

The development of tourism activities results in massive 

structural change in rural areas with natural attractions. 

A descriptive-analytical method is adopted by the 

present study. Based on the literature review, a 

questionnaire was formulated and completed by 356 

villagers in 10 touristy villages of Binaloud county. The 

validity of questionnaire was confirmed by a panel of 

experts and its reliability was confirmed by Cronbach's 

alpha coefficient. The data were analyzed using SPSS 

software, including T-test to compare the mean of 

indices, Pearson correlation and regression model. Also 

the villages were ranked by Vickor multi-criteria 

programming method to assess the changes occurred in 

their land use. Results indicated that there is a significant 

correlation between the presence of tourists and four 

components of: 1- physical changes, 2- incentives for 

more land use changes, 3- structural and communication 

changes and 4- economic changes in rural areas. The 

regression results revealed that a considerable part of the 

dependent variable (land use change) is explained by the 

independent variable (the tourists). Also, the results of 

the ranking of the studied villages in terms of the impact 

of land use changes on tourism indicated that three 

villages namely: MayanOlia, Mayansofla and 

Mayanvosta have experienced more land use changes 

than the others. 

 

Keywords: Tourism Development, Rural Development, 

Land Use, Land Use Change, Binaloud County. 

 تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای ییالقی شهرستان بینالود
 
 2یدا صدرالساداتآ ،1*حمداهلل سجاسی قیداری

  گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهداستاديار  . 1

 روستايی دانشگاه فردوسی مشهدريزي كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه . 2

 (70/70/1310پذیرش:             22/70/1310دریافت: ) 
 

Analyzing the Effects of Tourism Development on Land Use Changes of Binaloud County’s 

Rural Areas 

 

Hamdollah Sojasi Qeidari*1, Aida Sadrossadat2 
 1. Assistant Professor in Geography & Rural Planning, Ferdowsi Univeristy of Mashhad 

2. M.A. in Geography & Rural Planning, Ferdowsi Univeristy of Mashhad 

 
(Received: 14/Oct/2019          Accepted: 29/Jun/2019) 

 



 كاربری اراضی روستاهای ییالقی شهرستان بینالودتحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات  قیداری و همکار: سجاسی           21

 

 

 مقدمه

امروزه گردشگری روستایی از بخش های مهم در فعالیت 
همواره از دیدگاه های های اقتصادی به شمار می رود و 

: 5388 )میرزایی، گیردگوناگون مورد توجه قرار می
91.) غالبا تحقیقات و پژوهش ها به این نتیجه منتهی می

شود كه گردشگری روستایی به عنوان یكی از راهبردهای 
موثر معیشت پایدار به منظور كاهش فقر و انتخاب اولیه برای 

گردشگری  مطرح است.توسعه اقتصادی در مناطق روستایی 
كه پتانسیل تولید شغل و توسعه  استیكی از صنایع كاربر 

 ,Hall and et al) داقتصادی را در نواحی روستایی دار

خدمات و  گردشگری تركیبی از فعالیت ها، (.3 :2005
واحدهای صنایعی است كه در بخش های حمل و نقل، 

تسهیالت و تفرجگاه ها،  مغازه ها، واحدهای پذیرایی،اقامتی، 
تجربه سفر را برای افراد یا گروه ها دیگر خدمات پذیرایی، 
(. همچنین شكل گیری و 36 :5388 ،فراهم می كند )میرزایی

گسترش خانه های دوم از پدیده های مهم گردشگری می 
باشد كه در نواحی روستایی در حال گسترش است)رضوانی، 

(.بر این اساس 61 :5315زی، بدری، سپهوند و اكبریان رونی
اقتصادی و محیطی می ، گردشگری باعث تغییرات اجتماعی

شود كه تغییرات ایجاد شده در بعد محیطی و كاركردی در 
قالب تغییر كاربری اراضی قابل بررسی است. زیرا، شواهد 

های توسعه گردشگری موجب افزایش زمین نشان می دهد كه
رد كاربری زمین می شود، به قابل ساخت و تنوع بخشی عملك

طوریكه رضایت بخشی نیازهای گردشگران را هدف قرار می 
 Li et دهد و از نیازهای مردم روستایی چشم پوشی می كند)

al, 2016: 1313) به طور كلی این موضوع زمانی حادتر .
می شود كه گردشگری روستایی به صورت یك پدیده خود 
انگیخته بوده و فاقد انسجام، برنامه منظم و مدیریت كنترل 

و پوررمضان و قاسمی  5389؛ رضوانی،5381شده باشد )آمار،
د توسعه گردشگری بدون برنامه می توان (.5388وسمه جانی، 

موجب هدایت  محیط زیست طبیعی را آسیب برساند،
كشاورزان به فعالیت های غیركشاورزی و توسعه ساخت و ساز 

 Dong etبا الگویی نامنظم در مناطق مسكونی شود)

al,2008:28.)  تغییرات كاربری زمین به خصوص در
نیازهای  تأمینمقاصد گردشگری به حدی است كه زمین از 

ه گرفته و به وسیله ای برای رضایت ساكنین روستایی فاصل
گردشگران تبدیل شده است. روستا از فرم سنتی روستایی 

دودیت جغرافیایی خود در ـا محـده و بـارج شـود خـخ

میانه تعامالتی میان مدیران محلی، روستاییان، سرمایه داران 
 Xiشود) با تقاضای شدیدی از هجوم گردشگران مواجه می

et al, 2014:119.)  ناپایداری توسعه روستایی در مقاصد
گردشگری به این شكل است كه در كنار بهره مندی از 
مزایای توسعه گردشگری، كمبود زمین و كاهش اراضی با 

 (.Xi et al, 2015: 1038) آیدعملكرد روستایی پدید می
از طرفی گردشگری عمدتا در مناطق حساس زیست محیطی 

ی یابد كه تامین مكان با كیفیت باالی محیطی توسعه م
خدمات مستلزم تغییر كاربری است. به همین جهت در محیط 
های روستایی با پتانسیل گردشگری، با گسترش فعالیت های 
گردشگری زمینه و فشار برای تغییرات كاربری اراضی از نوع 
كشاورزی و باغی به كاربری های مرتبط با خدمات 

شی از توسعه گردشگری افزایش می یابد. فشارهای نا
گردشگری برای ایجاد تغییرات كاربری در محیط های 
روستایی می تواند ناشی از پاسخگویی به نیاز گردشگران، 
ایجاد اختالف قیمت زمین، رواج بورس بازی زمین باشد، اما 

ای دائما در تغییر كاربری به عنوان یك حركت و عمل توسعه
ی از حد متعادل و حال وقوع است. چنانچه میزان تغییر كاربر

استاندارد خارج شود، منجر به ایجاد اثرات منفی در محیط 
خواهد شد كه این پدیده در تغییر كاربری های كشاورزی به 
گردشگری در محیط هایی روستایی نیز قابل تعمیم است. به 

كاركردی گردشگری كه در -عبارتی اثر منفی زیست محیطی
قابل بحث و مطالعه  ،شودمفهوم تغییر كاربری خالصه می

است. بسیاری از محققان نیز به كاهش سطوح اراضی 
كشاورزی ناشی از فعالیت گردشگری، تغییرات كاربری اراضی 
و به دنبال آن تغییر چشم اندازهای كشاورزی و افزایش كاذب 
قیمت ها اشاره نموده اند و بر این اساس گردشگری را در بلند 

نه های اقتصادی جامعه مدت عاملی در جهت افزایش هزی
؛ 663-662: 5381میزبان دانسته اند)پاپلی یزدی و سقایی، 

 (. ,Hoang et al 2013و16:  5382رضوانی، 
ای جدیدی نیست و گردشگری در نواحی روستایی پدیده

 .بسیاری از مطالعات اثرات مختلف آن را بررسی نموده اند
مقاله ای  ( در5315مطیعی لنگرودی، رضوانی و كاتب ازگمی)

بررسی اثرات اقتصادی تغییر كاربری اراضی با عنوان 
به تغییر كاربری اراضی بر اثر  كشاورزی در نواحی روستایی

فعالیت گردشگری اشاره نموده اند كه اثرات منفی از قبیل 
افزایش هزینه زندگی و وابستگی  افزایش كاذب قیمت زمین،

. اثرات مثبت اقتصاد روستا به گردشگری را موجب شده است

http://link.springer.com/article/10.1007/s11629-015-3631-6#author-details-1
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آن افزایش درآمد و اشتغال زایی به ویژه برای جوانان است. از 
نظر ساكنان اثرات مثبت بیش از اثرات منفی است. تیمور آمار 

آسیب شناسی توسعه ( در مقاله ای با عنوان 5315)
گردشگری در سكونتگاه های روستایی استان گیالن با 

بیان نموده است كه گسترش  فضایی-رویكرد عدالت مكانی
تفكر سرمایه داری و تداوم فعالیت گردشگری منجر به شدت 
مكان یابی كاربری های خارج از محدوده تعریف شده در 
روستاها و تغییر كاربری اراضی كشاورزی آنها شده است. 
همچنین افزایش سرعت ساخت و ساز توسط مالكان شهری 

ایی در روستاهای با همراه با كاهش نرخ رشد جمعیت روست
مشاهده است. حسنی مهر و شاهور قابل قابلیت گردشگری 

پیامدهای توسعه گردشگری دهستان حیران ( در مقاله 5381)
 مطرح( 5321-81با تاكید بر تغییر كاربری اراضی در دهه )

تغییر  با گردشگری توسعه و امكانات افزایش بین اند كهنموده
 ارتباط منطقه در دوم های خانه احداث و اراضی كاربری

 بومی پذیرایی واحدهای اندازیراه .دارد وجود گیـتنگاتن
های )ماننـد سرویس عمومی اتـخدم هایسنتی و سیستم

بهداشتی( پیشنهاد شده است. بازشناسی توان محیطی برای 
سرمایه گذاری در امر گردشگری و در عین حال فعال سازی 

برای جلوگیری از تغییر فعالیت های كشاورزی و دامداری 
( بیان 5386) كاریری اراضی نیز ذكر شده است. رضوانی

 ر كاربری اراضی كشاورزی به مسكونیـه تغییـنموده ك
ه اثرات اقتصادی و زیست محیطی ـانه دوم( در زیرمجموعـ)خ

ه به دلیل ضعف مدیریت و برنامه ریزی ـت كـعنوان شده اس
 بوده است.

