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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و تبیین اثرات و پیامددها زیتدتمحیطدی تسسد ه گردشدرر انبدسه در
نساحی روستایی دهتتان تمشكل از شهرستان تنكابن بر اساس نررش جام ه میزبان ،میهمان و متتندات عیندی
است .ناحیه مسرد مطال ه این تحقیق با  2نقطه روسدتایی 02 ،خدانسار و  09 0نفدر جم یدت در بخدش
نشتا شهرستان تنكابن قرار دارد .روش تحقیق از نسع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است و برا نمسنهگیدر  ،از
روش نمسنهگیر تصادفی ساده استفاده شده است 09 .پرسشنامه سرپرست خانسارهدا سدا ن محلدی از 0
روستا نمسنه و  29پرسشنامه از جام ه گردشرران تكمیل گردیده و دادههدا جمد آور شدده از رریدق
آزمسن آمار پارامتر (آزمسن  Tتكمتغیره ،زوجی و وابتته) مسرد تحلیل قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان
میدهد ه تسس ه

انبسه گردشرر و ض ف سیتدت مددیریت محلدی ،پیامددها منفدی عمیقدی هم دسن

تخریب مناب ربی ی ،تغییر اربر اراضی زراعدی و بدا هدا و افدزایش آلدسدگیهدا محیطدی ،در ندساحی
روستایی مسرد مطال ه در پی داشته است .افزون بر این ،بر اساس نررش سا نان محلی (جام ده میزبدان)،
جام ه گردشرران (میهمان) و متتندات عینی ،تسس ه انبسه ف الیتها گردشرر در دهتتان تمشدكل،
به دلیل فقدان برنامهریز و مدیریت ارآمد مسجب بروز اثرات و پیامدها نامطلسب زیتتمحیطدی شدده
واژههای کلیدی :تسس ه گردشرر  ،اثرات و پیامدها ،جام ه میزبان و میهمان ،نساحی روستایی ،تمشكل.
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مقدّمه
از اوایل دهه  09میالد  ،مطال ات مربسط به آثار محیطی گردشرر گتترش روزافزونی یافدت.
از جمله عساملی ه مسجب اهمیت بررسی این آثار شده است ،میتسان به نقش محیط در تسس ه این
صن ت اشاره رد؛ زیرا بدون وجسد محیطی جذاب ،نمیتدسان بده تسسد ه گردشدرر امیدد داشدت
( اظمی .) 9 : 20 ،در بتیار از منارق جهان ،زیباییها محیط ربی ی و جذابیتها محدیط
زیتت ،علت اصلی و اولیه برا جلب گردشرران و تسس ه ف الیت گردشدرر اسدت .بندابراین
محیط ،بتتر اصلی ف الیتها مربسط به گردشرر بهشمار میآید ( هاش پسر و همكاران: 0 ،
 )40و تسس ه گردشرر تا حد زیاد به محیط زیتت ربی ی وابتته است؛ زیرا محیط زیتت خسد
بهتنهایی میتساند جاذبهها منحصر به فرد برا گردشرران داشته باشد .بنابراین حفظ محیط زیتت
و بهبسد یفیت آن ،در تسس ه گردشرر بتیار اهمیت دارد (تاند

: 9 4،

گردشرر در هر منطقها  ،نقش شمشیر دولبها را ایفا می ند؛ بهگسنها

) .تسسد ه صدن ت

ه میتساندد هد بده رشدد

شاخصها اقتصاد منجر شسد و ه مسجب آلسدگی و آسیب محیط زیتت گردد .در این میان ،نقش
برنامهریز بتیار مسرد تسجه است (ژان  ،دن  ،سسن

و دین

،

 .) 9به هر حال ،مناسدبات بدین

گردشرر و محیط ه اساسی و ه بتیار پی یده است .میان این دو ،وابتتری متقابلی وجسد دارد ه
در اصطالح به آن ه زیتتی میگسیند .این ه زیتتی به زبدان سداده بددین م ناسدت ده گردشدرر
تسس ه خسد را مرهسن محیطها با یفیت باالست ،بنابراین آن محیطها نیدز بایدد از سدطسح بداال
حفاظت برخسردار شسند تا ارزش خسد را بهعنسان مناب گردشرر حفظ نندد (ضدیایی.) 0 : 22 ،
علت تشدید پی یدگی روابط متقابل محیط و گردشرر در این نكته نهفته است ه پیامدها این رابطه
فرق می ند (همان).
با تسجه به این ه جاذبهها گردشرر هتته اصلی تسس ه ف الیتها گردشدرر بدهشدمار
میروند ،هر تغییر

