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  چكيده

يكي از رويكردهاي نوين در زمينه توسعه روستايي است كه با توجه به ناكارآمدي رويكردهـاي   رويكرد معيشت پايدار

به منظور توسعه روستايي و كاهش فقر جامعه روستايي مطـرح شـده اسـت. از جملـه راهبردهـاي معيشـتي،        كالسيك

 اينكـه  بـه  توجـه  باشـد. بـا  مـي  نـواحي  ايـن  در دوم براي گردشگري هايخانه گردشگري روستايي و نمود آن ساخت

 نـواحي  در هـا آن منظـره  لـذا  ذارنـد گمـي  تـاثير  روسـتا  بر فيزيكي صورت به و داشته كالبدي جنبه خود دوم هايخانه

 دوم هـاي خانه كند. هدف كلي پژوهش حاضر بررسي نقشمي جلب خود به را انسان توجه نگاه، نخستين در روستايي

 كوهسـتاني  روسـتايي  در نـواحي  پايـدار  معيشت رويكرد مبناي بر روستايي هايسكونتگاه فضايي -كالبدي  توسعه در

 بـه  دسـتيابي  براي منظور بدين و بوده كاربردي نوع از حاضر باشد. تحقيقآباد كتول ميعلي شهرستان استرآباد دهستان

خـانوار   815روستا با جمعيـت   6آماري شامل  گرديد. جامعه استفاده ميداني و ايكتابخانه روش دو از پژوهش اهداف

 SPSS افـزار نـرم  از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه. گرفتند قرار سنجش و مطالعه مورد پرسشنامه 158 قالب كه در

 ناپارامتريك هايآزمون محيطي،زيست -كالبدي  هايمولفه قالب در پژوهش اين فرضيات اساس است. بر گرفته انجام

 از حاصـل  نتـايج  كـه  گرفـت  انجـام  مسـتقل  f پارامتريـك  آزمـون  و وايتني، فـاي/كرامر مان فريدمن، واليس،كروسكال

 و مثبـت  محلـي  جامعـه  ديـد  از روسـتايي  نواحي هاي دوم درخانه فيزيكي -كالبدي  آثار كه است آن ها، بيانگرآزمون

 گردشـگري،  گسـترش  ديگر طرفي از .است مطلوبي حد در روستاييان ميان در مشاركت به ميل همچنين. است مناسب

 قديمي بافت در ناهمگوني و تضاد آنها ترينمهم كه است نموده ايجاد روستاها در هم جديدي پذيري آسيب هايزمينه

 روسـتاهاي  سـطح  در رويـه بـي  و نشـده  كنتـرل  ساخت و سـازهاي  ميزان دوم، افزايش هايخانه جديد بافت و روستا

سـاخت و   در ويژه به روستايي اندازچشم شدن شهري سمت به حركت و طبيعي محيط تخريب و منطقه گردشگرپذير

  .باشددوم مي هايساز خانه

 آباد كتول.فيزيكي، دهستان استرآباد، علي -هاي دوم، توسعه كالبدي كليدي: معيشت پايدار، خانهواژگان 
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  مقدمه

 فقـر ). 126: 1395 زاده،است (رضاقلي بررسي قابل مختلف هايجنبه از آن بر گذارتاثير عوامل و فقر بررسي

 يكي. دارد بستگي نيز طبيعي و انساني هاي طبيعي،سرمايهمثل  ديگري منابع به فقر اما است مالي منابع به مربوط اغلب

 ،2001 سال در. باشندمي يانروستاي سوم، جهان در به ويژه جوامع، در هاي موجودگروه پذيرترينآسيب و فقيرترين از

 ميليـون  900 يعنـي  آنها، چهارم سه حدود كه اندداشته قرار حاد مصرفي فقر شرايط در در جهان نفر ميليارد 1،2 حدود

 در همـين  آنهـا  از نيمي از بيش 2025 سال تا كه است شده بينيپيش همچنين. كنندمي زندگي روستايي در نواحي نفر،

 شده برده كار به توسعه روستايي براي تاكنون كه راهبردهايي ).24: 1389 همكاران، و طالب( ماند خواهند باقي شرايط

 و غذايي امنيت بهداشت، اشتغال، ايجاد فقر، رفع قبيل از اهداف توسعه نتوانسته و نداشته بر در را مطلوب نتيجه است،

اسـت   افـزوده  جامعه روسـتايي  مشكالت بر بلكه كند، فراهم را جامعه در منافع مناسب توزيع و زيستمحيط پايداري

 روستايي توسعه زمينه در جديد تحليلي رويكردهاي از يكي پايدار معيشت رويكرد). 89: 1391 پور و كيومرث،(جمعه

و نجفـي،   اسـت (شـيروانيان   گرفته قرار توجه مورد فقر كاهش و روستايي توسعه منظور به اخير هايدر سال كه است

 تنـوع  مهـاجرت، : از عبارتنـد  كننـد مـي  دنبـال  پايدار معيشت تحقق براي روستايي مردم كه هايياستراتژي ).27: 1390

 مثبـت  اثـر  مثـال  بعنـوان  باشد منفي يا مثبت است ممكن كشاورزي تشديد اثرات. فشرده و وسيع كشاورزي و معيشت

 (صـحنه،  دهد رخ محيطيزيست پايداري در است ممكن تشديد منفي اثر و باشد توليد افزايش در است ممكن تشديد

 روسـتايي  هايسكونتگاه در معيشتي پايداري ايجاد جهت در عاملي عنوان به گردشگري اخير هايسال در ).59: 1390

 ايجـاد  ساززمينه و نمايد متاثر مثبت صورت به را پايدار معيشت هايسازه و ابعاد تواندمي گردشگري است شده مطرح

). 231: 1397 نيكخواه، و ويسي( گردد است روستايي پايدار توسعه ايجاد اصلي هايپايه از كه روستايي پايدار معيشت

 و گيـري شـكل  دليـل  همـين  به و است روستايي گردشگري در اقامت شكل ترينرايج از يكي دوم هايخانه در اقامت

 رضواني،( است روستايي نواحي در گردشگري توسعه پيامدهاي ترينمهم از يكي عنوان به امروزه هاخانه اين گسترش

 اوقـات  بـراي  زمان از بهينه استفاده بر زندگي مبتني جديد هايشيوه گسترش عنوان به عمدتاً دوم هايخانه .)5: 1382

 مطـرح  فضـايي  سـازمان  از اشكال جديدي و زمين از استفاده تغيير ساختاري عنصر يك و سرگرمي و تفريح و فراغت

 و يافتـه  توسـعه  كمتـر  منـاطق  پذيريقابليت زيست بهبود اقتصادي، رشد تحريك براي مناسب ابزاري تواندمي است و

 اين ايران ). در201: 1397 آيد (بيگدلي و همكاران، بشمار محلي توانمندسازي و ساكنين زندگي استانداردهاي ارتقاي

 از بسـياري  در سـريع،  طـور  بـه  كـه  است روستايي نواحي در گردشگري توسعه شكل ترينمهم شايد گردشگري نوع

 در البـرز  شـمالي  هـاي دامنـه  و ييالقـات  خزر، درياي ساحلي ناحيه مانند نواحي و شهرها كالن اطراف جمله از مناطق
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). 307: 1387 رضـواني، ( دارد بيشتري رواج مركزي البرز ارتفاعات جنوبي دامنه گلستان، و مازندران گيالن، هاياستان

 جنگـل،  آبشـار،  نظيـر  طبيعـي  هـاي جاذبـه  داشتن با كتول و آبادعلي شهرستان جمله از گلستان استان روستايي نواحي

. اسـت  بـوده  شـهري  زنـدگي  از آمده تنگ به ساكنين و گردشگران توجه مورد بازدير از مطلوب هوايوآب كوهستان،

 نـواحي  در فراغـت  اوقـات  گذرانـدن  هـدف  با دوم هايخانه ساخت ،ناحيه اين به گردشگران توجه نمودهاي از يكي

و پيامدهاي  معيشتي هايسرمايه موضوع پايدار، رويكرد معيشت مهم ابعاد از يكي است. جنگلي و كوهستاني روستايي

 گذارنـد مـي  تـاثير  روستا بر فيزيكي صورت به و دارند كالبدي دوم جنبه يهاباشد و با توجه به اينكه خانهمعيشتي مي

كند. در اين پـژوهش سـؤال اساسـي    مي جلب خود به را انسان توجه نگاه، نخستين در روستايي نواحي در هاآن منظره

كالبـدي مـوثر    - فيزيكـي  به چه ميزان بر توسـعه  از ديد معيشت پايدار هاي دومگردشگري خانه عبارت است از اينكه

  پيامدهاي ناشي از اين پديده چگونه است؟ بوده و

  ادبيات و پيشينه پژوهش

 و معيشـت  بـه  جـدي  توجـه  آن، در كـه  اسـت  روستايي پايدار توسعه پارادايم كليدي ابعاد از پايدار معيشت

 بـه  روستايي توسعه و روستايي فقر كاهش ابعاد ترينضروري از آن هايچالش كردن برطرف هايشيوه نيز و آن تحول

 و توانمندسـازي  بـراي  توسـعه  هـاي نظريـه  در جديد راهكاري پايدار معيشت راهبرد ارائه ميان، اين در. رودمي شمار

 از يكـي  و اسـت  مطلـوب  الگوي به كنوني فعاليت و زندگي الگوي تغيير راستاي در روستايي مناطق در سازيظرفيت

 اسـتنادترين  پـر  از يكـي  ).86: 1392 همكاران، و قيدارييسسجا( شودمي محسوب پايدار توسعه به رسيدن مهم ابزار

 و منـابع،  (انبارها، هادارايي ها،از قابليت كند: معيشتمي بيان كه است كانوي و چمبرز به متعلق پايدار معيشت تعاريف

 پايـدار  هنگامي معيشت يك: است شده تشكيل معاش گذران براي و الزم ها)(شغل هافعاليت و منابع) به دسترسي حق