نظری مرتبط باید گفت كه  در خصوص مفاهیم و مبانی
لسالی بارسون و اسمیت چهار رویكرد فراگیر برای سنجش 

 -5 ه شاملـد كـانعریف كردهگزارشات تغییر كاربری زمین ت
)محاسبه میزان سود یا زیان حاصل در زمینه  تغییرات سطحی

)جهت سنجش الگوی گذار از یك  دگرگونی -6 فضایی(،
)به منظور  هاپویایی -3 كاربری زمین به كاربری دیگر(،

سنجش میزان تغییرات و تناوب در گستره ی فضایی یا تغییر 
وهای ـ)تولید مدلسازی الگ بینیپیش -9منطقه( و ۀ شكل یافت

-82: 5316 آسپینال و هیل،است ) فضایی و زمانی تغییرات(
تواند شامل ن میـر كاربری زمیـتغیی ،الصهـور خـه طـب(. 83

ری به نوع دیگر یعنی تغییرات ـاربـنوع كالف(تبدیل از یك 
ا ـه یـن در منطقـای زمیـهریـاربـوی كـب و الگـركیـدر ت

 اشدـن بـری زمیـاربـاص كـوع خـك نـالح یـب( اص

كه همان مرحله دگرگونی كاربری ( 93 :5381 )بریاسولیس،
است. كاربری زمین تعامل بین محیط زیست بیوفیزیكی و 

ات متراكم بر ساختار، عملكرد و پویایی های تأثیرانسانی با 
اكوسیستم ها در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی سازمان 

ات انسان بر محیط زیست كره زمین از تأثیراكولوژیكی است. 
طریق اثرات اكولوژیكی فزاینده، در حال افزایش است كه در 

كند های جهان را تهدید میحال حاضر بسیاری از اكوسیستم
الیت های انسانی همانند گردشگری كه تغییراتی را در و فع

پوشش زمین ایجاد می كند، دلیل اصلی اثرات اكولوژیكی 
تغییرات كاربری اراضی  (.595 :5316است )آسپینال و هیل،

 تأثیربه ویژه در مناطق روستایی با پتانسیل گردشگری تحت 
 تصمیم در عامل ترین مهم اقتصاد عوامل متعددی است.

 اقتصادی هدفهای درآمد از كسب و است كاربری نوع گیری

 زمین قیمت كه زمانی می آید. شمار به زمین تغییر كاربری

 زمین در گذاری سرمایه یابد، می افزایش تورم میزان بیش از

 زمین شرایط این كند. در می بیشتری پیدا اقتصادی اهمیت

)منشی شود  روستا می و درشهر خانوادگی سرمایه به تبدیل
زمانی كه بخش كشاورزی بی  (.81 :5389زاده و خوشحال،

ثبات باشد و فشار زیادی برای تامین دسترسی به زمین بیشتر 
نشان می دهد كه  برای بخش گردشگری وجود داشته باشد،

رشد اقتصادی با عدم تعادل رو به رو است. منابع طبیعی اغلب 
فاظت از محیط نابخردانه مورد استفاده قرار می گیرند و ح

زیست مورد غفلت واقع می شود. به عنوان مثال، خالی شدن 
سفره های آب زیر زمینی، مشكالت فراوان بیابان زایی و 
فضاهای طبیعی حفاظت شده كه در اثر گسترش كشاورزی و 
گردشگری مورد تهدید قرار می گیرند. الزم به ذكر است یكی 

 صد استاز عوامل جذب گردشگران، كیفیت محیطی مق
(Koomen et al, 2007: 112.)  لذا موضوع تغییر

كاربری اراضی در مقصدهای گردشگری از اهمیت و 
حساسیت باالیی دارد. چرا كه گردشگری یك فعالیت منبع 
پایه محسوب می شود، بنابراین از نظر زیست محیطی حساس 
است و حفاظت و صیانت از منابع برای ادامه حیات، رونق و 

واحی گردشگری امری ضروری محسوب می پایداری ن
 :5388شود)قدمی، علیقلی زاده فیروجانی و بردی آنامرادنژاد، 

 ایس جهانی)تغییر اقلیم(، ناحیهگردشگری در مقیا (.35
محلی )تغییر ساخت و ساز و  )مدیریت و سیاست های ملی( و

منابع آب و انرژی برای حمایت از صنعت  تأمینكشاورزی و 
جب ایجاد الگوی متمایز و پیچیده ای از تغییر گردشگری( مو
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 Singh Boori etپوشش و تغییر كاربری زمین می شود)

al, 2015:17) . در حقیقت گردشگری موجب بروز تغییراتی
در الگو و تقاضای كاربری زمین می شود كه به طور مستقیم 
و غیر مستقیم با محیط زیست محلی تداخل می كند. الزم 

یابی به اهداف توسعه پایدار، در مناطق است برای دست
گردشگری سازش برقرار شود و سیاست تنظیم زمین بایستی 

توسعه بر پایه الگو و اهداف كاربری زمین تغییر یابد. 
گردشگری باعث افزایش تقاضا برای ساخت و ساز می شود. 
با مقررات موثر گسترش ساخت و ساز، فشار كاربری زمین به 

هدایت می شود. تحت این شرایط سیاست سمت سایر اراضی 
های تنظیم زمین به تعادل تقاضای زمین و بهینه سازی 

توسعه همچنین  الگوی كاربری زمین یاری می رساند.
چشم اندازهای  درگردشگری موجب دخالت مستمر فضایی 

 یطبیعی می شود. سیاست های تنظیم زمین اثر مثبت و فعال
بنابراین سیاست انعطاف  رند،دا مداخلهاین چشم پوشی از در 

پذیر به جای تركیبی از سیاست های سختگیرانه فردی به 
الگویی متوازن و متعادل به منظور استفاده بهتر از زمین منجر 

 (.Mao,2014می شود)
تفاوت های آب و هوایی و عالوه بر عوامل اقتصادی، 

جغرافیایی، شهر گریزی و بهبود راه های ارتباطی و مهاجرت 
شهری نیز از جمله عوامل موثر در رشد و -های روستایی

گسترش گردشگری روستایی و خانه های دوم در نواحی 
روستایی هستند كه در مورد آخر، روستاییانی كه به شهرها 

از جمله حفظ میراث مهاجرت كرده اند به دالیل مختلف 
خانوادگی، تعهد نسبت به زادگاه خود، مقاصد اقتصادی و 
تفریحی، اراضی كشاورزی خود را حفظ نموده و باعث توسعه 

بر (. 332: 5382و گسترش خانه های دوم می شوند)رضوانی، 
این اساس مجموع اثرات توسعه گردشگری كه بر تغییرات 

 5ی یابد در شكل عملكردی م-كاربری اراضی جلوه كالبدی

گردآوری شده است. تغییرات محیطی ناشی از توسعه 
های های محیطی، رهاسازی نخالهگردشگری از قبیل آلودگی

ساختمانی، تخریب چشم اندازهای محیطی و دست اندازی به 
منابع طبیعی همراه با تجاوز به حریم نواحی تحت حفاظت 

نمود می همگی در بلندمدت به صورت تغییر پوشش زمین 
یابد. تحوالت اقتصادی همچون افزایش كاذب قیمت زمین، 
كاهش میزان اراضی كشاورزی و تنوع بخشی اقتصادی، 
موجب تغییرات تنوع فعالیتی شده است كه به اشكال مختلف 
گسترش می یابد. از این دست می توان به ایجاد واحدهای 

های بین راهی و سایر خدمات تجاری گسترده، رستوران
ذیرایی اشاره كرد. همراهی این تغییرات عملكردی با پ

تغییرات كالبدی قابل چشم پوشی نیست. توسعه و ساخت 
خانه های دوم و باغ ویالها، ضمن افزایش ساخت و سازهای 
روستایی و سایر نیازمندی های متعاقب آن كه به صورت 

ارتباطی نمود می یابد همگی تغییرات تحوالت ساختاری و 
ات تأثیربری زمین را افزایش می دهد. در این میان عینی كار

گردشگری بر فرایند تغییر كاربری زمین متوقف نمی شود و 
سازی تمایل افراد به بایر نگهداشتن اراضی كشاورزی و آماده

اغ ـونی، بـی، مسكـرایـذیـای پـدهـاخت واحـرای سـا بـآنه
ان را شكل ایـه ادامه این روند بی پـود كـشیـده مـال دیـوی

 بخشد. می
بر این اساس شناخت اثرات ناشی از تغییرات كاربری 

پتانسیل گردشگری، اهمیت و های روستایی اراضی در محیط
ریزی زمین روستایی دارد تا از زیادی به لحاظ مدیریت و برنامه