ه منجر به تنزل یفیت محیط ربی ی در جاذبهها ربی دی گردشدرر شدسد ،از

میزان مطلسبیت فضا برا گردشرران و بازدید نندگان می اهدد و بدهتددری ت دداد بازدید ننددگان از
جاذبهها ربی ی با افت محتسسی مساجه میشسد .از این رو ،تسجه به اثرات مثبت و منفی گردشرر
بر محیط زیتت و مدیریت آن اهمیت مدییابدد (ضدیایی و تدراب احمدد  .) 11 : 0 ،از دیددگاه
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روانشناسان و جام هشناسان برا اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیتت و جلدسگیر از تخریدب
آن ،تغییر رفتار انتانها به سس اب اد ربی تگرایانه و متؤوالنه ضرور است (متقدی و همتدیگسیده،
.) 41 : 0
نساحی روستایی دهتتان تمشكل از شهرستان تنكابن بهعنسان محدوده مدسرد مطال ده ،بده سدبب
برخسردار از جاذبهها ربی ی ،از سالها پیش از انقالب مسرد تسجه گردشرران داخلی قرار گرفتده
است .گتترش جریانها انبسه گردشرر به شكل خسدجسش و نترلنشدده در ناحیده مدذ سر در
سطسح محلی و ناحیها  ،به متائل و مشكالتی زیتتمحیطی منجر شده اسدت .از ایدن رو ،شناسدایی
میزان پیامدها و اثرات زیتتمحیطی متأثر از تسس ه گردشرر انبسه در ندساحی روسدتایی مزبدسر از
دیدگاه جام ه میزبان ،میهمان (گردشرران اقامتی و صاحبان خانهها دوم) و متتندات عینی با هدف
اهش زیانها احتمالی یا تأثیرات منفی در جسام میزبان و در نهایت دستیابی به تسسد ه پایددار،
امر ضرور بهنظر میرسد.
مبانی نظری
تا نسن در مجمسعه مطال اتی ه درباره

مسضسع گردشرر

و محیط زیتت انجام شده ،به

مسضسعاتی چسن اثرات و پیامدها محیطی ناشی از تسس ه گردشرر  ،گرایشها وابتته به محیط
زیتت ،اقدامات جم ی و مطال ات مربسط به چالشها پیش رو ،تسجه شده است ( سسیس : 999 ،
 .)009در این راستا بیشتر تحقیقات محیطی ،به بررسی آثار محیطی گردشرر بر حیات وحش و
پسشش گیاهی پرداخته و به پیامدها آن بر خاك ،آب و هسا

تر تسجه ردهاند .ه چنین تمر ز این

گرفته است (متیتن و وال  .)00 : 02 ،مطال ات بیانرر آن است ه اثرات محیطی گردشرر بر
اساس نسع ،گتتره و شدت اثرات در نساحی خاص ،متغیر و قابل ربقهبند
(میكژووسكی : 004 ،

و شناسایی هتتند

).

گردشرران و جام ه میزبان بخش مهمی از صن ت گردشرر را تشكیل میدهند و رفتار این دو
گروه ،تأثیر ت یین نندها بر نسع پیامدها این صن ت برا محیط دارد ( اظمی .) 4 : 20 ،مطال ه
در زمینه اثرات و پیامدها گردشرر بر محیط زیتت از دیدگاه سا نان ،بیانرر آن است ه
1
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جام ه میزبان ممكن است گردشرر را بهعنسان عاملی مثبت یا منفی برا محیط خسد در نظر
بریرد ( ی  .)09 : 99 ،بلیتل و هس