 و كنـد  حفـظ  يـا  را تقويت خود هايدارايي و هاقابليت يابد، بهبود و شود سازگار هاشوك و فشارها با كه بتواند است

 در ديگـران  معيشـت  بـراي  را خالصـي  منـافع  اينكه و نيز آورد؛ فراهم نيز بعد نسل براي را پايدار معيشت هايفرصت

هـاي  چـارچوب  چنـد  هـر  ).36: 1390 پور و احمدي،يا بلندمدت ايجاد كند (جمعه كوتاه و در و ملي يا محلي سطوح

-مهـم  از المللـي يكـي  توسعه بين دپارتمان جزئي پنج چارچوب اما است شده ارائه پايدار معيشت تحليل براي مختلفي

 اكثـر  در (كه كليدي جزء پنج مبناي بر چارچوب، اين. است پايدار معيشت تحليل براي شده ارائه هايچارچوب ترين

 و معيشتي، ساختارها هايدارايي و شوندمي شناخته دروني عوامل عنوان به دارند) وجود پايدار معيشت هايچارچوب

 عوامـل  بـه عنـوان   كـه  معيشتي هايفعاليت يا و هااستراتژي ،معيشت نتايج ها،پذيريآسيب تحول، حال فرآيندهاي در

  ).150: 1394 زاده و همكاران،است (عبداهللا گرفته شكل شوند،مي شناخته بيروني
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 تـوان  كننـده  بيـان  خـاص  هـاي دارايي به عبارتي به و خاص معيشتي منابع به خانوار : دسترسيهادارايي -1

 -1كـه شـامل:    )328: 1397 آسـتانه و همكـاران،  است (دربان معيشتي مختلف راهبردهاي در شدن درگير براي خانوار

سرمايه طبيعي: موجودي منابع طبيعي كارآمد بـراي   -2 سالمتي، ها، دانش، توانمندي براي كار و: مهارتسرمايه انساني

پناهگـاه، آب، انـرژي و   نقـل،  و  سرمايه مادي (فيزيكي): شالوده بنيادي (حمـل  -3معيشت (مانند زمين، جنگل، آب)، 

انداز، ايجـاد اعتبـار، پرداخـت    سرمايه مالي: منابع مالي كه در اختيار مردم است (شامل پس -4 ارتباطات) و ابزار توليد،

ها، روابط اعتمادي، دسترسـي  ها، عضويت گروهتكنيكي (شبكه - سرمايه اجتماعي: منابع اجتماعي -5منظم و درآمد)، 

  باشد.مي )191: 1396 تر اجتماعي) (رومياني و همكاران،ههاي گستردبه زيرساخت

-بخش كه هستند افزارهاييسخت مثابه به ساختارها چارچوب، اين در: زاتحول فرآيندهاي و ساختارها -2

 بيشـتر  و انـد شـده  تشكيل نهادها و فرهنگ قوانين، ها،سياست از يندهاافر. گيرندمي بر در را خصوصي و عمومي هاي

 و هـا دارايـي  بـه  دادن شكل در را مهمي نقش ساز،دگرگون يندهايآفر و ساختارها. هستند سيستم افزارهاينرم به شبيه

  .)37: 1390 احمدي، و پورجمعه( كندمي ايفا پايدار معيشت سيستم درون در معيشتي نتايج

 تغييـرات  بـا  رويـي بهرو در جامعه و خانواده افراد، رفاه در ناامني از بياني پذيري آسيب ها:پذيريآسيب -3

 هـاي فرصـت  توليدها، و هاقيمت نوسان( بودن فصلي: شامل معيشت، در پذيريمفهوم آسيب چارچوب. است محيطي

-زمـين  ها،آفت خشكسالي، طوفان، سيل، ها،بيماري جنگ، ها،درگيري( ناگهاني وارد شده هايتكان يا هاشوك ؛)شغلي

-حاصـل  كاهش جمعيت، افزايش فصلي، كمبودهاي( شدني بينيپيش زايروندهاي بحران و) سرقت سوزي،آتش لرزه،

  ).73: 1390 لنگرودي و همكاران،هوا) است (مطيعيآلودگي خاك، خيزي

 بـراي  معيشـتي  هـاي دارايي با معيشتي تركيب راهبرد از حاصل بروندادهاي يا دستاوردها: معيشتي نتايج -4

 هاياستراتژي كه هستند هاييهدف و هاموفقيت شامل ).329: 1397 همكاران، و آستانهدربان( خانوارها هستند يا افراد

معيشت هستند.  پايداري ارزيابي براي راهي همواره نتايج. يابندمي دست آنها معيشتي) به هايطريق دارايي (از معيشتي

 ايجـاد  در توانـد مـي  در پيامـدها  توانـد مي پيامدها. است معيشتي اقدامات هايخروجي و دستاوردها معيشتي پيامدهاي

  ).74: 1390 لنگرودي و همكاران،كند (مطيعي كمك هافعاليت در تعيين انگيزه

 ارسـال  و مهـاجرت  درآمـد،  كسـب  براي طبيعي منابع از استفاده شامل است ممكن :راهبردهاي معيشتي -5

 پويـا  يـك فراينـد   راهبـرد  انتخاب بنابراين، باشد؛... و بازنشستگي حقوق و مقرري مزرعه، از خارج هايوجوه، فعاليت

 معيشـت  حفـظ  براي روستايي خانوارهاي اغلب توسعه توسط حال در كشورهاي در كه معيشتي راهبرد نوع است. سه



  و همكارانصحنه                       

84 

 

 و دسـتمزد  بـراي  كـار  شـامل  معيشـت  كـردن  متنـوع  -2 ،گسـترده  و فشرده كشاورزي -1: از عبارتند شودمي انتخاب

  ).151: 1394 زاده و همكاران،(عبداهللا روستا از مهاجرت -3 ،روستا در كار و كسب اندازيراه

 ايـن  در .گرددمي معرفي آن تحقق راهكار بهترين مزرعه، از خارج هايفعاليت طريق از اقتصادي سازيمتنوع

 نـواحي  حيـات  تجديد براي مناسب ابزاري روستايي، اقتصاد سازيمتنوع با گردشگري كه دهدمي نشان مطالعات راستا

 بهبـود  شـغلي،  تنـوع  افـزايش  مشـاغل،  ابقـاي  و ايجـاد  بـا  نواحي اين براي پايدار و روشن ايآينده ضامن و روستايي

 دسـتي  صـنايع  توسـعه  و محيطـي  انـدازهاي چشم از محافظت بومي، فرهنگ گسترش كشاورزي، از حمايت خدمات،

 از بسـياري  ).195: 1397 باشـد (محمـدي و همكـاران،   مي روستاييان معيشت پايداري تأمين كالم، يك در و روستايي

 كه زماني. كنندمي ياد پايدار توسعه اصلي ركن عنوان به گردشگري هايفعاليت از توسعه گذارانسياست و ريزانبرنامه

 منـاطق  در ويـژه  بـه  داخلـي  توسـعه  ندهـد،  را الملليبين گردشگري توسعه و گسترش اجازه الملليبين يا ملي شرايط

 تـوان نمـي ). 87: 1378 پـور، جمعـه ( باشـد  داشـته  منـاطق  ايـن  توسعه در مهمي نقش تواندمي محروم و نيافته توسعه

 استفاده ضرورت بر كه است توسعه از بخشي فقط گردشگري. دانست پايدار توسعه مفهوم از جدا را پايدار گردشگري

 و اسـتفاده  بـراي  منـابع  كـه  كندمي فراهم تمهيداتي همزمان و كندمي تاكيد سالم راه يك در گردشگري منابع توسعه و

 زيان از كه است گردشگري يافته توسعه حالت پايدار، گردشگري. بماند باقي آينده هاينسل استفاده براي منابع توسعه

 واقـع  در). 172: 1395 همكـاران،  و فـرزود ( كنـد مـي  اجتنـاب  گردشگري مقاصد فرهنگ و اقتصاد محيط، به رساندن

 گردشـگري  توسـعه  و روسـتايي  توسـعه  پايـدار،  توسـعه  هاينظريه تالقي از گردشگري، پايدار براي معيشت رويكرد

 گردشـگري،  پايـدار  معيشـت  ديگـر  عبـارتي  بـه . گيرندمي جاي توسعه تروسيع مفهوم در سه هر نيز و شودمي حاصل

 اسـت  كـرده  ادغـام  خـود  را در پايـدار  توسـعه  و روسـتايي  توسعه گردشگري، توسعه مفاهيم كه است تركيبي الگويي

)Shen, 2009: 57.( و روسـتايي  نـواحي  در ويژه به گردشگري گسترش الگوهاي از يكي دوم هايخانه گردشگري 

. شـود مـي  حاصل) تعطيالت هايخانه يا ييالقي هايخانه( دوم هايخانه مالكيت گسترش طريق از كه است كوهستاني

 تجديـد  اخيـرا  دوم هـاي خانه گردشگري روستايي، نواحي در دوم هايخانه گسترش و گيريشكل زيادنسبتا  رغمعلي

 اسـت  تشـريح  قابـل  اقتصـادي  مصـرف  و توليـد  جديـد  الگوهـاي  بـه  توجـه  بـا  اغلـب  كـه  كنـد مـي  تجربه را حياتي

)Williams & Hall, 2000, 123.( از  حاصل روستايي بحران در برابر واكنشي عنوان به همچنين روند اين

 انـواع  ديگـر  بـا  مقايسـه  ). در4: 1396 پسـند و همكـاران،  گسـترش اسـت (قمـاش    حال در كشاورزي ساختار تجديد

 در ملزومـاتي  خريـد  نيازمنـد  دوم خانـه  همچنـين  است؛ پايدار و مداوم جرياني دوم هايخانه گردشگري گردشگري،

 كنـد مـي  ايجـاد  گردشـگري  ديگـر  اشـكال  بـه  نسبت را متفاوتي اجتماعي و اقتصادي ارتباطات بنابراين و است مقصد
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Birda et al, 2011: 142) .(هاي اقامتگاه يا دوم هايخانه. ندارد وجود واحد تعريفي دوم، هايخانه مورد در