تغییرات بیش از ظرفیت تحمل محیط های روستایی پیشگیری 
روستایی كمك كند.  این امر كرده و به حفظ تعادل فضاهای 

به ویژه در محیط های روستایی حاشیه كالنشهرها كه تحت 
فشار گردشگران روزانه و آخر هفته شهروندان قرار دارند اهمیت 

 فزاینده ای دارد.
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 روستایی بر تغییرات كاربری اراضی مدل مفهومی اثرات توسعه گردشگری .2شکل 

 
پدیده تغییرات با توجه به مباحث مطرح شده برای 

كاربری اراضی در محیط های روستایی جاذبه های 
گردشگری مسئله ای است كه شناخت اثرات ناشی از تغییرات 
كاربری اراضی می تواند در فرایند برنامه ریزی روستایی و 
توسعه فعالیت های گردشگری روستایی به عنوان راهبرد تنوع 

شد. این امر به بخشی اقتصادی، كمك كننده برنامه ریزان با
ویژه در روستاهای ییالقی حاشیه كالنشهرها بسیار مهم 

شاندیز( به واسطه شرایط  -)طرقبه است. شهرستان بینالود
جغرافیایی خود روستاهایی ییالقی دارد كه به عنوان تفرجگاه 
شهر مشهد محسوب می شود و سالیانه گردشگران زیادی را 

موجب شده تا تغییرات به خود جلب می نماید. این پدیده 
كاربری گسترده ای در اراضی روستایی اطراف آن پدیده آید. 

سایر  رستوران، توسعه خانه های دوم، فروشگاه مواد غذایی،
های های معامالت ملكی، كارگاهبنگاه واحدهای پذیرایی،

مصالح ساختمانی و فروشگاه مصالح ساختمانی و توسعه 
حمل و نقل و تجهیزات  زیرساخت های گردشگری همچون

تاسیسات بازی، جملگی باعث تبدیل شدن تفریحی مانند 
خاك و اراضی كشاورزی به غیر كشاورزی می شوند كه از 
عمده ترین جلوه های تغییر در روستاهای گردشگری را 
تشكیل می دهند. در این تحقیق ضمن بررسی این موضوع، 

فعالیت  رتأثیاساسی مطرح می شود كه میزان  سؤالاین 
گردشگری بر تغییرات كاربری اراضی روستایی از دیدگاه 

ریزی برنامه فقدانجامعه روستایی چقدر است. زیرا در جریان 
گذار بر تغییرات تأثیرگردشگری روستایی مهمترین مهره 

گیری روستاییان است. در كاربری زمین، دیدگاه و روند تصمیم
ت روستاییان میزان این تحقیق سعی می شود با واكاوی نظرا

شناخت و درك آنها را از اثرات پدیده تغییرات كاربری ناشی 
 از توسعه گردشگری مشخص كند.

 

 تحوالت ساختاری/ارتباطی
 احداث شبکه راه های جدید-

 بهسازی راه های ارتباطی-

 تعبیه پارکینگ-

تعبیه ایستگااه   حلتت تف ت     -

  سایت حمت   نقت عمفحی

 

 تغییر عینی کاربری زمین روستا

تغییر پوشش زمین 

 روستا

  اثرات توسعه گرشگری

روستایی

 تمایل به تغییر کاربری

 احدهای تمایت به ساخت -

 پذیرایی

تمایت به ساخت باغ  یال   خانه  -

 های د م

 کشا رزی بایر ناهداشگن اراضی-
 

ادامه روند تغییر  

 کاربری  

 تغییرات محیطی
 آلفدگی حلیطی-

 نخاله های ساخگمانی-

تخریب چشم اندازها   پفشش -

 گیاهی

 تجا ز به حریم ر دخانه ها-

 به حنابع طبیعی یدست انداز-

 

 اقتصادی تحوالت
افزایش تقاضای خرید   انایزه -

 فر ش زحین

 طعتته  طعتته شتتدی اراضتتی   -

 کشا رزی

 رشد پدیده زحین خفاری-

 افزایش  یمت   ارزش زحین-

کاهش حیزای اراضی کشا رزی -

   افزایش تنفع بخشی ا گصادی 

 تغییرات کالبدی
تفسعه خانته هتای د م   بتاغ    -

  یال

افزایش ساخت   ستاز   خانته   -

 ر سگاییهای 

 ناسازگاری کالبد با بافت -

 

 تغییرات و تنوع فعالیتی
پتتذیرایی    گستتگرش ختتدحا -

 رسگفرای های بین راهی

 ایجاد  احدهای تجاری جدید-

ر نتتب بناتتاه هتتای حعتتاحال   -

 حلکی

تفسعه کارگتاه هتا   فر شتااه    -

 های حصالح ساخگمانی

ایجاد حراکز تفریلی    رزشی -

   فرهنای
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 ها و روش کارداده
تحلیلی –تحقیق حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی 

و به روش پیمایشی است. این پژوهش، با هدف كلی تحلیل اثر 
راضی روستاهای ییالقی توسعه گردشگری بر تغییرات كاربری ا
 شهرستان بینالود صورت گرفته است. 

شهرستان بینالود متشكل از دو بخش طرقبه و شاندیز در 
شده مجاورت شهر مشهد و در استان خراسان رضوی واقع 

است. بخش طرقبه شامل دهستان های طرقبه و جاغرق و 
بخش شاندیز شامل دهستان های شاندیز و ابرده است. این 

كیلومترمربع، از  633بر یك هزار و  ن با وسعتی بالغشهرستا
خیل عظیم زائران گردشگر و مجاوران بارگاه ملكوتی حضرت 

الحجج )ع( پذیرایی می كند. به طوریكه  جمعیت كالنشهر ثامن
مشهد برای گذران اوقات فراغت خود به منطقه طرقبه و شاندیز 

 محیطی، منابع تخریب ضمن وضع اینكامال وابسته بوده كه 
)مهندسین است شده نیز گردشگران نارضایتی و ازدحام باعث

 (. 12: 5389مشاور فرنهاد،
ای و میدانی در این پژوهش از دو روش مطالعات كتابخانه

استفاده شده است. به كمك مطالعات كتابخانه ای آثار 
گردشگری بر تغییر كاربری اراضی شناسایی شده و در مطالعات 

ام به تهیه و تكمیل پرسشنامه از روستاییان شده میدانی اقد
روستای ییالقی  53است. جامعه آماری تحقیق حاضر ساكنین 

شهرستان بینالود هستند. الزم به ذكر است روستاهای نمونه یا 
یا در و روستاهای هدف گردشگری شهرستان بینالود بوده 

(. از میان 6مسیرهای گردشگری شهرستان قرار دارند )شكل
خانوار روستاهای نمونه بر اساس فرمول كوكران با  3389

نمونه در سطح سرپرست  398درصد تعداد  3031ضریب خطای 
خانوار به دست آمد كه بر مبنای قاعده تسهیم به نسبت نیز 

ها به تفكیك هر روستا مشخص شد. سپس با تعداد نمونه
یی در هر روستا، تعداد نها خانوار 53 ،تعدیل نمونه های زیر

 (.5رسید )جدول  313نمونه های اصالح شده به رقم 
برای عملیاتی سازی تحقیق، در این پژوهش با مطالعه 

به صورت غربال  مؤلفه 3شاخص در قالب  63ادبیات نظری 
زنی به عنوان شاخص های تبیین كننده تغییركاربری ناشی از 
فعالیت گردشگری از میان خیل عظیم شاخص ها انتخاب شده 
است. ابزار اندازه گیری شامل پرسش هایی به صورت باز و 

تی در قالب طیف لیكرت بود كه در سؤاالبسته و همچنین 
پرسشنامه توسط  صوریاختیار پاسخگویان قرار گرفت. روایی 

 پانل متخصصان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. پایایی

پرسشنامه با استفاده از فرمول ویژه  33پرسشنامه نیز با تعداد
صورت گرفت كه پایایی به  SPSSآلفای كرونباخ در نرم افزار 

 های پرسشنامه تحقیق برابر مؤلفهدست آمده برای هریك از 
 (،83/3، تحوالت اقتصادی )(16/3) است با تغییرات محیطی

تحوالت ساختاری/ارتباطی (، 33/3)تغییرات و تنوع فعالیتی 
تمایل به تغییر كاربری  (،36/3تغییرات كالبدی ) (،33/3)
 است. ( 31/3)

به منظور تحلیل داده ها و تعیین میزان اثرگذاری فعالیت 
گردشگری بر تغییرات كاربری اراضی در روستاهای محدوده 
مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان با بهره مندی از نرم افزار 

از آمار توصیفی)فراوانی و درصد( و آمار  SPSSتحلیل آماری 
مقایسه میانگین تك نمونه ای برای  Tاستنباطی شامل آزمون 

ها ، آزمون همبستگی پیرسون و مدل  مؤلفههای شاخص ها و 
رگرسیون استفاده شده است. همچنین از مدل اولویت بندی 
وایكور برای تحلیل شدت اثرات تغییرات كاربری اراضی در 

 مناطق روستایی استفاده شده است.