در سال  029بر اساس مطال ات خسد نتیجه گرفتهاند ه

درك مثبت سا نان از اثرات محیطی گردشرر احتماالً به این دلیل است ه تسس ه گردشرر
در ناحیه مقصد در مراحل اولیه خسد قرار دارد (بلیتل و هس  .) 4 : 029 ،اما مطال ات شاو و
ویلیامس نشان میدهد رشد گردشرر بهویژه تسس ه انبسه آن ،ریفی از اثرات منفی را بر محیط
ربی ی و انتانی بر جا

خساهد گذاشت (شاو و ویلیامس .) 4 : 999 ،ه چنین با تسجه به

آسیبپذیر و حتاسیت باال محیط زیتت روستایی ،تسس ه انبسه گردشرر و عدم تناسب آن با
ظرفیت تحمل در چنین محیطی ،ممكن است جاذبهها روستایی نظیر اراضی جنرلی و زراعی ،با ها
و پاركها در اثر استفاده بیش از حد گردشرران ،تخریب شسند و ارزش تفریحی خسد را از دست
دهند (شارپلی .)0 : 000 ،0به این ترتیب ،ایجاد آلسدگیها صستی و بصر  ،آلسدگیها آب و هسا،
مشكالت دف زباله ،ختارت رسیدن به آثار باستانی و تاریخی ،مشكالت استفاده از زمین و تخریب
سساحل ،از آثار منفی زیتتمحیطی گردشرر در نساحی روستایی است (اینتكیپ.) 04 : 00 ،4
پیزام در مطال ه
منفی درباره

یپ سد 1در ماساچسست آمریكا دریافت ه ترا

اثرات محیطی گردشرر

را در میان جام ه

باال

گردشرران ،تصسر

میزبان و میهمان افزایش میدهد

0

( .)Liu, 1987: 20به عقیده پیرس نساحی با سط باال تسس ه گردشرر  ،نررانیها محیطی را
را در ذهن جام ه میزبان تقسیت می نند (پیرس: 029 ،

) .در این زمینه مطال ات سوان و آ ان

2

در آنتالیا تر یه بیانرر آن است ه اگرچه سا نان محلی از تسس ه گردشرر در ناحیه مسرد
مطال ه حمایت ردهاند ،اما نررانی زیاد درباره اثرات منفی زیتتمحیطی گردشرر بهویژه در
گردشرر نتبت داده نشده ،بلكه یفیت تصمی گیر متؤوالن محلی و مدیریت ض یف در تخصیص
اراضی ،منجر به بروز پیامدها منفی محیطی گردشرر در ناحیه مسرد مطال ه ،گردیده است ( سوان
و آ ان.)10 : 994 ،
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زمینه

جنرل داشتهاند .با وجسد این ،اثرات منفی محیطی در ناحیه

مسرد مطال ه به تسس ه

اثرات و پیامدهای زیستمحیطی گردشگری در نواحی روستایی524.....................................................

یكی دیرر از روشها ارزیدابی اثدرات گردشدرر بدر اب داد محیطدی مقصدد ،سدنجش نردرش
گردشرران است .ارزیابیها گردشرران از اثرات محیطی مطلدسب یدا ندامطلسب ،بدا ندسع و نحدسه
عرضه ف الیتها گردشرر و تفریحی در جام ه میزبان ،اهداف گروههدا متندسعی از داربران
(بازدید نندگان) و اهداف مدیریت مناب  ،در ارتباط است (دن

: 99 ،

 .)4بهرسر لی ،محیطها

ربی ی آلسده ،ساختمانها ناهمرسن ،مكانها بتیار شلس  ،چش اندازها تخریبشدده و شدلس ی و
ازدحام بتیار زیاد متأثر از تسس ه انبسه گردشرر  ،به اهش یفیت تجربه گردشرران و در نهایت
اهش رضایت بازدید نندگان از محیط روستایی منجر میشسد و در نتیجده ،نردرش منفدی دربداره
اثرات محیطی تسس ه گردشرر در ذهن جام ه میهمان تقسیت میگردد (هیس و وال: 994 ،

.)1

محدودهی مورد مطالعه
محدوده مسرد مطال ه این تحقیق ،ندساحی روسدتایی دهتدتان تمشدكل واقد در بخدش مر دز
شهرستان تنكابن است .این ناحیه ه از شمال به دریا خزر و از جنسب به پسشش جنرلدی و ارتفاعدات
البرز محدود میشسد ،در سال 24