 روسـتايي  نـواحي  در خـود  و اسـتراحت  فراغت اوقات گذران براي شهرها ساكنان كه شودمي گفته هاييخانه به ثانويه

 معروفنـد (رضـواني،   نيـز  هفتـه  آخـر  و تعطـيالت  هايخانه هاي ييالقي،خانه نام به و بينندمي تدارك هواوخوش آب

ييالقـي،   هـاي خانـه  تفـريح،  هايخانه استراحت، هايخانه قبيل از دارد؛ زيادي دوم اصطالحات هاي). خانه60: 1382

هـايي  فهوم امروزي اين واژه به خانهم. (Hall & Muller, 2004, 4) هفته آخر هايخانه روستايي و هايخانه

هوا و ييالقي براي گذران اوقات فراغت و اسـتراحت  وشود كه اغلب شهروندان در نواحي روستايي خوش آبگفته مي

وياليـي در  هاي هاي دوم در نواحي روستايي به صورت خريد زمين و ساخت خانهخانه يبنند كه البته بيشترتدارك مي

: 1384 نسب،گردند (صالحيهاي مشرف به مناظر طبيعي زيبا و سبك مدرن و لوكس و با هزينه سنگين بنا ميدامنه تپه

اند نيز در ايـام فراغـت بـه روسـتا     ). عالوه بر شهرنشينان، روستايياني كه از طريق ارث صاحب ملك در روستا شده43

هـاي  در ايـن ميـان نظريـه    ).3: 1395 ،محموديـان شوند (سرور و سوب ميهاي دوم محآيند كه جزء صاحبان خانهمي

-كـه اغلـب از مولفـه    ارائه شده پايدار گردشگري ها در توسعههاي دوم و نقش آنمتعددي در مورد روند توسعه خانه

اثرگذاري زيست جهت تحليل و تفسير ميزان ظت از محيطافمديريت زمين، مديريت يكپارچه، ح هايي چون مشاركت،

هـاي جديـد بيـانگر بخشـي از رونـد توسـعه       ها در قالب رويكردها و تئـوري استفاده شده است. هر كدام از اين مولفه

 قـرار  افـراد ) هـا سرمايه( هايدارايي پايدار، معيشت رويكرد هسته . در)35: 1396 گردشگري است (انزايي و همكاران،

 هـا دارايـي  ايـن  و دارد آنهـا  هايدارايي ميزان و دسترسي به بستگي فقر، ازرهايي  و گريختن براي افراد دارند. توانايي

 اسـت  افـراد  پايـدار  معيشت نهايت در و مختلف معيشتي هايكننده گزينهتعيين آنها ميزان و تنوع چگونگي، كه هستند

 معيشـت  هتوسـع  براي جامعه ظرفيت ايجاد منابع ترينمهم از يكي فيزيكي سرمايه). 194: 1397 ،و همكاران (محمدي

-حمـل  و ارتبـاط  هايسيستم همراه به هالنگرگاه و سدها ها،پل ها،جاده نظير فيزيكي هايزيرساخت مثال است؛ پايدار

 هـاي دارايي ساير و هاظرفيت از استفاده فرآيند تسهيل در خصوص، به جامعه در حيحص ساختارهاي ايجاد براي ونقل

 ممكـن  حيـاتي،  امكانـات  يـا  فيزيكـي  هايزيرساخت كمبود كلي، طور به. هستند الزم روستايي، هايمحيط در موجود

-دارايي عمدتا فيزيكي هايدارايي. شود معيشتي هايدارايي ساير از استفاده ظرفيت روي منفي تاثير ايجاد موجب است

 سـاير  از بـرداري  بهره و كارگيري به هكنند تسريع و كننده تسهيل كه هستند روستايي هايمحيط در ساخت انسان هاي

 و داشـته  روسـتايي  قشـر  براي زيادي اهميت داراي معيشتي ). پيامدهاي206: 1395 قيداري،(سجاسي هستند هادارايي

 داوري بـراي  اهميتي با معيارهاي معيشت، پيامدهاي همچنين. دارند معيشتي) هايسرمايه( هادارايي با تنگاتنگي ارتباط

 از ناشـي  پيامـدهاي  ).Shen, 2009: 60( شـوند مـي  محسـوب  معيشـتي  هاياستراتژي بودن موثر و كارايي مورد در
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 در را منفـي  تا مثبت اثرات از طيفي ميزبان، محيط بر دوم هايخانه گردشگران مختلف هايگونه فراغت اوقات گذران

 و نشود مبذول كافي توجه روستا كالبدي هويت با هاآن توازن و هماهنگي به دوم هايخانه ساخت در مثال. گيردمي بر

 زيبـايي  از و آيـد  وارد آسيب روستا مكاني حس به گياهي پوشش تخريب و بصري زيبايي زدن هم بر با ترتيب اين به

 هويـت  ارزيـابي  معيـار  تـرين مهـم  دوم، خانه نشده حساب موقعيت يا و نامناسب طرح خاطر به و كاسته طبيعي محيط

 هاخانه اين ايجاد )؛ زيرا5: 1395 بيند (سرور و محموديان،مي لطمه خودي با تشابه و غير از تمايز يعني روستا كالبدي

 در روسـتايي  نـواحي  در هـا آن منظـره  اصوال و گذارندمي تاثير روستا بر فيزيكي صورت به و دارند كالبدي جنبه خود

  ).3: 1396 همكاران،كند (عنابستاني و مي جلب خود به را انسان توجه نگاه، نخستين

  هشوهاي پژيافته  سال / نويسنده

خشنود و همكاران 

)1396(  

 راستاي در و نروستاييا عمومي رفاه افزايش درآمد، افزايش براي، محرك و موثر عامل عنوان به دوم هايخانه گردشگري

  بوده است روستايي گردشگري توسعه اصول

متولي طاهر و 

  )1397همكاران (

ار مثبت يش از آثهاي دوم در منطقه مورد مطالعه بمحيطي ناشي از گسترش خانهمنفي اقتصادي، اجتماعي و زيستپيامدهاي 

  آنهاست

نيا و شريفي

  )1397استعالجي (

 مهاجرت از جلوگيري اجتماعي، تحرك و تعامل افزايش هايشاخص در فقط اجتماعي پيامدهاي گانه 11 هايشاخص ميان در

- خانه ردشگريگ بين توسعه هاشاخص ساير در و نداشته وجود ايرابطه روستا شده فراموش بومي دانش احياي و روستاييان

  دارد وجود رابطه مطالعه مورد روستاي سطح در آن اجتماعي پيامدهاي و دوم هاي

بيگدلي و همكاران 

)1397(  

 مطالعه مورد منطقه در ساكنين زندگي كيفيت هايبهبود شاخص در دوم هايخانه گردشگري توسعه مثبت تاثير دهندهنشان

  است

فضلي و رحماني

  )1398همكاران (

 اجتماعي بعد در جوانان؛ خريد قدرت كاهش ها،خانه اجاره قيمت افزايش مسكن، و زمين قيمت افزايش اقتصادي؛ بعد در

 زايشاف و بهبود روستاها؛ در گراييمصرف فرهنگ و لوكس كاالهاي گسترش روستاها، شدن خصوصي احساس فرهنگي؛

 مسكوني، هب زراعي ارضي كاربري تغيير تشديد جنگلي، اراضي تخريب محيطي؛ بعد در امكانات؛ و هازيرساخت از رضايت

 در مجموع در ندتوانمي كه هستند عواملي ترينمهم از روستايي هايخانه نوسازي و كشاورزي هايزمين قطعات تعداد كاهش

  نمايد ايفا را مهمي نقش آباد محمود شهرستان روستايي فضاي شدن كااليي فرايند تشديد

خسروبيگي و 

  )1398بازقندي (

 هايخانه گسترش براي الزم هايظرفيت مناطق از برخي در هم دارد، هنوز وجود دوم هايخانه عليه سنگيني هايهجمه گرچه

 اجتماعي و هنگيفر جغرافيايي، متمايز هايجنبه بنابراين شناسايي است؛ فراهم آسيب هرگونه از عاري و چالش بدون دوم

  است ضروري ايتوسعه هايگذاريسياست در دوم هايخانه گسترش

جوان و همكاران 

)1398(  

شدت  ساحلي، همحدود در) زمين قيمت و اراضي كابري تغييرات واحدهاي خدماتي، دوم، هايخانه( گردشگري كالبدي اثرات

  دارد ايكوهپايه و دشتي محدوده در روستايي هايكانون به نسبت بيشتري
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Farstad, 

Fredrik (2013)  

 به زمان، همان در و هستند خود روستاي محافظ دوم هايخانه صاحبان و محلي مردم چگونه دهدمي نشان پژوهش نتايج

 هايزمين از يريگبهره در درگيري علل بر هم هنوز دوم هايخانه صاحبان هجوم اين، وجود با. انديشندمي روستايي توسعه

  است همراه بيشتر يدتول تحوالت نتيجه در و دوم هايخانه با روستايي منطقه يك تراكم واقع، در. است موثر روستا در موجود

Hwang, Lee 

(2015)  

 نتيجه و كنندمي مطالعه روستاييان كشاورزي غير درآمدهاي بر را جنوبي كره در روستايي گردشگري توسعه سياست اثر

 افزايش بسب كشور، اين در روستايي گردشگري در بيشتر گذاريسرمايه زمينه در افزايش حال در عالقه كه گيرندمي

  است شده كشاورزي غير درآمدهاي

Camilleri 

(2018)  

 فراهم را شگريمقصد گرد مناطق در فرهنگي زمينه ناپايداري تواندمي جهان در گردشگري دوم هايخانه مالكان تعداد رشد

  نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومي تحقيق

  تحقيق روش

 روش. باشـد مـي  پيمايشـي  و تحليلـي  – توصـيفي  روش نظـر  از و كـاربردي  ماهيت لحاظ به حاضر تحقيق