 
 ن برآورد حجم نمونه روستاهای ییالقی شهرستان بینالود بر اساس فرمول كوكرا. 2جدول 

تعداد نمونه اصالح شده تعداد نمونهروستاروستا

253 ابرده سفلی ابرده سفلی

536536ابرده علیاابرده علیا

5151ازغدازغد

2626جاغرقجاغرق

2323زشكزشك
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6363كنگكنگ

5353مایان سفلیمایان سفلی

5555مایان علیامایان علیا

353مایان وسطیمایان وسطی

6363نقندرنقندر

398313جمعجمع

 (5311نگارندگان، و محاسبات  5313)مركز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسكن سال  خذ:أم                      
 
 

 
 دپراكنش روستاهای مورد مطالعه در شهرستان بینالو .2شکل 
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 شرح و تفسیر نتایج

یافته های توصیفی تحقیق حاكی از این است كه نمونه آماری مورد 
سال قرار دارد.  21تا  51مطالعه بر حسب گروه سنی، در محدوده سنی 
سال قرار دارند.  95-31در این میان بیشتر نمونه ها در گروه سنی 

درصد  91تحصیالت  و درصد از پاسخگویان مرد هستند 15همچنین 
درصد  33درصد از آنان در حد ابتدایی است . 69از آنها در حد سیكل و 

درصد شامل فروشندگان و مغازه داران می  63از آنان دامدار و 
 (. 6باشند)جدول

قابل ذكر است كه روستاهای مورد مطالعه روستاهایی هستند كه 
خور توجهی از گردشگران را به خود جلب می سالیانه جمعیت در 

نمایند. به طوریكه روستاهای ابرده علیا و  زشك با داشتن جاذبه های 
گردشگر را پذیرا بوده اند. به همین  3633و  3133طبیعی به ترتیب 

ترتیب تعداد خانه های دوم ساخته شده در این روستاها بیشتر از سایر 
خانه دوم ساخته باب  691لیا تاكنون روستاهاست. در روستای ابرده ع

در این میان روستای ابرده سفلی كمترین تعداد گردشگر و   شده است.
 (.3خانه دوم را در میان روستاهای مورد مطالعه داشته است)جدول 

 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر ویژگی های فردی .1جدول 


درصد فراوانی 

 تجمعی

 پاسخگویانخصوصیات  فراوانی درصد

15 15 369  مرد

س
جن

 

533 1 36  زن

- 533 313  كل

8 8 33  سال 61كمتر از 
 سن

31 62 13 93-63 

15 13 511 31-95 

533 1 35  سال 33بیشتر از 

- 533 313  كل

 ابتدایی 89 69 69

ت
ال

صی
تح

 

 سیكل 511 91 31

 دیپلم 15 59 83

 لیسانس 91 53 13

 از لیسانسباالتر  52 9 533

 كل 313 533 -

 كشاورز 91 53 53

غل
ش

 

 دامدار 533 33 93

 باغدار 92 53 13

 فروشنده 19 63 86

 كارگر 35 1 15

 كارمند 33 1 533

 كل 313 533 -

 

 شناخت وضعیت گردشگری روستاهای مورد مطالعه .1جدول

تعداد گردشگران  های دومتعداد خانه

 سالیانه

 روستا

55 233  ابرده سفلی

691 3133  ابرده علیا

31 5533  ازغد

536 6333  جاغرق

695 3633  زشك

83 5233  كنگ

32 5133  مایان سفلی

68 5333  مایان علیا

31 5333  مایان وسطی

538 6333  نقندر

 
به منظور تحلیل وضعیت تغییر كاربری اراضی روستاهای مورد 
مطالعه از اظهارات روستاییان ساكن در روستاهای ییالقی شهرستان 

درصد از تغییر كاربری  11بینالود استفاده شده است. به این ترتیب 
صورت گرفته در منطقه به صورت تغییر كاربری اراضی كشاورزی به 

رت تغییركاربری كشاورزی به باغ ویال درصد به صو 65مسكونی و 
بوده است. تركیب ساخت و ساز نیز به صورت تركیبی از ساخت خانه 

درصد از ساكنین معتقدند تغییر  35های روستایی و باغ ویال است.
كاربری در گذر زمان بیشتر در خارج از بافت روستا روی داده است و 

داشته  تأكیدای اصلی درصد بر تغییر كاربری اراضی حاشیه راه ه 66
بیشتر دار نسبت به اراضی شیبدرصد نیز معتقدند اراضی هموار  36اند. 

اند. روستاییان بر این باورند كه در معرض خطر تغییر كاربری قرار داشته
 .افراد بومی منطقه بیشتر تمایل به ساخت و ساز و تغییر كاربری دارند

اییانی كه به شهرها روستت ـان داشـوان اذعـتدر این مورد می
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مهاجرت كرده اند به دالیل مختلف از جمله حفظ میراث 
خانوادگی، تعهد نسبت به زادگاه خود و مقاصد اقتصادی و 

در تفریحی اقدام به ساخت خانه های دوم در روستا می نمایند. 
( اكثریت درصد8این میان افراد غیر بومی سهم كمی دارند )

ن شهر بزرگ یعنی مشهد را به عنوان درصد(، ساكنا 33) پاسخگویان
مالكان و سرمایه داران منطقه معرفی نموده اند. این افراد به دلیل 
شهرگریزی و تفاوت های آب و هوایی و جغرافیایی موجب تغییرات 

 (.9جدولكالبدی و كاربری روستاها می شوند )

 
مشخصات تغییر كاربری روستاهای مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان .1جدول 

  فراوانی درصد درصد فراوانی تجمعی

11 11 518

كشاورزی به 

 مسكونی

 نوع تغییر كاربری

22 65 28

كشاورزی به باغ 

 ویال

11 52 33

كشاورزی به 

 تجاری/خدماتی

533 9 52

كشاورزی به 

 كارگاهی/انبار

- 533 313  كل

 بیرون از بافت روستا 658 35 35

موقعیت تغییر 

 كاربری

 داخل بافت روستا 18 53 22

 حاشیه راه اصلی 83 66 533

 اراضی هموار 665 36 36

 اراضی شیب دار 31 55 23

 هر دو 13 62 533

 مسكونی خانه های 533 32 32

 باغ ویال 12 62 39 نوع ساخت و ساز

 هردو 561 33 533

 افراد بومی 518 13 13

 افراد غیر بومی 33 8 39 بهره برداران

 هر دو 568 33 533

 ساكنان شهر بزرگ 663 33 33
 افراد غیر بومی

 ساكنان شهر كوچك 98 53 23

 
 11در روستاهای ییالقی شهرستان بینالود به طور متوسط 

درصد از ساكنین معتقدند كه گردشگری اثر كمی بر تغییرات 
محیطی همچون آلودگی محیطی، رها سازی نخاله های 

 ریب چشم اندازه ها و پوشش گیاهی، تجاوز به ـانی، تخـساختم

 
اآگاهی اندازی به منابع طبیعی دارد كه ن-حریم رودخانه و دست

روستاییان را نسبت به اثرات نامطلوب و بلند مدت گردشگری 
 61و  62بر محیط زیست و تغییر پوشش زمین نشان می دهد. 

درصد از روستاییان اثر گردشگری را بر تحوالت اقتصادی، زیاد 
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و بسیار زیاد ارزیابی كرده اند. از این رو افزایش قیمت كاذب 
افزایش تقاضای خرید و  زمین، رشد پدیده زمین خواری و

انگیزه فروش زمین از نظر ساكنین كامال ملموس است ،ولی 
قطعه قطعه شدن و كاهش میزان اراضی كشاورزی و در مقابل 
افزایش تنوع بخشی اقتصادی را نمی توان از نظر درصد 
بیشتری از روستاییان متاثر از گردشگری دانست. به عبارتی 

ترین اثرگذاری گردشگری را دارد مواردی از نظر روستاییان بیش
زمانی كمی قابل درك باشند. در مقابل تحوالتی  دورهكه در 

كه به صورت تدریجی و با گذر زمان رو به تكامل است از نظر 
درصد از ساكنین  33ساكنین قابل شناسایی نیست. به طوریكه 

اثر كم گردشگری را بر تنوع فعالیتی درك كرده اند. رشد 
ه معامالت امالك، توسعه مراكز تفریحی و تدریجی بنگا

پذیرایی و كارگاه های مصالح ساختمانی به دلیل همسو نبودن 
شوند. در این میان با میزان مراجعه روزمره ساكنین، شناخته نمی

درصد معتقدند گردشگری بر ایجاد واحدهای تجاری  92و  93
درصد نیز بر این  38داشته است.  تأثیرجدید زیاد و بسیار زیاد 

باورند كه گردشگری توسعه شبكه ساختاری و ارتباطی را تا حد 
 زیادی به دنبال داشته است. 