دارا  2نقطه روستایی 02 ،خانسار و  09 0نفر جم یت بدسده

است (مر ز آمار ایران.) 24 ،
گسنه گردشرر

الب در منطقه مسرد مطال ه از نسع اقامتی و خانهها دوم (عمدتاً شدهركهدا

گردشرر ) است ه از دهه 09

به ب د ،شكل انبسه به خسد گرفتهاندد .بدهردسر لدی در ایدن حدسزه،

گردشرران اقامتی و خانهها دوم عمدتاً در روستاها ساحلی تمر ز یافتهاند .وجسد ساحل بهعنسان یكی
از جاذبه ها مه این منطقه ،گردشرران زیاد را به خسد جذب رده است و در پی آن در اثر تسسد ه

Deng
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گردشرر  ،سساحل این منطقه شدیداً مسرد تخریب قرار گرفتهاند.
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شكل شمارهی یک -موقعیّت دهستان تمشكل شهرستان تنكابن در استان مازندران
جدول شمارهی یک -ویژگی جمعیّتی دهستان تمشكل 5311-5311
نام روستا

خانسار

جم یت

اظ آباد

0

100

مكرود

10

00

فقیهآباد

00

90

تمشكل

00

1 9

م ل سه

1

002

تسبن
رودگرمحله

99

090

پلسرا

01

909

علیآباد

00

ل

240

جم

(مأخذ :مر ز آمار ایران ،شناسنامه آباد ها

شسر ) 24

1142
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روش تحقیق
هدف این پژوهش ،تبیین میزان اثرات و پیامدها زیتتمحیطی تسس ه گردشرر انبدسه در
نساحی روستایی دهتتان تمشكل بر اساس دیدگاه جام ه میزبان ،جام ه میهمدان (گردشدرران
اقامتی و صاحبان خانهها دوم) و متتندات عینی است .بر پایه مبانی نظر مربسط ،یافتدههدا
سایر محققان در این زمینه و ارها میدانی اولیه ،برخی شاخصهدا زیتدتمحیطدی انتخداب و
دادهها مرتبط با آنها از رریق پرسشنامه جمد آور و تبیدین شددند .بدا تسجده بده گتدتردگی
جام ه آمار در تكمیل پرسشنامه ،از روش نمسنهگیر تصادفی ساده استفاده شده است؛ بهگسنها
ه  09پرسشنامه سرپرست خانسار از  0روسدتا نمسنده (بدرا هدر روسدتا نمسنده نیدز یدك
پرسشنامه روستا) و  29پرسشنامه از گردشرران تكمیدل گردیدده اسدت .پرسدشنامده بدرا
بررسی روایی صسر و محتسایی ،از سس متخصصان و استادان مسرد مطال ه قرار گرفت و پس از
اعمال نظر آنان و انجام اصالحات الزم ،نهایی شدد .بدرا سدنجش پایدایی نیدز از ضدریب آلفدا
رونباخ استفاده شده است .مقدار ضریب برا پرسشنامده جام ده میزبدان و گردشدرران بده
ترتیب  9/20و  9/2بهدست آمده ه نشاندهنده م نادار بسدن میزان پایایی است.
دادهها مسرد استفاده در این پژوهش از نسع عینی و ذهنی است و واحد تحلیل نیدز روسدتا،
سرپرست خانسار و گردشرران هتتند .میزان زباله (بهعنسان داده عینی) از واحدد تحلیدل روسدتا
برداشت و در دو مقط زمانی فصل گردشرر و یرگردشرر از رریق آزمسن  Tوابتدته ،مدسرد
مقایته و تحلیل قرار گرفته است .دادهها شداخص ذهندی نظیدر میدزان تسسد ه گردشدرر و
شاخصها مرتبط با اثرات مانند از بین رفتن منظر و زیبایی روستا و  ،...از رریق دیدگاه جام ه
دیرر برا تأیید یا عدم تأیید اثر هر شاخص از رریق میدزان م ندادار تسافدق در میدان جام ده
نمسنه میزبان و میهمان ،از آزمسن  Tتكنمسنها استفاده گردیده است.