 آوريجمـع  منظـور  بـه  روايـن  از. اسـت  پيمايشـي  روش و ايكتابخانـه  روش شامل پژوهش اين در هاداده گردآوري

 از آزمـون  پـيش  انجـام  از پـس  تحقيق ابراز پايايي. گرديد استفاده ساخته محقق پرسشنامه طريق از نياز مورد اطالعات

افـراد   پـژوهش،  ايـن  در آماري جامعه .است آمده بدست 74/0 با برابر كه گرديد محاسبه كرونباخ آلفاي ضريب طريق

تعداد حجم نمونـه بـر    .باشدكتول مي آباداسترآباد شهرستان علي دهستان روستاهاي كوهستاني (دهنه محمدآباد) ساكن

-كروسـكال  ويلكاكسون، هايآزمون استفاده با بررسي قابل هايگويه سپس باشد.خانوار مي 158اساس هدف پژوهش 

  .گرفتند تحليل و تجزيه مورد SPSS افزارينرم محيط در فريدمن مستقل، f كرامر، آزمون / واليس، فاي

 ساختارها،

 ها،سياست

 و فرآيندها

 زاتحول نهادهاي

 پذيريآسيب

 شرايط ها،زمينه(

 روندهاي و

 و زااسترس

 )شوك

  هاي معيشت پايدار:استراتژي

 هاي دوم)گردشگري روستايي (خانه

  پيامدهاي معيشت پايدار:

 اقتصادي، اجتماعيمحيطي، زيست -كالبدي 
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  معرفي منطقه مورد مطالعه -4

 و درجـه  36 و شـرقي  طـول  دقيقه 9/8 و درجه 55 تا دقيقه 7/40 و درجه 54 همحدود در آبادعلي شهرستان

 ايـن  از كـه  دارد وجـود  روسـتا  23 دهستان در .است گرفته قرار شمالي عرض دقيقه 2/5 و درجه 37 تا و دقيقه 2/36

 حد در نيز پژوهش اين در مطالعه مورد روستاهاي .هستند كوهستاني - جنگلي طبيعي وضعيت نظر از روستا 13 تعداد

 دقيقـه  41 و درجه 54 جغرافيايي طول و شمالي دقيقه 52 و درجه 36 تا دقيقه 35 و درجه 36 جغرافيايي عرض فاصل

  است. واقع گرديده شرقي دقيقه 2 و درجه 55 تا

  
  

  هايافته-3

  هاي توصيفييافته -3-1

 درصد )4/4( و مرد گوياندرصد پاسخ )6/95(داد؛  نشان مطالعه مورد افرادنفر از  158ه دربار توصيفي نتايج

 ) درصد در تحقيق مجرد هستند. همچنين،1/4) درصد متاهل و (3/94( اند، بررسي وضعيت تاهل نيز نشان دادبوده زن

 تحصـيالت  داراي ) درصـد 5/21(، سـواد بـي  سطح تحصيالت نظر از مطالعه مورد افراد درصد )8/10( داد نتايج نشان

) درصد با مـدرك  5/9( ديپلم و داراي تحصيالت ) درصد9/32( و تحصيالت راهنمايي درصد داراي) 1/24( و ابتدايي
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 افـراد  اشتغال بين وضعيت بررسي نتايج در نهايت .اند) داراي سطح تحصيالت كارشناسي ارشد بوده3/1( كارشناسي و

) 4/18) و كشـاورزي ( 3/69بـا ( فعاليت دامداري  گو بهبيشتر افراد پاسخ كه داد نشان روستاهاي هدف در مطالعه مورد

  مشغول هستند. درصد

  گويانپاسخ اجتماعي - فردي هايويژگي: 1 جدول

  1398 ،تحقيق هاييافته: ماخذ

  هاي تحليلييافته

 اجـرا،  ريـزي، برنامـه  رونـد  در روسـتايي  بايـد  اسـت  آن هايفعاليت و روستا با ارتباط در روستا گردشگري

 بايد و است ايبرنامه هر مراحل ترينموثر و تريناساسي از يكي مردم مشاركت زيرا. باشد داشته مشاركت آن گسترش

 نصـيب  طـرح  ايـن  اقتصـادي  فوايـد  خـواهيم مـي  اگر و بدانند خودشان مال را شده ارائه خدمات مردم كه كنيم كاري

 بـومي  فرهنـگ  روسـتا،  بـومي  معمـاري  ماننـد  مـواردي  برگيرنده در كه روستا اصلي هويت ضمن در و شود روستايي

 در). 106-107: 1388 قزلبـاش،  راسـق ( بطلـيم  را روسـتايي  درافا حمايت بايد كنيم حفظ را است... و هازيباي روستا،

 بـر  گذشته سال چند طي در روستايي ريزي گردشگري پايداربرنامه و توسعه در مردم مشاركت ميزان بررسي خصوص

 هـا، پروژه و هابرنامه اجراي ها،برنامه بندياولويت و ريزيبرنامه گيري،تصميم گويه 4 دوم، هايخانه تعداد افزايش اثر

. است شده گرفته نظر در هاپروژه و هاطرح از صحيح استفاده و نگهداري و حفظ ها،پروژه و هاطرح اجراي بر نظارت

  :باشدمي زير شرح به آزمون نتايج. است شده استفاده واليسكروسكال آزمون از هاگويه تحليل براي منظور همين به

  درصد  فراواني  هاي شخصي و اجتماعيويژگي

  جنسيت
  6/95  151  مرد

  4/4  7  زن

  وضعيت تاهل
  3/94  149  متاهل

  7/5  9  مجرد

  تحصيالت

  8/10  17  سوادبي

  5/21  34  ابتدايي

  1/24  38  راهنمايي

  9/32  52  ديپلم

  5/9  15  كارشناسي

  3/1  2  ارشد به باال كارشناسي

  شغل

  4/18  29 كشاورزي

  9/63  101 دامداري

  12  19 خدماتي

  5/2  4 اداري

  2/3  5  بيكار - دارخانه
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  واليسكروسكال آزمون استفاده از روستايي با توسعه طرح اجراي و تهيه روستاييان در مشاركت مقايسه -2 جدول

 هاگويه
 

 گنو الستان
-چلي

 عليا

-سياه

 مرزكوه
 df Sig اسكوئركاي طاوير ماهيان

 و ريزيگيري، برنامهتصميم

 هابرنامه بندياولويت
25/96  

72/

75 
55/73  64/72  69/77  

00/

66  
363/11  5 005/0 

  83/94 هاها و پروژهاجراي برنامه
52/

68  
00/76  36/72  94/85  

25/

63  
119/13  

5 
005/0  

  90/92 هاها و پروژهاجراي طرحنظارت بر 
80/

63  
76/77  76/86  40/82  

83/

61  
551/13  

5 
000/0  

از  حفظ و نگهداري و استفاده صحيح

 هاها و پروژهطرح
35/86  

96/

86  
62/71  05/75  94/76  

89/

71  
895/3  

5 
565/0  

  1398 ،تحقيق هاييافته: ماخذ

و هـا  برنامـه  بنـدي اولويت و ريزيبرنامه گيري،تصميمواليس بيشترين ميزان بر اساس نتايج آزمون كروسكال

كمترين ميزان مشاركت در اين دو مرحلـه  اركت مربوط به روستاي الستان و ه بيشترين ميزان مشژها و پرواجراي برنامه

 و هـا طـرح  اجـراي  بـر  باشد. همچنين در مرحلـه نظـارت  ) درصد مي95براي روستاي طاوير با سطح تفاوت معنادار (

 و هـا و حفـظ  پـروژه  طالعه وجود داشته اسـت. در مرحلـه  درصد تفاوت معنادار در بين روستاهاي مورد م 99ها پروژه

ميزان  مطالعه مشاهده نشده است و تقريباها تفاوت چنداني در بين روستاهاي مورد از طرح صحيح استفاده و نگهداري

تواند بر باال رفـتن  د جمعيت و ميزان وسعت روستا عمال ميسطح مشاركت مشابه يكديگر است. با توجه به نتايج تعدا

باشـد.  گذار باشد، چناچه نتايج نشان داده بر اساس تعداد جمعيتي اين ميانگين در حـال تغييـر مـي   تاثيرميزان مشاركت 

 تاثير هاگذاريسياست و گيريتصميم در محلي مشاركت مردم در هاي دومگردشگري خانه است حاكي نتايج همچنين

 در روسـتاييان  ميـان  در فيزيكـي  كـاري و  مشـورتي،  فكـري،  مشـاركت  ويـژه  به مشاركت به ميل و است داشته مثبتي

  .استچند سال اخير افزايش داشته روستاهاي مورد مطالعه در 

 بـا  روسـتايي  عمراني توسعه هايطرح اجراي و تهيه در مشاركت روستاييان ميزان بين ارتباط سنجش جهت

 هـاي پـروژه  اجـراي  و ريـزي برنامـه  روسـتاييان در  مشـاركت  نحوه بررسي به روستاهاي مختلف، يافتگيتوسعه ميزان

 يـدي،  مشاركت نحوة مستقل، f آزمون از نتايج حاصل ،)3( شماره جدول اساس توسعه روستايي پرداختيم. بر عمراني

 نشـان  معنـادار  درصـد  95 سـطح  را در روستايي توسعه عمراني هايبرنامه ماليات در و پرداخت عوارض در مشاركت

در ادامـه بـراي گويـه    تفاوت معنادار مشاهده شده اسـت.   درصد 99 چنين براي مشاركت مالي (خودياري)هم. دهدمي

 گويـان پاسـخ  مشاركت مشاركت فكري و شركت در جلسات تفاوتي بين پاسخگويان وجود نداشته است. بيشترين نوع
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 را خود مالي كم مشاركت دليل باشد. روستاييانمي جلسات در شركت و فكري صورت مشاركت به ها،پروژه انجام در

  .اندداشته اظهار خود خانوار افراد روزانه هايافزايش هزينه و اقتصادي بد شرايط نامناسب، شغل درآمد ماهيانه، كمي