درصد از ساكنین، گردشگری بر  33همچنین، از نظر 
تغییرات كالبدی همچون افزایش ساخت و سازها و توسعه خانه 
 های دوم بسیار موثر بوده است. بر این اساس، روستاییان پدیده
هایی را متاثر از فعالیت گردشگری می دانند كه ملموس باشند 
نظیر توسعه و گسترش پدیده هایی همچون توسعه راه و 
ساخت و سازها و رونق واحدهای تجاری كه بر زندگی روزمره 

گذار است. در مجموع غالب ساكنین بر این  تأثیرروستاییان 
به تغییر باورند كه گردشگری، موجب افزایش گرایش ساكنین 

كاربری، ساخت بیشتر باغ ویالها و خانه های دوم و بایر 
 (.1نگهداشتن بیشتر اراضی كشاورزی می شود)جدول 

 بررسی اثرات گردشگری بر تغییر كاربری اراضی از دیدگاه روستاییان   .1جدول 

 شاخص لفهؤم
میانگین  درصد افراد پاسخگو

 خیلی زیاد زیاد متوسط كم خیلی كم ایرتبه

تغییرات 

 محیطی

 

 98/6 3 3 13 96 1 آلودگی محیطی

 61/6 3 3 31 33 1 نخاله های ساختمانی

 58/6 3 3 61 38 2 تخریب چشم اندازها و پوشش گیاهی

 68/6 3 3 32 11 8 حریم رودخانه تجاوز به

 53/6 3 3 65 38 55 دست اندازی به منابع طبیعی

 62/6 3 3 39 11 2 كل

تحوالت 

 صادیتاق

 39/9 91 93 8 3 3 افزایش تقاضای خرید و انگیزه فروش زمین

 38/6 3 2 66 95 33 قطعه قطعه شدن اراضی كشاورزی

 51/9 95 38 65 3 3 رشد پدیده زمین خواری

 38/9 31 95 63 5 3 افزایش قیمت و ارزش زمین

كاهش میزان اراضی كشاورزی و افزایش تنوع بخشی 

 اقتصادی
63 38 68 8 3 

51/6 

 91/3 61 62 63 53 55 كل

تغییرات و تنوع 

 فعالیتی

 31/6 3 3 53 22 2 گسترش خدمات پذیرایی و رستوران های بین راهی

 62/9 92 93 8 3 6 ایجاد واحدهای تجاری جدید

 31/6 3 3 53 29 53 رونق بنگاه های معامالت ملكی

 51/6 3 3 58 83 6 توسعه كارگاه ها و فروشگاه های مصالح

 63/6 3 3 63 38 3 ایجاد مراكز تفریحی و ورزشی و فرهنگی
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 11/6 1 1 52 33 1 كل

تحوالت 

 ساختاری/

 یارتباط

 86/3 53 35 51 8 3 احداث شبكه راه های جدید

 83/3 68 98 55 8 1 بهسازی راه های ارتباطی

 35/9 33 33 35 3 3 تعبیه پاركینگ

تعبیه ایستگاه و محـل توقـف وسـایل حمـل و نقـل      

 عمومی
63 96 61 2 3 

56/6 

 91/3 51 38 65 51 8 كل

 تغییرات كالبدی

 33/9 68 19 53 2 5 توسعه خانه های دوم و باغ ویال

 18/3 63 19 51 1 3 ساز و خانه های روستاییافزایش ساخت و 

 39/6 3 3 95 13 3 ناسازگاری كالبد و عملكرد با بافت روستایی

 99/3 58 33 66 66 6 كل

 شاخص مؤلفه
میانگین  درصد افراد پاسخگو

 خیلی زیاد زیاد متوسط كم خیلی كم رتبه ای

تمایل به تغییر 

 كاربری

 3265933611/3 پذیراییتمایل به ساخت واحدهای 

 3956315118/3 تمایل به ساخت باغ ویال و خانه های دوم

 331366152/9 بایر نگهداشتن اراضی كشاورزی

 3153196131/9 كل

 
به منظور بررسی و تحلیل معناداری تفاوت میانگین ها و تعیین 

بودن پدیده گردشگری بر تغییرات كاربری  تأثیرگذاری یا بی تأثیر
(. نتایج 3تك نمونه ای استفاده شد)جدول Tاراضی از آزمون 

نشان می دهد كه سطح معناداری كلیه شاخص ها   Tآزمون 
د مطلوب نشان دهنده این كامال معنادار است و تفاوت مثبت از ح

است كه گردشگری بر پدیده های مورد نظر موثر است، اگرچه در 
برخی موارد فراگیری چندانی ندارد. از مجموع متغیرها، میانگین 
افزایش تقاضای خرید و انگیزه فروش زمین، رشد پدیده زمین 
خواری، افزایش قیمت و ارزش زمین، ایجاد واحدهای تجاری 

گرفتن پاركینگ، توسعه خانه های دوم و باغ ویالها،  جدید، در نظر
است كه از نظر  9بایر نگه داشتن اراضی كشاورزی باالتر از 

روستاییان بیشتر متاثر از فعالیت گردشگری است. مقادیر میانگین 

به دست آمده در احداث شبكه راه های جدید و بهسازی راه های 
ی روستایی و تمایل به ارتباطی، افزایش ساخت و ساز و خانه ها

ساخت بیشتر واحدهای پذیرایی و باغ ویالها كمی بیش از میانگین 
( است. همه متغیر های مربوط به تغییرات 3نظری مطلوبیت )

محیطی از قبیل آلودگی محیطی، نخاله های ساختمانی، تخریب 
چشم اندازها و پوشش گیاهی، تجاوز به حریم رودخانه و دست 

طبیعی از میانگین نظری كمتر هستند. به عبارتی،  اندازی به منابع
روستاییان گردشگری را بر متغیرهای تغییرات محیطی موثر نمی 
دانند. همچنین، ضعف عملكردی سیستم حمل و نقل عمومی 

ی تأثیرموجب شده كه گردشگری بر تقویت و راه اندازی آن 
یا نداشته باشد. زیرا استطاعت مالی گردشگران، مراجعه فردی 

 گروهی آنها را با وسایل نقلیه شخصی امكان پذیر می سازد. 
 معناداری تفاوت از میانگین نظری اثرات گردشگری بر شاخص های تغییر كاربری اراضی .1جدول 

 شاخص مؤلفه
میانگین 

 رتبه ای

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از 

 حد مطلوب

 درصد 11فاصله اطمینان 

 باالتر پایین تر

 تغییرات محیطی

 

311333/315569/3-1265/3-9139/3--161/53 98/6 آلودگی محیطی

311333/323133/3-2335/3-3923/3--811/63 61/6 نخاله های ساختمانی

311333/385296/3-8295/3-2332/3--395/68 58/6تخریب چشم اندازها و پوشش 
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 گیاهی

311333/325398/3-2222/3-3913/3--898/65 68/6 تجاوز به حریم رودخانه 

311333/381332/3-1119/3-8332/3--381/61 53/6 دست اندازی به منابع طبیعی

 صادیتتحوالت اق

افزایش تقاضای خرید و انگیزه 

 فروش 

39/9 921/39311333/339115/56382/59663/5

قطعه قطعه شدن اراضی 

 كشاورزی

38/6813/58-311 333/315819/3-3595/5-8661/3-

51/9366/61311 333/351333/55526/56235/5 رشد پدیده زمین خواری

38/9692/61311 333/338238/53369/55258/5 افزایش قیمت و ارزش زمین

كاهش میزان اراضی كشاورزی 

و افزایش تنوع بخشی 

 اقتصادی

51/6692/53-311 333/383313/3-8121/3-2332/3-

تغییرات و تنوع 

 فعالیتی

گسترش خدمات پذیرایی و 

 رستوران های بین راهی

31/6286/31-311 333/313991/3-1196/3-8198/3-

62/9131/68311 333/362133/55151/53321/5 ایجاد واحدهای تجاری جدید

رونق بنگاه های معامالت 

 ملكی

31/6166/39-311 333/319535/3-1193/3-8883/3-

توسعه كارگاه ها و فروشگاه 

 های مصالح ساختمانی

51/6539/32-311 333/389623/3-8829/3-2183/3-

مراكز تفریحی و ورزشی ایجاد 

 و فرهنگی

63/6 351/62- 311 333/3 21221/3- 8193/3- 2931/3- 

 شاخص مؤلفه
میانگین 

 رتبه ای

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از 

 حد مطلوب

 درصد 11فاصله اطمینان 

 باالتر پایین تر

تحوالت 

 ساختاری/ارتباطی

 1533/3 2952/3 86189/3 333/3 311 338/51 86/3 احداث شبكه راه های جدید

 1133/3 2613/3 83818/3 333/3 311 921/59 83/3 بهسازی راه های ارتباطی

 5339/5 1333/3 35133/5 333/3 311 135/63 35/9 تعبیه پاركینگ

تعبیه ایستگاه و محل توقف 

 وسایل حمل و نقل عمومی

56/6 936/58- 311 333/3 82321/3- 1332/3- 2221/3- 

 تغییرات كالبدی

توسعه خانه های دوم و باغ 

 ویال

33/9 113/65 311 333/3 33131/5 1531/3 3129/5 

افزایش ساخت و ساز و خانه 

 های روستایی

18/3 219/66 311 333/3 18333/3 8183/3 3383/5 

ناسازگاری كالبد و عملكرد با 

 بافت روستایی

39/6 161/63- 311 333/3 31991/3- 2526/3- 1158/3- 

تمایل به تغییر 

 كاربری

تمایل به ساخت واحدهای 

 پذیرایی

11/3 929/51 311 333/3 11661/3 8135/3 8135/3 
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تمایل به ساخت باغ ویال و 

 خانه های دوم

18/3 135/63 311 333/3 18113/3 1568/3 1568/3 

بایر نگهداشتن اراضی 

 كشاورزی

52/9 385/31 311 333/3 52312/5 5551/5 5551/5 

 

 های تغییر كاربری اراضی لفهؤمعناداری تفاوت از میانگین نظری اثرات گردشگری بر م .1جدول 

3مطلوبیت عددی مورد آزمون =   

 tآماره آزمون  میانگین ها مؤلفه
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