Objective Data
Subjective Data

1
2
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اثرات و پیامدهای زیتتمحیطی گردشگری
یافتههای توصیفی
یافتهها تسصیفی از ویژگیها سنی سرپرستان خانسارها نمسنه ،بیانرر آن است ه میانرین
سنی آنان  0سال (با حداقل  0سال و حدا ثر  02سال) بسده است .به لحاظ تر یب جنتی،
 02درصد از پاسخگسیان را مردان و

درصد از آنان را زنان تشكیل دادهاند .بیشترین فراوانی

سط تحصیالت مربسط به تحصیالت دیپل م ادل  2/0درصد و

ترین فراوانی مربسط به سط

تحصیالت ارشناسی ارشد و باالتر م ادل  0/درصد بسده است .ه چنین وض یت شغلی
سرپرست خانسار در هشت ربقه

دولتی ،تجار و خدماتی ،ساخت و ساز ،شاورز  ،بیكار،

خانهدار ،دانشجس و بازنشتته مشخص شده ه بیشترین فراوانی شا لین سرپرست خانسار مربسط
به ربقه

شاورز م ادل  09درصد بسده است.

بررسی ویژگیها

گردشرران نمسنه نشان میدهد ه از نظر ساختار سنی 04 ،درصد از

گردشرران نمسنه در گروه سنی  9تا  09سال قرار داشتهاند .به لحاظ جنتیت نیز  14درصد از
گردشرران نمسنه ،مردان و  4درصد زنان بسدهاند .ه چنین مطال ه نمسنهها ،حا ی از میزان
باال تأهل گردشرران است؛ بهگسنها

ه  10/4درصد گردشرران را افراد متأهل تشكیل میدهند.

بررسی سط سساد گردشرران نمسنه ،بیانرر آن است ه  1درصد از آنان دارا سط تحصیالت
لیتانس و باالتر بسدهاند .از لحاظ وض یت اشتغال نیز گردشرران عمدتاٌ در گروه شغلی آزاد قرار
میگیرند.

ا ثر مطال ات در زمینه اثرات محیطی گردشرر  ،عمدتاً بر اثرات منفی آن و عسامل بالقسه مخربِ
ناشی از مدیریت ض یف تسس ه گردشرر تأ ید می نند (گرین : 009،

) .در این تحقیق برا

بررسی و ارزیابی اثرات محیطی در دهتتان تمشكل شهرسدتان تنكدابن ،از شداخصهدا افدزایش
آلسدگی صستی ،تخریب با ها و اراضی زراعی ،افزایش ساختوساز بیرویه و تخریب چش اندداز
روستایی ،میزان استفاده گردشرران از مناب تفریحی ،از بین رفتن منظر و زیبایی روستا ،تخریدب
مناظر روستا به سبب افزایش دور ریز زباله از سس گردشرران و تخریب مناب ربی ی نظیر حدری
رودخانهها و سساحل دریا ،استفاده شده است .در این زمینه ،نردرش جام ده میزبدان در ناحیده
Green

1
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مسرد مطال ه بیانرر آن است ه اثرات و پیامدها زیتتمحیطی در نتیجه تسسد ه گردشدرر
در همه شاخصها محیطی منفی بسده است؛ بهگسنها

ده جام ده میزبدان اثدرات ندامطلسب

گردشرر بر اب اد محیطی را در حد متسسط تا خیلی زیاد دانتته است .افزایش آلسدگی صستی بدا
میانرین رتبه

 ،0/افزایش ساختوساز بیرویه با میانرین رتبه  ، /1تخریب بدا هدا و اراضدی

زراعی با میانرین رتبه  ، /0از بین رفتن منظر و زیبایی روستا (آلسدگی بصر ) با میانرین رتبه
 ،0/تخریب مناظر روستا به سبب افزایش دور ریز زباله از سس گردشدرران بدا میدانرین رتبده
 ،0/تخریب سساحل دریا و حری رودخانه با میانرین رتبه  /2و بهردسر لدی تخریدب محدیط
زیتت با میانرین رتبه

 ،0/از مصادیق این امر بهشمار میآیند.