  طرفه يك مستقل f آزمون استفاده از روستايي با توسعه طرح اجراي و تهيه روستاييان در ميزان مشاركت مقايسه -3 جدول

  1398 تحقيق؛ هاييافته: ماخذ

 نوع اين پيامد ترينمهم عنوان به امروزه اراضي، كاربري تغييرهاي دوم، هايگردشگري خانه ماهيت به توجه

 فضـا  اختصـاص  و دارد زمـين  به نياز كه است مسكن ساخت گردشگري، اين نوع اساس زيرا است؛ مطرح گردشگري

 قسـمت  ايـن  در .)639: 1394 و همكـاران،  زادهرمضانگذارد (مي تاثير هاي روستاكاربري ديگر بر مسكن، ايجاد براي

  است. شده پرداخته پنج الگو با مطالعه مورد روستاهاي كاربري تغيير ميزان بر هاي دومخانه اثرگذاري

  واليسكروسكال آزمون استفاده از تفاوت ميانگين تغيير كاربري اراضي در روستاها با مقايسه -4 جدول

 الگوها
 واليسكروسكال آزمون

 df sig اسكوئركاي  طاوير ماهيان مرزكوهسياه علياچلي گنو الستان

  000/0 5  640/19  17/54  74/85  64/67  43/83  61/69 90/96 مسكوني به باغي و زراعي

  343/0 5  637/5  72/73  16/79  88/71  40/73  57/76  54/91 خدماتي به باغي و زراعي

  000/0 5  052/23  22/45  13/81  60/73  67/87  50/71 88/97 مسكوني اراضي متروكه به

  594/0 5  696/3  72/78  60/77  81/71  76/80  61/73  68/88 مسكوني به دامداري

  000/0 5  425/22  06/59  89/99  88/72  50/69 56/63  39/92 مسكوني به جنگلي

  1398 ،تحقيق هاييافته: ماخذ

 كـاربري  تغييـر  شـامل  هاي دوم،توسعه خانه از اراضي ناشي كاربري تغيير شكل ترينعمده مذكور، حوزه در

هاي ميداني و با توجه به تحليل آماري دوم) است؛ بر اساس يافته هايخانه( وياليي مسكوني كاربري به اراضي متروكه

 
 f Sig ميانگين مربعات Df مجموع مربعات

 )كار نيروي( يدي مشاركت

 هااختالف بين گروه
602/43  

5  
720/8  

603/2  
005/0  

 هااختالف درون گروه
284/509  

152  
351/3 

  )خودياري( مالي مشاركت
 هااختالف بين گروه

954/7  
5  

591/1  
301/9  000/0 

 هااختالف درون گروه
600/2  

152  
710/1  

  جلسات در شركت و فكري مشاركت
 هااختالف بين گروه

381/770  
5  

076/154  
805/1  115/0 

 هااختالف درون گروه
834/12972  

152  
348/85  

  ماليات و عوارض پرداخت در مشاركت
 هااختالف بين گروه

309/7  
5  

462/1  
284/2  005/0 

 هادرون گروهاختالف 
728/9  

152  
600/4  
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اسـت و كمتـرين تغييـر مربـوط بـه       88/97روستاي الستان بـا ميـانگين   ها بيشترين ميزان اين نوع تغيير مربوط به داده

 سـاز وساخت گسترش فرآيند باشد. دردرصد تفاوت معنادار در روستاهاي مورد مطالعه مي 99روستاي طاوير؛ با سطح 

 زير به و يافته كاربري دار تغييراراضي شيب و هارودخانه حريم در واقع متروكه اراضي از بخش اعظمي دوم، هايخانه

خدماتي با توجـه بـه نتـايج حاصـله تفـاوت چنـداني در بـين         به باغي و اما درباره الگوي زراعي .اندرفته سازوساخت

روستاهاي مورد مطالعه مشاهده نشده است؛ فقط در روستاي الستان با انـدكي تفـاوت بـا ديگـر روسـتاها بـا ميـانگين        

تواند ناشي از تعداد بيشـتر سـاكنين   كه اين خود مي حاصل شده است 343/0 باشد و با سطح تفاوت معنادارمي 54/91

هم تغييـري چنـدان حاصـل    مسكوني  به در مورد الگوي دامداريستا نسبت به روستاهاي ديگر باشد. دائمي در اين رو

 در زمـين  كـاربري  الگوهـاي  ديگـر  ازشود. رد مي 594/0نشده با توجه به نتيجه آزمون در اين الگو با سطح معناداري 

 .اسـت  جنگلي اراضي در وياليي ساز وساخت گسترش و جنگلي اراضي كاربري تغيير كوهستاني - جنگلي روستاهاي

 طـاوير  ترين اين تغيير در روسـتاي ماهيان و پايين يدر اين قسمت باالترين ميزان تغيير طبق اين الگو مربوط به روستا

حضـور  درصد معنادار در بين روستاهاي مـورد مطالعـه تاييـد شـده اسـت.       99رخ داده است. در ادامه تفاوت  06/59

تـرين تغييـر   هاي اخير در مناطق مورد مطالعه باعث تغيير كاربري اراضي شده به طـوري كـه بـيش   گردشگران در سال

 تـدريجي  گركاهشو اين خود بيان بالاستفاده بودند، اتفاق افتاده است هاهايي كه سالكاربري در اراضي متروكه و زمين

چشـمگير   هـاي دوم خانه سازهاي و ساخت جنگلي سهم اراضي در تغييرات بروز با رابطه در. دارد اراضي جنگلي مرز

  شود.پذير شدن اين مناطق ميريزي خردمندانه باعث آسيباست و عدم توجه و برنامه

هاي دوم روسـتاهاي نمونـه   خانه نقش بررسي براي معيارهايي روستايي، ريزيبرنامه با مرتبط اسنادي بررسي

 از بعـد  و قبـل  دوره در افـراد  رضـايت  سـطح  و انـد شده انتخاب روستايي محيطيزيست - كالبديسرمايه  توسعه در

بـا توجـه بـه     يمنطق يپاسخ يافتنو  يهفرض ينا يبررس يبراشود. مي داده نشان قسمت اين در هاي دومگسترش خانه

پاسـخ (خـانوار)    يهـا گـروه  يمطرح شده از سـو  هايپاسخ يانگينم يزانم يشده، بررس مطرح يهنوع اطالعات و فرض

 يهـا از شـاخص  يكدر هر  يانگوپاسخ جوابصورت كه ابتدا مجموع  ينساكن در منطقه مورد مطالعه بوده است. بد

 يلكاكسـون ون ورد فـرض مطـرح شـده از آزمـ     يا ييدتا يآنها بدست آمد. سپس برا يانگينمطرح شده با هم جمع و م

  است. يدهاستفاده گرد
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 ويلكاكسون آزمون با هاي دومدر دوره قبل و بعد از گسترش خانه محيطي زيست - كالبدي شاخص توسعه بهبود ميانگين : مقايسه5 جدول

  متغير

  ميانگين

 Z sig  ايميانگين رتبه

  نتيجه

قبل از 

  گسترش

بعد از 

  گسترش
  رد  تاييد

 اياجاره خانه و اتاق سرا،مهمان ايجاد

 روستايي
36/1  54/2  

00/36  

96/65  
043/10 -  000/0*)*( 

* - 

نهايت بهبود  در و روستا داخلي بهسازي

 در روستا كيفيت زندگي
43/1  14/3  

00/29  

64/77  
840/10 -  000/0*)*( 

* - 

 جهت استفادهبي و متروك اراضي كاهش

  دوم هاياحداث خانه
38/1  9/2  

00/28  

59/73  
285/10 -  000/0*)*( 

* - 

  45/2  25/1 هاي ارتباطيبهبود شبكه معابر و راه
50/29  

89/68  
752/9-  000/0*)*( 

* - 

  37/2  2/1 آوري و دفع زبالهكيفيت جمع
00/34  

25/66  
763/9-  000/0*)*( 

* - 

هاي كيفيت شبكه دفع فاضالب و آب

 سطحي در روستا
3/1  35/2  

50/30  

16/63  
203/9-  000/0*)*( 

* - 

اقدامات براي حفظ روستا در برابر 

 (سيل و...) خطرات طبيعي
3/1  4/2  

50/34  

91/61  
489/9-  000/0*)*( 

* - 

و  اهميت به نسبت روستاييان درك افزايش

 اندازچشم از حفاظت
4/1  9/2  

00/26  

12/66  
944/9-  000/0*)*( 

* - 

  9/2  35/1  هاكوه دامنه در مثمر باغات توسعه
00/29  

30/72  
543/10 -  000/0*)*( 

* - 

  1398 ،تحقيق هاييافته: ماخذ



  و همكارانصحنه                       

94 

 

. اسـت  شده آورده هاي دومگسترش خانه از پس و قبل محيطي زيست - كالبدي شاخص متغيرهاي ميانگين

 مقايسـه  امـا  هسـتند،  كـوچكي  هـا ارقـام  هاي دوم در طي اين سـال گسترش خانه از پس شده حاصل ميانگين چند هر

 نشان را روستايي توسعه سمت به هاگسترش خانه از پس متغيرها مثبت گيريجهت دهنده نشان دو دوره در هاميانگين

 همـه  تـوانيم بگـوييم، در  هاي بدست آمـده مـي  داريهاي منفي و مثبت هر معيار و سطح معنيبا توجه به رتبه دهد.مي

دهنـده ايـن   باشد كه اين نشاندرصد تفاوت معنادار در قبل و بعد از اين پديده مي 99متغيرهاي به كار برده شده سطح 

هـا تغييـر داشـته و    ها و مساكن وياليي بهبود وضعيت اين شاخصهاي اخير پس از افزايش خانهاست كه در طي سال

  اند.مردم آن را يك اثر مثبت ارزيابي كرده

گويـه و   7 هاي دوم بر بهبود معماري مسـاكن روسـتايي  قسمت براي تحليل اثرگذاري گسترش خانهدر اين 