درصد 11فاصله اطمینان   

 باالتر پایین تر

62/6 تغییرات محیطی 331/95- 311333/3 26831/3- 2335/3- 3196/3- 

91/3 تحوالت اقتصادی 533/69 311333/3 91315/3 9132/3 1395/3 

11/6 تغییرات و تنوع فعالیتی 361/33- 311333/3 99338/3- 9313/3- 9522/3- 

تحوالت 

 ساختاری/ارتباطی

91/3 181/58 311333/3 91698/3 3162/3 9883/3 

99/3 تغییرات كالبدی 561/58 311333/3 99319/3 9313/3 9119/3 

31/9 تمایل به تغییر كاربری 811/96 311333/3 31533/5 3368/5 3113/5 

 5311های پژوهش، مأخذ: یافته   
تمایل به تغییر كاربری باالتر از  مؤلفه 2در مجموع مطابق جدول 

( ارزیابی شده است. بنابراین از نظر روستاییان، 3میانگین نظری)
گردشگری بر افزایش تمایل به تغییر كاربری موثر است. سطح 

های تحوالت اقتصادی، تغییرات مؤلفهمعناداری نیز برای 
ارتباطی و كالبدی كامال معنادار است، اما میزان آن ها بر اساس 

از نظر میانگین های عددی كمی بیش از حد متوسط بوده و 
روستاییان فراگیری چندانی نداشته است. در این میان 

ب ـه ترتیـی را بـوع فعالیتـی و تنـرات محیطـاییان تغییـروست
دهای گردشگری ـی از پیامـناش 6011و  6062ن ـانگیـبا می
 دانند.نمی

حال به منظور بررسی همبستگی میان متغیرهای تغییر  
 ص تعداد گردشگران(، از آزمون ـشاخ) ا گردشگریـری بـاربـك
 

 
همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. در این میان بین متغیر 
تغییرات محیطی، تغییرات و تنوع فعالیتی با فعالیت گردشگری 
ارتباط معناداری برقرار نیست. فعالیت گردشگری با تحوالت 
اقتصادی و تحوالت ساختاری و ارتباطی، تغییرات كالبدی و 

غییر كاربری رابطه ای همبسته و مستقیم دارد. شدت تمایل به ت
 11و با اطمینان  3031در سطح آلفا ارتباط این عوامل قوی و 

افزایش قیمت زمین و رشد پدیده زمین  درصد برقرار است.
خواری همراه با افزایش میزان تمایل به تغییر كاربری از 
 پیامدهای توسعه فعالیت گردشگری است كه به ترتیب شدت

قابل بررسی است. همچنین رابطه  30331و  30233رابطه برابر 
 30215معنادار میان گردشگری و تغییرات كالبدی قوی در حد 

  (. 8جدول)است 

بررسی تحلیل همبستگی میان متغیرهای تغییر كاربری اراضی با گردشگری  .1 جدول

تغییرات 

 محیطی

تحوالت 

 اقتصادی

تغییرات و 

تیتنوع فعالی  

تحوالت 

یساختاری/ارتباط  

تغییرات 

 كالبدی

تمایل به 

ریتغییر كارب  

 

693/3-  3/233*
 695/3-  3/393*

 3/215*
 3/331*

 یضریب همبستگ تعداد  

918/3 گردشگران  363/3  133/3  393/3  356/3  339/3   سطح معناداری

 5311های پژوهش، مأخذ: یافته

 
پس از مشخص شدن وجود رابطه معنادار میان تعداد 

های مختلف تحوالت مؤلفهگردشگران )متغیر مستقل( و 
اقتصادی، تحوالت ساختاری و تغییرات كالبدی و تمایل به 
تغییر كاربری به عنوان متغیر وابسته، می توان به تحلیل رابطه 



 تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات كاربری اراضی روستاهای ییالقی شهرستان بینالود قیداری و همکار: سجاسی           11

 

 

 

 .را مورد تحلیل قرار دادرگرسیون میان این عوامل 
در مرحله اول نتایج به دست آمده از نظر روستاییان، 
نشان می دهد كه بین گردشگری و تحوالت اقتصادی ضریب 

برقرار است. ضریب تعیین تعدیل شده  30233همبستگی 
 30935بیانگر این است كه فعالیت گردشگری به میزان 

 tواریانس متغیر تحوالت اقتصادی را تبیین می كند. از مقدار 
آمار معناداری در تببین  تأثیرن دریافت كه گردشگری می توا

تغییرات و تحوالت اقتصادی داشته است و با توجه به كم 
بودن باقی مانده می توان از قدرت بیشتر در تبیین توضیحات 

تغییرات این متغیر بهره برد. شیب معادله خطی رگرسیون 
 گردشگری را بر تحوالت تأثیركه میزان  است 30233برابر

اقتصادی نشان می دهد. شدت این رابطه بیانگر این است كه 
گردشگری منافع اقتصادی را برای روستاییان به همراه دارد و 

كند نقش عمده ای در تنوع بخشی به رشد اقتصادی ایفا می
ضمن اینكه  حضور گردشگران موجب افزایش قیمت اراضی و 

امر به  تشدید فرایند خرید و فروش زمین می شود، كه این
قطعه قطعه شدن بیشتر اراضی كشاورزی و رشد پدیده زمین 

 خواری منجر می شود. 
 

نتایج رگرسیون متغیر گردشگری بر تحوالت اقتصادی .1جدول

 اشتباه معیار شدهضریب تعیین تعدیل  Rضریب تعیین  ضریب همبستگی مدل

53/233a
919/3 935/3 32355/3 

 
 (bANOVA)معناداری رگرسیون متغیر گردشگری بر تحوالت اقتصادی .22جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

5

396/3 اثر رگرسیونی 5396/3 838/2 3/363a


393/3 باقی مانده 8331/3 

389/3 كل 1

 

 ضرایب میزان شدت اثرگذاری گردشگری بر تحوالت اقتصادی  .22 جدول

 مدل
 سطح معناداری t ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

B Std. Error Beta 

5358/3 عرض از مبدا 313/ 22/36 333/3 

59/2 گردشگری 333/ 233/3 219/6 363/3 

a. متغیر وابسته: تحوالت اقتصادی 

 5311های پژوهش، خذ: یافتهأم     
به منظور بررسی نتایج رگرسیون متغیر گردشگری بر 
تحوالت ساختاری و ارتباطی، مشخص شد كه مقدار ضریب 

دهد است كه نشان می 30333تعیین تعدیل شده برابر 
درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته را  33گردشگری 

كند. در جداول زیر مجموع مربعات، درجه آزادی، تبیین می
میانگین مربعات، آماره فیشر و سطح معناداری رگرسیون 

شود سطح طور كه مالحظه میگزارش شده است. همان
است. بنابراین، فرضیه صفر آزمون مبنی بر  30393معناداری 

 درصد رد  11ان ـا اطمینـون بـرسیـدل رگـداری میـمعن دمـع
 

 
لذا مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنی دار است. در  شود.می

است كه میزان متغیر وابسته را  3061این میان عرض از مبدا 
دهد. شیب خطر برابر بدون دخالت متغیر گردشگری نشان می

متغیر مستقل بر متغیر وابسته را بازگو  تأثیراست كه میزان  3039
كند. شدت این رابطه بیانگر این است كه در جریان توسعه می

های زیرساختی و ارتباطاتی اهمیت گردشگری توسعه عرصه
یابد و نیاز است همسو با رشد گردشگران، اقداماتی فزاینده می

های دسترسی و تعبیه محل پاركینگ انجام جهت بهسازی راه
 رد.پذی

متغیر تحوالت ساختاری نتایج رگرسیون متغیر گردشگری بر .21جدول

ل شدهضریب تعیین تعدی Rضریب تعیین  ضریب همبستگی مدل  اشتباه معیار 

53/393a
953/3 333/3 53196/3 
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 (bANOVA) متغیر تحوالت ساختاری/ارتباطی معناداری رگرسیون متغیر گردشگری بر .21جدول 
 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

5332/3 اثر رگرسیونی 5332/3 136/1 3/393a


313/3 باقی مانده 8356/3 

536/3 كل 1

 
متغیر تحوالت ساختاری/ارتباطی ضرایب میزان شدت اثرگذاری گردشگری بر  .21جدول

 مدل
 سطح معناداری t ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

B Std. Error Beta   

5613/3 عرض از مبدا 321/3 11/95 333/3 

363/1 گردشگری 333/3 393/3 318/6 393/3 

a. متغیر وابسته: تحوالت ساختاری/ارتباطی 



 30215میان تغییرات كالبدی با گردشگری به میزان 
همبستگی وجود دارد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشان 

درصد از تغییرات كالبدی از طریق تركیب  15می دهد كه 
خطی گردشگری تبیین شده است. به گفته دیگر، از دیدگاه 

درصد از متغیر  15روستاییان متغیر گردشگری توانسته است 
ساس وابسته)تغییرات كالبدی( را تبیین كند. در نهایت بر ا

متغیرمستقل بر متغیر وابسته نتایج  تأثیرضریب استاندارد شده 
 آماری معناداری بر میزان  تأثیرری ـشگده گرـد كـدهنشان می

 

 
تغییرات كالبدی روستاهای مورد مطالعه داشته است.  سطح 

درصد فرض  11نشان می دهد كه با اطمینان  30356معناداری 
صفر رد شده و در نتیجه مدل آماری معنی دار است. نتایج 
رگرسیون نشان می دهد جریان گردشگری روستایی كه در 
نتیجه بازگشت مجدد مهاجران روستایی از شهر یا شهرگریزی 

-است موجب افزایش ساخت و سازهای روستایی و رواج شكل

ناسازگاری گیری خانه های دوم می شود. این فرایند بر شدت 
 گذارد. كالبدی و عملكردی بافت روستایی اثر می