  باشد:ها آزمون ويلكاكسون به كار برده شده است. نتايج به شرح زير ميبراي تجزيه و تحليل داده

 ويلكاكسون آزمون با هاي دومخانهدر دوره قبل و بعد از گسترش بهبود سبك معماري مساكن روستايي  ميانگين : مقايسه6 جدول

  ميانگين  

 Z sig  ايميانگين رتبه

  نتيجه

قبل از 

  گسترش

بعد از 

  گسترش
  رد  تاييد

قديمي توسط  هايخانه و ابنيه بازسازي

  هاي قبلمالكان و مهاجران سال
25/1  6/2  

00/31  

27/75  
188/10 -  000/0*)*( * - 

 لحاظ از مسكوني واحدهاي كيفيت بهبود

  امكانات و تجهيزات
52/1  3  

00/32  

78/72  
592/10 -  000/0*)*( * - 

 از گيريبهره و هاساختمان بهبود و تغيير

 بادوام مصالح
63/1  3  

50/35  

25/69  
336/10 -  000/0*)*( * - 

هاي جديد با سبك افزايش ساخت خانه

  معماري شهري
24/1  96/2  

00/28  

82/74  
674/10 -  000/0*)*( * - 

  3  35/1  و نوسازي مساكنسازي مقاوم
50/27  

15/77  
810/10 -  000/0*)*( * - 

ها و حاشيه در دامنه هاتوسعه ساخت خانه

  روستا
52/1  97/2  

50/30  

87/70  
255/10 -  000/0*)*( * - 

  17/3  55/1  طبقه سازي گرايش به چند
50/29  

41/73  
401/10 -  000/0*)*( * - 
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 مـورد  روسـتاهاي  معمـاري  سـبك  در مهمي تغييرات دوم هايخانه شودمي مشاهده حاصله نتايج به توجه با

 و) 15/77( مثبـت  ايرتبـه  ميـانگين  بـا  روسـتايي  مساكن سازي مقاوم تاثير اين ترينبيش. است آورده وجود به مطالعه

 از حـاكي ) 27/75( مثبـت  ايرتبـه  ميـانگين  با قبل هايسال مهاجران و مالكان توسط قديمي هايخانه و ابنيه بازسازي

 توانـد مـي  كه باشدمي خود مسكوني محيط محيط كيفيت ارتقاي براي تالش و سكونت محل به روستاييان منديعالقه
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 اخيـر  سـال  چنـد  در. شود جلوگيري بناها اين تخريب از و گذاشته تاثير سنتي ارزش با كالبدي بافت باسازي و احيا بر

 افـزايش  روسـتايي  منـاطق  حواشي و هادامنه در هاخانه ساخت و كوهستاني روستاهاي در طبقه چند هايخانه ساخت

 نـواحي  در سازوساخت براي مناسب زمين كمبود: از عبارتند كه دليل چند از ناشي تواندمي خود كه داشته چشمگيري

 ايـن  ذكر البته. باشد مساكن اين ساخت در بادوام مصالح از استفاده و اراضي افزايش به رو قيمت جنگلي، - كوهستاني

شـود   زمـين  رانش باعث شيبي مناطق در وارده وزن افزايش دليل به طبقه چند هايخانه ساخت كه است ضروري نكته

 درصـد  99 بـرده  نـام  هايگويه تمامي در است گفتني پايان ناپذير را براي ساكنين به وجود آورد. درو خسارات جبران

 شـده  مشـاهده  مطالعه مورد روستاهاي در دوم هايخانه گسترش از بعد و قبل زماني دوره مقايسه براي معنادار تفاوت

  .است

 سـبب  روستايي مناطق در گردشگري. است دوسويه رابطه زيرساختي خدمات و امكانات و گردشگري رابطه

 ,Clarc( شودمي روستايي مناطق در... و پزشكي و بهداشتي رفاهي، امكانات ارتقا زيربنايي، تجهيزات بهبود و توسعه

هـاي دوم بـر جـذب خـدمات زيربنـايي،      گـذاري گسـترش خانـه   تاثيرلذا در اين بخش از پـژوهش بـه    ).142 :2008

 شود.طي چند سال اخير در روستاها پرداخته مي تفريحي در - درماني و رفاهي - بهداشتي

 آزمون استفاده از روستاييان در دسترسي به خدمات باتفاوت ميانگين رضايت  مقايسه -7جدول

  واليسكروسكال
 F  sig  اسكوئركاي  طاوير  ماهيان  مرزكوهسياه  علياچلي  گنو  الستان  هاگويه

  005/0  5  74/14  2/67  3/86  0/60  4/67  9/72  3/97  درماني –بهبود خدمات بهداشتي 

 )*(*00/0 5 25/28  0/59  2/80  4/77  9/73  2/65  1/102 دفاتر و مراكز خدماتي

 )*(*00/0 5 54/26  0/45  7/88  3/69  3/69  5/80  6/98 افزايش امكانات تفريحي براي ساكنان

 ردهخ نانوايي، ها،افزايش امكانات و خريد محلي (تعميرگاه

 )...و سوخت جايگاه فروشي،
8/110  1/79  0/46  4/67  0/90  3/45  5/48 5 00/0*)*( 

  57/0 5  1/2  9/67  1/81  1/83  6/77  1/71 3/84 (آب، برق، گاز)توسعه شبكه زيرساختي 

 )*(*00/0 5  95/26  1/71  1/84  3/66  8/75  1/55  0/103  بهبود ارتباطات (پست، مخابرات، تلفن)

 پست، صندوق زباله، نيمكت، سطل(روستايي  مبلمان

  راهنمايي) عالئم نصب روستايي، ميادين و خيابان تزيين
6/100  /75  0/62  9/65  5/86 9/62  658/28  5 000/0*)*( 
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 از گيـري بـا بهـره   محلـي  تفريحي سـاكنان  - خدمات رفاهي بهبود در هاي دومخانه نقش بررسي راستاي در

بر اساس نتايج حاصله با سطح مولفه نام برده شده  در بين .شد ها پرداختهواليس به تحليل دادهآماري كروسكال تكنيك

خدمات آب و برق هيچ تفاوت معناداري در ميزان دسترسي به اين خدمات در بين روستاهاي  ) براي757/0معناداري (

در چنـد   ه به ايـن نـوع خـدمات   توان سهولت دسترسي همه روستاهاي مورد مطالعهدف وجود ندارد و دليل آن را مي

بـراي   درصد تفـاوت معنـادار؛ و   95درماني خدمات بهداشتي،  زايش برخورداري ازافهمچنين براي  دانست.سال اخير 

و تفـاوت   د در هر روستا نشان داده شـده اسـت  ديگر كه در جدول ذيل به تفكيك ميزان بهبو پنج قلمرو سنجش بهبود

هـاي  سـرمايه  بر هاخانه اين دهدمي نتايج نشان درصد براي متغيرهاي به كار برده شد وجود دارد. 99معنادار در سطح 

 و مثبـت  ثيراروسـتاها تـ   تاسيسات و خدمات زيربنايي در و رفاهي بهداشتي، فيزيكي معيشتي از قبيل: امكانات درماني،

  مناسب داشته است.

 زنـدگي  كيفيـت  تنـزل  يـا  و ارتقـاء  در تاثيرگـذار  هايپديده از روستايي نواحي در دوم هايخانه گردشگري

كرامر بـه دنبـال تحليـل     / در اين راستا با استفاده از آزمون فاي ).25: 1391 همكاران، و رضواني( است محلي ساكنان

  .هاي دوم و ميزان بهبود سطح كيفيت زندگي هستيم كه نتايج در ذيل نمايش داده شده استرابطه خانه

  كرامر / فاي آزمون با ييانزندگي روستا كيفيت سطح وضعيت بهبود هاي دوم برخانه : بررسي ميزان رابطه14جدول 
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از  رابطـه  ايـن  در. اسـت  شـده  گيـري اندازه منطقي اساس پاسخ بر مطالعه مورد روستاهاي در زندگي كيفيت

نماينـد.   بيـان  دوم هـاي گردشـگري خانـه   تأثير به توجه با را شانزندگي از ميزان رضايت كه شده خواسته پاسخگويان

درصد پاسخگويان  5/16اين پديده را در سطح متوسط و  تاثيردرصد ميزان  4/49كه  دهدنشان مي افراد ديدگاه بررسي

درصـد   7/5داشـته،   تـأثير  شانكيفيت زندگي از منديرضايت در دوم هايخانه زياد، توسعه گردشگري در سطح خيلي

Sig فاي/كرامر  Df  جمع  اسكوئركاي  
   هاي دوم بر كيفيت زندگيتاثير مثبت خانه

 موافق مخالف

(**)000/0 723/0 4  481/82  

 مقدار 1 8  9
 كمخيلي

ت زندگي روستاييان
ميزان بهبود كيفي

 

 درصد 7 3/53 7/5

 مقدار 28 7 35
 كم

 درصد 6/19 7/46 2/22

 مقدار 78 0 78
 متوسط

 درصد 5/54 0 4/49

 مقدار 26 0 26
 زياد

 درصد 2/18 0 5/16

 مقدار 10 0 10
 زيادخيلي

 درصد 7 0  3/6

 مقدار - - 
 جمع

 درصد 100 100 100
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تاييد درصد رابطه معنادار بين دو متغير  99كرامر  / اند. در پايان بر اساس تحليل فايكم عنوان كرده اين ميزان را خيلي

هـاي دوم  در پي افزايش خانهبهبود دسترسي به خدمات و رفع نيازهاي معيشتي در چند سال اخير  نتايج آزمون گرديد.

  را تاييد كرده است.