متغیر تغییرات كالبدی نتایج رگرسیون متغیر گردشگری بر .21 جدول

 ضریب همبستگی مدل
ن ضریب تعیی

R 

یل ضریب تعیین تعد
 شده

 اشتباه معیار

53/215a
139/3 153/3 53882/3 

 
 (bANOVA)متغیر تغییرات كالبدی  رگرسیون متغیر گردشگری بر معناداری .21جدول 

اتمیانگین مربع درجه آزادی مجموع مربعات مدل  F سطح معناداری 

5یاثر رگرسیون  633/3 5633/3 31/53 3/356a


519/3 باقی مانده 8351/3 

319/3 كل 1

 
 ضرایب میزان شدت اثرگذاری گردشگری بر متغیر تغییرات كالبدی  .21جدول

 مدل
 سطح معناداری t ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

B Std. Error Beta 

5513/3 عرض از مبدا 533/3 93/35 333/3 

333/3 گردشگری 333/3 215/3 658/3 356/3 

a. متغیر وابسته: تغییرات كالبدی 



 توسعه گردشگری بر تغییرات كاربری اراضی روستاهای ییالقی شهرستان بینالودتحلیل اثرات  قیداری و همکار: سجاسی           11

 

 

 

با این حال الزم است مدل رگرسیون برای متغیر تمایل 
به تغییر كاربری زمین مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان میزان 
گرایش روستاییان به تغییر كاربری زمین را سنجید. با توجه به 

 30321و ضریب تعیین تعدیل شده  30331ضریب همبستگی 
(، می توان معادله 30339و سطح معناداری رابطه مورد نظر )

رگرسیون خطی ساده با ضریب بتای استاندارد كه توسط آن 
ات این دو متغیر وجود دارد، محاسبه تأثیرامكان پیش بینی 

 تأثیردهنده این است كه گردشگری نشان tنمود. مقدار 
ه ـه دارد. بـرات متغبر وابستـن تغییـر تبییداری داری معنیـآم

كه با رشد فعالیت گردشگری انگیزه و گرایش ساكنین  طوری
روستاییان و صاحبان زمین به بایر نگه داشتن اراضی 
كشاورزی و تغییر آن به صورت واحدهای پذیرایی و باغ 
ویالها شدت می یابد. زمین به عنوان سرمایه و منبع درآمدی، 

اقتصادی خود را در نزد صاحبان می یابد و همراه با منفعت 
رشد راهكار تنوع بخشی اقتصادی، كارایی اولیه خود را در 
منطقه از نظر روستاییان از دست می دهد و فرایند تغییر 

  .كاربری زمین ادامه می یابد

 
 تمایل به تغییر كاربری نتایج رگرسیون متغیر گردشگری بر .21جدول

یضریب همبستگ مدل دهضریب تعیین تعدیل ش Rضریب تعیین    اشتباه معیار 

53/331a
998/3 321/3 32322/3 

 

 (βANOϛA) تغیر تمایل به تغییر كاربری م معناداری رگرسیون متغیر گردشگری بر .21جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

5338/3 اثر رگرسیونی 5338/3 983/3 3/339a


392/3 باقی مانده 8333/3 

381/3 كل 1

 

 ضرایب میزان شدت اثرگذاری گردشگری بر متغیر تمایل به تغییر كاربری  .12جدول

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

t سطح معناداری 
B Std. Error Beta 

5
115/3 عرض از مبدا 313/3 58/25 333/3 

833/3 گردشگری 333/3 331/3 193/6 339/3 

a. متغیر وابسته: تمایل به تغییر كاربری 

 

به منظور رتبه بندی روستاهای گردشگری شهرستان 
بینالود از لحاظ تاثیرگذاری بر تغییرات كاربری اراضی از روش 
تصمیم گیری چند معیاره وایكور استفاده شده است. در این 

( و دوری فاصله Rتاسف)( و مقدار Sروش مقدار سودمندی )
نسبی هر روستا از ایده آل مثبت را نشان می دهد. در نهایت 

روستا در اولویت بندی  ،( كمتر باشدQهر چه مقدار وایكور)
امتباز باالتری می گیرد. از این رو رتبه بندی روستاها به شرح 

علیا كه در اولویت  صورت می گیرد. روستای مایان 65جدول 
روستایی است كه از نظر روستاییان  ،یردگنخست قرار می

گذاری را بر تغییرات كاربری اراضی تأثیرگردشگری بیشترین 

 
الزم به ذكراست برای وزن دهی از روش  گذارده است.آن 

آنتروپی شانون استفاده شده است. پس از محاسبه مراحل 
مختلف مدل وایكور، نتایج به دست آمده نشان داد كه از 

ن روستاهای مورد مطالعه، به ترتیب بیشترین و دیدگاه ساكنی
در روستاهای مایان  زان تغییر كاربری اراضیـن میـدتریـشدی

رسد  كه به نظر می استعلیا، مایان سفلی و مایان وسطی 
قرارگیری در دره خوش آب و هوا با رودخانه دائمی، استقرار 

سد گلستان و  ،در مسیر دسترسی امامزادگان یاسر و ناصر
فعالیت  تأثیرنزدیكی به شهر مشهد موجب شده بیشتر تحت 

 گردشگری قرار گیرد.
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رتبه بندی روستاهای گردشگری شهرستان بینالود بر  .12 جدول

مبنای روش وایكور 

 روستا Q Ri Si رتبه

53 5 522/3 328/3  ابرده سفلی

9 386/3 532/3 959/3  ابرده علیا

1 153/3 595/3 133/3  ازغد

1 868/3 538/3 115/3  جاغرق

2 312/3 592/3 335/3  زشك

3 113/3 596/3 131/3  كنگ

6 513/3 536/3 621/3  مایان سفلی

5 333/3 552/3 653/3  مایان علیا

3 631/3 552/3 931/3  مایان وسطی

8 285/3 512/3 362/3  نقندر



 گیری نتیجه بحث و
روستاهای مكانیزم محرك تغییرات كاربری اراضی در 

فعالیت گردشگری است كه به دلیل توجه و  شهرستان بینالود
سرمایه گذاری در این اراضی منجر به باالرفتن ارزش زمین و 
در نتیجه عدم رغبت كشاورزان به انجام فعالیت های كشاورزی 
شده است. این امر در نهایت تغییر كاربری اراضی كشاورزی را 

ست. مطابق بررسی صورت به طور وسیع به دنبال داشته ا
گرفته اكثریت بهره برداران افراد غیر بومی و ساكنان شهر 
بزرگ )مشهد( بوده اند كه موجب تغییرات كالبدی گسترده به 
صورت ساخت وساز خانه های دوم شده اند. تغییرات كاربری 
اراضی روستاهای مورد مطالعه غالبا در خارج از بافت روستایی 

ز ضعف مدیریت روستایی در كنترل اراضی بوده است كه نشان ا
( به شدت مكان یابی كاربری های 5315است. تیمور آمار )

خارج از محدوده روستاها اشاره داشته است. تغییرات كاربری 
اراضی به شكل واحدهای تجاری، خدماتی و پذیرایی كه غالبا 
با رویكرد تنوع بخشی اقتصادی و ایجاد اشتغال مورد حمایت 

ی گیرد، رشد كمتری نسبت به ایجاد خانه های دوم در قرار م
نزد روستاییان داشته است. به عبارتی، رشد واحدهای خدماتی 

و   Fهای دوم نبوده است. مقادیرهمسو با شدت رشد خانه
سطح معناداری نشان دهنده این است كه مدل رگرسیونی 
مناسب و متغیر مستفل می تواند مقدار زیادی از واریانس 

غیرهای وابسته را تبیین نماید. همچنین مقایسه ضرایب بتا مت
نشان می دهد كه نقش گردشگری در پیش بینی تغییرات 
كالبدی بیشتر از سایر متغیرهای وابسته است. زود بازده بودن 

های غیركشاورزی می تواند تغییر و تبدیل زمین به كاربری
د. از منجر به رشد و گسترش اثرات گردشگری در منطقه شو

جمله آن گسترش خانه های دوم است كه به عنوان یكی از 
بارزترین اثرات كالبدی توسعه گردشگری مطرح است كه 
همزمان با رشد شتابان شهرگریزی و نیاز شهروندان به گذران 
اوقات فراغت در فضاهای طبیعی، افزایش تغییرات كالبدی 

یی به بصری در فضاهای روستا-گسترده و ناپایداری كالبدی
چشم می خورد. ادامه این رویه، چشم انداز بافت سنتی و 
طبیعی روستا را بیش از پیش خدشه دار كند كه همسو با 
نظرات اكثر محققان است. به عبارتی در صورت رونق و ادامه 
بی برنامه فعالیت گردشگری، روستاهای نمونه شهرستان بینالود 

ت و سازها و در معرض هجوم ساخ (215/3با شدت بیشتری )
 گسترش خانه های دوم قرار می گیرند. 

پدیده  233/3در اثر توسعه گردشگری به میزان زیاد  ،همچنین
زمین خواری رشد می یابد و افزایش قیمت كاذب زمین، 
افزایش انگیزه فروش زمین و باالرفتن نرخ تقاضای خرید زمین 

و با موجب پدیداری نوسانانی در بازار زمین می شود  كه همس
( است. 5315نظرات مطیعی لنگرودی، رضوانی و كاتب اگزمی)

در صورت فقدان برنامه منسجم ، روند تغییرات كاربری زمین 
ادامه می یابد و با توجه به وجود رابطه درونی معنادار و مستقیم 
میان تحوالت اقتصادی و میزان گرایش مردم به تغییر كاربری 

قاضای بیشتر تغییر كاربری می توان شاهد روند اوج گرفتن ت
زمین در آینده بود. تقاضــای روز افــزون گردشــگران خانــه 
دوم و رونــق فعالیتهای بورس بازی زمـین و ویـال، در كنـار 
ضـعف بخــش كشــاورزی در فرآینــد تولیــد، درآمــدزایی 
و اشتغالزایی، در ادامه روند عرضه سریع و گسترده اراضی 

 ،غات و بایر از سوی جامعه محلی موثر است. همچنینزراعی، با
قابل توجهی بر توسعه زیرساخت های ارتباطی  تأثیرگردشگری 

داشته است. این موضوع زمانی نگران كننده است كه با رشد 
خطی تعداد گردشگران نیاز بیشتر به پروژه های راهسازی 

ای است كه آثار تخریبی بر احساس شود. راهسازی پدیده
حیط زیست خواهد گذاشت و موجب تشدید بایر شدن اراضی، م

افزایش فرسایش خاك و مواد معلق در آب و در نتیجه تنزل 
كیفیت آب، جداسازی یا تجزیه زمین های كشاورزی یا انقطاع 

ادامه فعالیت  شود.ها میمناطق متداول و رایج جهت چرای دام
شكلی بی  گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بینالود به

رل نشده با سرعتی كه كاربری زمین را تغییر ـه و كنتـبرنام
دهد موجب استفاده بیش از توان زمین شده و ناهماهنگی می

 بین رابطه انسان و طبیعت را نتیجه می دهد.
ثرگذاری فعالیت گردشگری بر بینی میزان ا، پیش66جدول 

دهد. بررسی نتایج های تغییرات كاربری زمین را نشان میمتغیر
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پذیری  تأثیررتبه بندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ 
تغییرات كاربری اراضی از گردشگری نیز بیانگر این است كه 

بیشتر روستاهای مایان علیا، سفلی و وسطی را  66نتایج جدول 
 دهد. قرار می تأثیرتحت 
 

پیش بینی میزان اثرگذاری فعالیت گردشگری بر  .11جدول 

 غیر های تغییرات كاربری زمین مت

 تحوالت اقتصادی =  358/3+233/3)گردشگری(

 تحوالت ساختاری و ارتباطی = 613/3+393/3)گردشگری(

 تغییرات كالبدی =  513/3+215/3)گردشگری(

 تغییر كاربری تمایل به =  115/3+331/3)گردشگری(

 

در روستاهای گردشگری تغییرات كاربری اراضی به 
رو به رشد و جدی تبدیل شده است. ماهیت اراضی  موضوعی

طوری كه از فعالیت بخش این روستاها رو به دگرگونی است. به
اول اقتصادی یعنی كشاورزی كه ماهیتی تولیدی دارد فاصله 
می گیرد و به بخش سوم اقتصاد یعنی خدماتی نزدیك می 

 تغییرشود. خارج شدن از فعالیت اصلی كشاورزی، سرعت زیاد 
كاربری در داخل روستاهای با ماهیت گردشگری كه از سویی 
با رویكرد تنوع بخشی اقتصادی حمایت می شود ولی نیاز است 
نسبت به مدیریت پایدار و تهیه برنامه اصولی مدیریت و كنترل 
زمین این روستاها اقدام كرد. نتایج تحقیق نشان می دهد 

الت اقتصادی و فعالیت گردشگری را بر تحو تأثیرروستاییان 
ارتباطی می دانند كه این جریان به -تغییرات كالبدی، ساختاری

تشدید تمایل به تغییر كاربری منجر می شود. این افراد نسبت 
به تغییرات محیطی كه تغییرات پوشش زمین را در بلند مدت 
نتیجه می دهد آگاهی ندارند. جذب حجم انبوهی از 

ای ناشی از آن، سبب می گردشـگران، بـه مقصد و فشار تقاض
شود منـابع گردشگری در برابر تغییرات اغلب حساس و آسیب 
پذیر باشند)قدمی، علیقلی زاده فیروزجانی و بردی آنامرادنژاد، 

تغییر كاربری زمین به عنوان عامل مهم رشد  (.66 :5388
سانی زیست محیطی مطرح اقتصادی و عامل اصلی آسیب

اقتصادی مهمترین عامل در تصمیم است. با این حال اهداف 
اند و تغییرات پوشش گیری نسبت به نوع كاربری زمین بوده

ه اثرات بلند مدت زیست محیطی روی ـه در نتیجـن كـزمی
دهد از دید روستاییان پنهان است. با این حال پیامدهای می

بــرداری افراطــی از زمــین، شــامل وب بهــرهـنـامطل
فرسایش و آسیب پذیری خـاك، از دسـت مــواردی چــون 

هـا، كاهش ظرفیت تحمل زمین، تغییر چشم اندازها، دادن بـوم
تخریب منابع طبیعـی و كـاهش تـوان تولیـد زمـین خواهـد 
بـود كه نیاز است متخصصان از طریق مدیریت محلی، آگاهی 
روستاییان را نسبت به اثرات منفی تغییرات محیطی كه در بلند 

 روی می دهد، ارتقا دهند. مدت 
 

 منابع
تغییر (. 5316آسپینال، ریچارد جی و هیل، مایكل جی)

ترجمه: مجتبی رفیعیان،  .كاربری زمین، علم، سیاست و مدیریت
نتشارات آذرخش.ا :تهران. ن محمودی و سمیه خالقیرامه

های بررسی و تحلیل گسترش خانه (.5381)  تیمورآمار،
 وستایی مطالعه موردی بخش خورگامرینواحدوم در 

.31-28(، 5)5 .غرافیاییجندازافصلنامه چشم  شهرستان رودبار.

(. آسیب شناسی توسعه گردشگری در 5315تیمور ) آمار،
-های روستایی استان گیالن با رویكرد عدالت مكانیسكونتگاه

فضایی مطالعه موردی: دهستان دیلمان شهرستان سیاهكل. 
دانشگاه گیالن. رشت. ایران. توسعه روستایی. همایش ملی

الگوهای تحلیلی تغییر كاربری (. 5381هلن )بریاسولیس، 
رفیعیان و  ترجمه: مجتبی زمین رویكرد نظری و مدل سازی.

.انتشارات آذرخش تهران:. حمودیمهران م

(. 5381پاپلی یزدی، محمد حسین، و سقایی، مهدی )
انتشارات سمت. تهران:. گردشگری)ماهیت و مفاهیم(

عیسی، و قاسمی وسمه جانی، ابوطالب پور رمضان، 
فصلنامه چشم انداز (. گونه شناسی گردشگری روستایی. 5388)

.61-92(، 8)9 جغرافیایی.

(. 5381حمید )حسنی مهر، سیده صدیقه، و شاهور، 
ان با تاكید بر تغییر پیامدهای توسعه گردشگری دهستان حیر

فصلنامه علمی پژوهشی (. 5321-81كاربری اراضی در دهه )
.516-522، 3(5) نگرش های نو در جغرافیای انسانی،

(. تحلیل روند ایجاد و گسترش 5386رضوانی، محمدرضا )
خانه های دوم در نواحی روستایی)مطالعه موردی: نواحی 

(، 91)31. غرافیاییهای جپژوهشروستایی شمال استان تهران(. 
23-11.

(. گردشگری خانه های دوم و 5389رضوانی، محمدرضا )
اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید )مورد: نواحی 

(، 19)32. های جغرافیاییپژوهشروستایی شمال تهران(. 
565-531.

. توسعه گردشگری روستایی(. 5382رضوانی، محمدرضا )
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ه تهران.انتشارات دانشگا ن:اتهر

و  خندهعلی، سپهوند، فررضوانی، محمدرضا، بدری، سید
های دوم و (. گردشگری خانه5315رونیزی، سعیدرضا ) اكبریان

اثرات آن بر بهبود كیفیت زندگی ساكنان روستایی)مطالعه 
مطالعات و موردی: بخش رودبارقصران، شهرستان شمیرانات(. 

.63-93(،9)53ای. پژوهش های شهری و منطقه

و بردی آنا  زاده فیروزجانی، ناصرقدمی، مصطفی، علیقلی
(. بررسی نقش گردشگری در تغییرات 5388مرادنژاد، رحیم )

)نمونه مورد مطالعه: بخش مركزی  كاربری اراضی مقصد
 ای.های شهری و منطقهمطالعات و پژوهششهرستان نوشهر(. 

5(3 ،)96-65.

و  رضوانی، محمدرضالنگرودی، سیدحسن، مطیعی

(. بررسی اثرات اقتصادی تغییر كاربری 5315زهرا)ازگمی، كاتب
اراضی كشاورزی در نواحی روستایی )مطالعه موردی: دهستان 

مجله پژوهش و برنامه ریزی لیچاركی حسن رود بندر انزلی(. 
.5-63(،5)5 روستایی.

(. تاثیر 5389اهلل و خوشحال، فرهاد )زاده، رحمتمنشی
وریسم بر تغییر كاربری اراضی در شهرستان الهیجان )با تاكید ت

 .81-538(، 1)9 نشریه علوم جغرافیایی. بر اراضی روستایی(.
 طرح توسعه و عمران(. 5389مهندسین مشاور فرنهاد )

وزارت مسكن و شهرسازی. )جامع( ناحیه مشهد.

یی (. تاثیر توسعه گردشگری روستا5388میرزایی، رحمت )
فصلنامه روستا و بر اشتغال در منطقه اورامانات كرمانشاه. 

.23-91، 56(9) توسعه،
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