توانـد دربردارنـده تبعـات    شود، بلكه مـي هاي دوم تنها به پيامدهاي مطلوب و مثبت منتهي نميات خانهتاثير

دانـيم بـه   ). در اين قسمت از پژوهش الزم مي6: 1395 ز هست (سرور و محموديان،منفي در مقصد و جامعه ميزبان ني

هاي دوم بر جوامع مقصد پرداخته شود، به همين منظـور پـنج مـورد از پيامـدهاي منفـي بـه       اثرات منفي گسترش خانه

ارزيـابي  را  شـده ارد نام برده ها را بر هر يك از مومردمان بومي ارائه گرديد و از آنها خواسته شد ميزان اثرگذاري خانه

  .كنند

  فريدمن هاي دوم با استفاده از آزمونزيست محيطي خانه - ات منفي كالبديتاثيرمقايسه تفاوت ميانگين  –15جدول 

  آزمون فريدمن

  نتيجه
Sig Df 

كاي 

  اسكوئر

- ميانگين رتبه

  اي
 رديف  مورد/ گزينه

  تاييد رد

-  *  000/0(**)  4  570/26  

 1 دوم هايخانه جديد بافت و روستا قديمي بافت در ناهمگوني و تضاد  27/3

 2 رويهافزايش ميزان ساخت و سازهاي كنترل نشده و بي 21/3

 3 اندازي به حريم منابع طبيعيتخريب و دست 02/3

 4 افزايش ميزان زباله و مواد زائد 57/2

 5 شدن مدرن به گرايش و روستا طبيعي كالبد تغيير 93/2

  1398 ،تحقيق هاييافته: ماخذ

بـه   تـاثير بر طبق شواهد و اطالعات به دست آمده و با استفاده از آزمون فريدمن مشـخص گرديـد بيشـترين    

 ) و افـزايش 27/3دوم بـا ميـانگين (   هـاي خانه جديد بافت و روستا قديمي بافت در ناهمگوني و ترتيب بر روي تضاد

منفي بر اساس نظر روستاييان و  تاثيرباشد. كمترين مي )21/3رويه با ميانگين (بي و نشده كنترل سازهايوساخت ميزان

 99) حاصـل شـده اسـت. در انتهـا     57/2زائد با ميـانگين (  مواد و زباله ميزان با توجه به تحليل آماري بر روي افزايش

 اگـر چـه گسـترش    گويان،پاسخ ديدگاه اساس يد گرديد. بردرصد تفاوت معنادار در بين متغيرهاي به كار برده شده تاي

-چشم است؛ تضاد و ناهمگوني شده محيطيزيست - باعث توسعه روستايي در بعد كالبدي دوم، هايخانه گردشگري

 ابعاد تريناوليه و نتايج تحليلي مهم هايمطالعه به توجه با وسازهاي كنترل نشده،و افزايش ساخت روستا ظاهري انداز

 آباد كتـول كـه  علي كوهستاني استرآباد شهرستان - در نواحي روستايي جنگلي دوم هايخانه گردشگري محيطيزيست

پذير ساز آسيبو اين خود زمينه اندشده تأييد گردشگري نوع اين هتوسع منفي پيامدهاي عنوان به جامعه ميزبان، ديد از
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پـذيري روسـتا و   ظهـور و در مرحلـه بعـدي بـر معيشـت و زيسـت      بودن در مرحله اول از نظر ظاهري و فيزيكي كـه  

  گذار باشد.تاثيرتواند روستاييان مي

  تاگيري و پيشنهادنتيجه

هاي ديـرين دارد، ولـي   هاي دوم سابقهخانه در نواحي كوهستاني شمال كشور، اگرچه نفوذ و گسترش پديده

هاي اين مناطق روند گسترش اين پديـده سـرعت   توانمندي هاي ارتباطي، شناساندندر دهه اخير در نتيجه بهبود شبكه

 در توسعه هايريزيبرنامه اصلي رويكرد به عنوان پايدار معيشت رويكرد از الهام با حاضر پژوهشزيادي داشته است. 

 - كالبـدي  توسـعه  در دوم هـاي نقش خانـه  تحليل و بررسي به روستاييان و توانمندسازي روستايي فقر كاهش راستاي

 كالبـدي  آثـار  كـه  است آن بيانگرروستايي بر مبناي رويكرد معيشت پايدار پرداخته است؛ نتايج  هايسكونتگاه فضايي

 منطقـه  در آن آثـار  هاي مـرتبط بـا  شاخص هاست. هم مناسب مثبت و محلي هجامع ديد روستايي از نواحي در فيزيكي

 تجهيـزات  معمـاري،  سـبك  محيطـي، زيسـت  - اراضي، كالبـدي كلي، تغيير الگوي كاربري  عنوان پنج در مورد مطالعه

 بـا  در ارتباط كل هايميانگين بررسي كهطوري شد به بررسي) زيرساخت( خدمات زيربنايي معيشتي، فضاهاي رفاهي،

هـاي دوم،  كند. اما در فرآينـد آبـاداني و عمـران روسـتايي و گسـترش خانـه      مي تأييد را وضعيت اين هاشاخص بيشتر

 كـه  است حاكي نتايج همچنين در پژوهش حاضر به آن پرداخته شد. گر و ابزار توسعه روستايي است،تسهيل مشاركت

 مشـاركت  بـا  نيـز  كـه آن  روستاييان اقتصادي توان افزايش با. است مطلوبي حد در روستاييان ميان در مشاركت به ميل

 افـزوده  روستا ايتوسعه هايپروژه و هاطرح در مردم مشاركت ميزان بر كه داشت انتظار توانمي است، ميسر خودشان

پـذيري دارد. اهميـت ايـن    جنگلي، شرايط اكولوژيكي آسـيب  - منطقه مورد مطالعه نيز به دليل محيط كوهستاني .شود

تـر سـاخته   پذيري آن در برابر مداخالت جوامع انساني از طرف ديگر شرايط آن را حساسناحيه از يك طرف و آسيب

 ترينمهم كه است نموده ايجاد روستا در هم جديدي پذيريهاي آسيبزمينه گردشگري گسترش ديگر طرفي ز. ااست

 نشده كنترل سازهايوساخت ميزان افزايش دوم، هايخانه جديد بافت و روستا قديمي بافت در ناهمگوني و تضاد آنها

 اندازچشم شدن شهري سمت به حركت و طبيعي محيط تخريب و منطقه پذير گردشگر روستاهاي سطح رويه دربي و

 گردشـگري  نقـش مـوثرتر   راسـتاي  در تحقيـق  هاييافته به توجه هستند. هاخانه سازهايوساخت در به ويژه روستايي

  :شودمي ارائه زير توسعه روستايي پيشنهادهاي بهبود در دوم هايخانه

  طبيعي؛ منابع و محيط ارتقاء و حفظ به گردشگران و محلي مردم تشويق و آموزش سازي، فرهنگ -
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مراحـل   تمـامي  در محلـي  مسئولين دوم، هايخانه گردشگران محلي، مردم يعني نفعانذي تمامي مشاركت -

 سـازي فعـال  .منطقـه  در دوم هـاي خانـه  گردشـگري  توسعه از ناشي اثرات مديريت براي گيريتصميم و سازيتصميم

  باشد؛ كارساز تواند مي زمينه اين در روستايي و شوراهاي هادهياري

  كوهستاني. روستاهاي در ويژهبه دايم غير ساكنين براي وسازساخت پروانه صدور در كافي دقت -

  فارسيمنابع 

-خانـه  توسـعه  ريزيبرنامه الگوي اصول ،)1396( الدينركن عبدالرضا افتخاري، قدير، فيروزنيا، الهه، انزايي،

  .33-73 ، صص1 شماره ،21 دوره فضا، آمايش و ريزيبرنامه دوم، هاي

 هـاي خانـه  گردشگري اثرات ارزيابي ،)1397( فريبا عباسي، و عليرضا رابط، ؛جمشيد عينالي، ؛اعظم بيگدلي،

 مطالعـات  فصـلنامه  ،)ايجـرود  شهرسـتان  سعيدآباد، دهستان: موردي مطالعه( دائمي ساكنين زندگي كيفيت روي بر دوم

  .199-216 صص ،42 پياپي ،1 شماره ،13 دوره انساني، هايسكونتگاه ريزيبرنامه

 طبيعـي،  منابع از برداريبهره و مديريت در مشاركت نقش و پايدار توسعه فرآيند )،1387محمود ( پور،جمعه

  .كشور مراتع و هاجنگل سازمان: تهران توسعه، و مشاركت طبيعي، منابع همايش مقاالت مجموعه

: مـوردي  مطالعـه ( روستايي پايدار معيشت بر گردشگري تأثير ،)1390( شكوفه احمدي، و محمود پور،جمعه

  .33-63 صص ،1 شماره ،2 سال روستايي، هايپژوهش ،)ساوجبالغ شهرستان برغان روستاي

معيشـتي   هايفعاليت و هادارايي بر گردشگري اثرات )، بررسي1391( و كيومرث، نرجس پور، محمودجمعه

 مطالعـات  پژوهشـي  - علمـي  زيارت)، فصلنامه روستاي موردي (مطالعه گردشگري پايدار معيشت چارچوب در مردم

  .87-119 ، صص17، شماره 7 سال ،گردشگري مديريت

 كالبـدي  تحـوالت  بر گردشگري اثرات فضايي )، تحليل1398رياحي، وحيد ( و افراخته، حسن :جوان، فرهاد

، 1 شـماره  ،4 كالبدي، سـال  توسعه ريزيبرنامه پژوهشي – علمي شهر، نشريهشهرستان رضوان روستايي هايسكونتگاه

  .57-70 ، صص13 پياپي

 بـه  نسـبت  روسـتايي  منـاطق  سـاكنان  نگرش )، ارزيابي1398( و بازقندي، افسانه بزچلويي، رضا خسروبيگي

، 1398 ، بهـار 54 هشـمار  ،توسـعه  و سبزوار)، جغرافيـا  شهر پيرامون روستاهاي: موردي دوم (مطالعة هايخانه گسترش

  .121-142 صص
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 بـر  دوم هـاي خانـه  گردشگري تاثير)، 1396قادري، اسماعيل ( ، مسعود وحاجيلويي مهدوي ؛خوشنود، عفت

 ،4 ، شـماره 6 سـال  روسـتايي،  توسـعه  و فضـا  اقتصـاد  دماوند، فصلنامه شهرستان در ابرشيوه دهستان روستايي اقتصاد

  .1-16 ، صص22 ، پياپي1396 زمستان

 موثر عوامل تحليل و )، شناسايي1397قاسمي، فرزانه ( حسن و لنگرودي، سيد مطيعي ؛آستانه، عليرضا دربان

. 9 ، دوره1397 هـاي روسـتايي، تابسـتان   شازند)، فصلنامه پژوهش شهرستان: (موردمطالعه كشاورزان پايدار معيشت بر

  .324 -337 ، صص2 شماره

 آبـاداني  و توسـعه  هـاي برنامـه  در آن بـه  توجه لزوم و روستايي گردشگري ،)1388( سليمان قزلباش، راسق

  ).روستايي گردشگري( روستا محيط و مسكن مجله روستاها،

 در دوم هـاي خانـه  گردشـگري  نقـش  )،1397صـديقي، صـابر (   و سجادي، ژيال گفضلي، عبدالرضارحماني

 توسعه و ريزيبرنامه محمودآباد)، مجله شهرستان روستايي هايعرصه: موردي فضا (مطالعه شدن كااليي فرآيند تشديد

  .52-82 صص ،1397 زمستان ،27 شماره ،7 گردشگري، سال

 فصـلنامه  اقتصـادي،  رشـد  و نـابرابري  فقـر،  مثلـث  بـر  گردشگري تاثير بررسي ،)1395( مهديه زاده،رضاقلي

  .125-160 صص ،36 شماره ،11 سال گردشگري، مديريت مطالعات

 هـاي پژوهش روستايي، نواحي در دوم هايخانه گسترش و ايجاد روند بررسي ،)1382( محمدرضا رضواني،

  .65– 74 صص ،45 شماره جغرافيايي،

 انتشـارات : تهـران  پايـدار،  گردشـگري  رويكـرد  با روستايي گردشگري توسعه ،)1387( محمدرضا رضواني،

  .تهران دانشگاه

 گردشـگري  )،1391( سعيدرضـا  رونيـزي،  اكبريـان  و فرخنده سپهوند، ؛سيدعلي بدري، ؛محمدرضا رضواني،

شهرسـتان   رودبارقصـران،  بخـش : مـوردي  (مطالعـه  روستايي ساكنان زندگي كيفيت بهبود بر آن و اثرات دوم هايخانه

  .23-40 صص ،13 شماره چهارم، سال اي،منطقه و شهري هايپژوهش و مطالعه شميرانات)،

 محيطـي زيسـت  آثـار  تحليـل  ،)1394( اكبرپـور، محمـد   محمدرضـا و ؛ رضواني، لسبوئي، مهدي زادهرمضان

 شهرسـتان  دوهـزار،  ناحيـة  روسـتاهاي : مـوردي  مهمـان (مطالعـة   و ميزبـان  جامعة ديدگاه از دوم هايخانه گردشگري

  .625-643 ، صص4 شمارة ،47 انساني، دورة جغرافياي هايتنكابن)، پژوهش
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 هـاي )، نيازمنـدي 1396مقـدم، سـروش (  سـنايي  و شـايان، حميـد   ؛قيداري، حمداهللاسجاسي ؛رومياني، احمد

 و پـژوهش  چـرام)، مجلّـة   شهرسـتان  - سـرفارياب  بخـش : موردي پايدار (مطالعة معيشت به دستيابي براي روستاييان

  .185-203 ، صص20پياپي شمارة ،1396 زمستان ،4 شمارة ،6 سال روستايي، ريزيبرنامه

بندي راهبردهاي توسعه معيشـت  )، اولويت1392( و پالوج، مجتبي صادقلو، طاهره ؛قيداري، حمداهللاسجاسي

فـازي (مطالعـه مـوردي: شهرسـتان خدابنـده)، فصـلنامه روسـتا و         - تاپسيس – پايدار روستايي با مدل تركيبي سوات

  .85-110، صص 1392 ، تابستان2، شماره 16توسعه، سال 

 هـاي دارايـي  سـطح  )، سـنجش 1395فـرد، اسـماعيل (  شـكوري  و صادقلو، طـاهره  ؛قيداري، حمداهللاسجاسي

 و پـژوهش  تايبـاد)، مجلّـة   شهرسـتان  روستاهاي: موردي پايدار (مطالعة معيشت رويكرد با روستايي مناطق در معيشتي

  .197-216 صص ،13 پياپي شمارة ،1395 بهار ،1 شمارة ،5 سال روستايي، ريزيبرنامه

 مطالعـه ( روسـتايي  نواحي بر آن اثرات و دوم هايخانه گردشگري ،)1395( ميترا محموديان، و رحيم سرور،

  .1-13صص ، 1 شماره فضايي، - مكاني هايپژوهش ،)نير مهماندوست دهستان روستاهاي: موردي

 دوم هـاي خانـه  گردشگري توسعه اجتماعي پيامدهاي بررسي ،)1397( عليرضا استعالجي، و زهرا نيا،شريفي

 ،31 دوره انسـاني،  هـاي سـكونتگاه  ريـزي برنامـه  مطالعـات  پژوهشي علمي فصلنامه ،)زيارت روستاي: موردي مطالعه(

  .69-84 صص ،1 شماره

 فقـر  كـاهش  و رفـاه  بـر  اجتمـاعي  سـرمايه  نقـش  )، بررسي1390( بهاالدين نجفي، و عبدالرسول شيروانيان،

 ، صـص 3 شـماره  ،5 سـال  كشـاورزي،  اقتصـاد  درودزن) زهكشي و آبياري شبكه محدوده: موردي يروستايي (مطالعه

33-25.  

 كارشناسـي  نامـه پايان روستايي، نواحي بر آن اثرات و دوم هايخانه گردشگري ،)1384( زهرا نسب،صالحي

  .تهران دانشگاه رضواني، محمدرضا راهنمايي به جغرافيا، ارشد

 مـوردي  مطالعـه  روستايي؛ پايدار معيشت در آن نقش و روستاها به مهاجران بازگشت ،)1390( بهمن صحنه،

  .تهران دانشگاه جغرافيا، دانشكده دكتري نامهپايان گلستان، قال، استانآق شهرستان

 ايران، روستايي جامعه در فقر مطالعات بر تحليلي فرا ،)1389( محمدي، سعيد و پيري، صادق ؛مهدي طالب،

  .20-41صص ،1389 زمستان و پاييز ،2 شماره ،2 دوره روستايي، توسعه فصلنامه
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)، 1394شاهكوهي، عليرضـا (  خواجه و شريف زاده، محمدشريف ؛صالحي، خديجه ؛زاده، غالمحسينعبداهللا

 ،4 گردشـگري، سـال   توسعه و ريزيبرنامه گلستان، مجله استان در روستايي پايدار معيشت بر گردشگري تاثير بررسي

  .148-169 صص، 1394 ، زمستان15 شماره

 هـاي خانـه  گردشـگري  رواج تاثير بررسي ،)1396( سميرا كاوياني، و مهدي جوانشيري، ؛اكبرعلي عنابستاني،

-برنامـه  پژوهشي - علمي فصلنامه كالردشت، شهرستان: موردي مطالعة روستايي هايسكونتگاه كالبدي توسعة بر دوم

  .1-24 صص ،26 پياپي ،3 شماره ،7 سال ،)جغرافيا( فضايي ريزي

 مـديريت  هـاي شـاخص  و معيارهـا  تبيـين  ،)1395( الدينقوام اميري، زاهدي و افشين كار،دانه ؛مريم فرزود،

 سـال  گردشگري، توسعه و ريزيبرنامه مجله ،)قشم و خمير حوزه مانگرو هايجنگل: نمونه مطالعه( پايدار گردشگري

  .169-194 ، صص17 شماره ،5

-نقـش خانـه   )، تحليل1396مهدوي، مسعود ( و كردواني، پرويز ؛مشيري، سيد رحيم ؛پسند، محمدتقيقماش

 جغرافيـاي  در نـو  هايالهيجان، نگرش شهرستان مركزي روستاهاي بخش كشاورزي اراضي كاربري تغيير در دوم هاي

  .1-13 صص ،1396، زمستان 4، شماره 9انساني، سال 

 در دوم هـاي خانـه  عملكـرد  بـر  تحليلـي  ،)1397(اكبـر  علي كاني،نجفي و بهمن صحنه، ؛نرگس طاهر،متولي

 سـال  توسعه، و روستا فصلنامه ساري، شهرستان چهاردانگه، بخش موردي مطالعه: (كوهستاني روستاهاي پايدار توسعه

  .133-159 صص ،1397 بهار ،1 شماره ،21

 گسـترش  اثـرات  )، تبيـين 1397منـوچهري، سـوران (   و اسـدي، سـيوان   ؛طلعتـي، مرضـيه   ؛محمدي، سعدي

كردسـتان)،   اسـتان  غـرب  - اورامـان  دهستان: موردي كوهستاني (مطالعه روستاهاي معيشت سطح تغيير در گردشگري

  .191-208، صص 1 پياپي شماره ،1397 بهار ،1 شماره ،33 سال جغرافيايي، تحقيقات فصلنامه

صحنه، بهمـن   و نظري، عبدالحميد ؛رضواني، محمدرضا ؛مجتبي معصوم،قديري ؛سيدحسنلنگرودي، مطيعي

 هـاي ، پژوهش)قال آق شهرستان: موردي مطالعه(ساكنان  معيشت بهبود در روستاها به مهاجران بازگشت )، تأثير1390(

  .67-83 ، صص1390زمستان ،78 شماره انساني، جغرافياي

 خانوارهـاي  معيشتي اريدپاي و معيشت در گردشگري نقش واكاوي ،)1397( چنور نيكخواه، و فرزاد ويسي،

 شـماره  ،22 سـال  ريـزي، برنامـه  و جغرافيا پژوهشي - علمي نشريه ،)سروآباد اورامان بخش: موردي مطالعه( روستايي

  .329-348 صص ،1397 زمستان ،66
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