در میان سا نان محلی تسافق م نادار در تأیید اثرات منفی فسق وجسد دارد (جدول ) .بددین
ترتیب در نساحی روستایی مسرد مطال ه به علت مدیریت نا ارآمد و خسدجسش بسدن گردشرر و
ده

شكل انبسه آن ،رابطها خصمانه میان گردشرر و محیط زیتت برقرار شده است؛ بهگسندها

رشد و تسس ه گردشرر مسجب تخریب و بره خسردن نظد و یكپدارچری محدیط ربی دی و
مصنسع ناحیه مسرد مطال ه ،شده است .یافتهها این تحقیق نشان میدهد تسسد ه گردشدرر
نتسانتته است هیچ تأثیر مطلسب و سازندها بر اب اد محیطی ندساحی روسدتایی داشدته باشدد و در
مجمسع ،تسس ه گردشرر بهعنسان عاملی مخرب نقشآفرینی درده اسدت .بدر اسداس دیددگاه
سا نان ،ه بتتری میان تسس ه گردشرر و شاخصها محیطی فسق ،متدتقی و در سدط 00
درصد ارمینان م نادار است.
جدول شمارهی دو -نتایج آزمون  Tدر تأیید یا عدم تأیید شاخصهای اثرات زیستمحیطی از دیدگاه جامعهی

متغیر

ت داد جام ه

م یار

میانرین

/420

9/

09

/1

/904

9/91

میزان استفاده گردشرران از مناب تفریحی

09

/0

/ 02

9/901

میزان تخریب مناب ربی ی نظیر حری رودخانهها

09

/1

/ 94

9/90

تخریب مناظر روستا به سبب افزایش دور ریز زباله

09

0/

/ 4

9/90

از بین رفتن منظر و زیبایی روستا (آلسدگی بصر )

09

0/

/912

9/910

میزان آلسدگی صستی
میزان ساختوسازها بیرویه و تخریب چش -
انداز روستایی

نمسنه

میانرین

انحراف

خطا

09

0/
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ادامه جدول شمارهی دو -نتایج آزمون  Tدر تأیید یا عدم تأیید شاخصهای اثرات زیستمحیطی از دیدگاه
جامعهی میزبان (دهستان تمشكل)
ت داد جام ه

متغیر

نمسنه

میانرین

انحراف

خطا

م یار

میانرین

تخریب با ها و اراضی زراعی

09

/0

/9

9/94

تخریب سساحل

09

/2

/ 91

9/90

متغیر

T

افزایش آلسدگی صستی

درجه
آزاد

سط م نادار

/ 00

20

*9/999

0/911

22

*9/999

میزان استفاده گردشرران از مناب تفریحی

A3

/ 00

20

*9/999

تخریب مناب ربی ی نظیر حری رودخانهها

A4

/ 10

20

*9/994

تخریب مناظر روستا به سبب افزایش دور ریز زباله

2/ 10

20

*9/999

از بین رفتن منظر و زیبایی روستا (آلسدگی بصر )

0/ 2

A1

ساختوسازها بیرویه و تخریب چش انداز
روستاییA2

A5
A6

تخریب با ها و اراضی زراعی
تخریب سساحل

A8

A7

20

*9/99

/ 40

20

*9/999

0/9 2

22

*9/999

(مأخذ :ارالعات متتخرج از پرسشنامه)
*م نادار در سط  00درصد

گردشرران در نسار ساحلی ،نار رودها ،مناظر زیبا ،حاشیه جادهها و خیابانها منتهی به بافدت
البد روستا است؛ بهگسنها

ه جم آور و دف زبالهها در فصل گردشرر به مشكلی اساسی

برا سكسنتگاهها روستایی این حسزه تبدیل شده است و مدیریت مناسبی بدر زبالده تسلیدد
حا

نیتت .در نتیجه ،محدودههایی از حسزهها جذاب به دلیل تخلیده زبالده ،ارزش تفریحدی

خسد را از دست دادهاند .بر اساس مطال ات میدانی ،زباله تسلید شده در نساحی روستایی به سبب
باال بسدن ررسبت ،دارا مقادیر زیاد شیرابه اسدت ده بدا داشدتن اسدیدیته بداال -بدهویدژه اسدید
سسلفسریك -مسجب آلسدگی آب و خاك میشسد .به این ترتیب ،باال بسدن سط آب در سفرههدا
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از پیامدها منفدی تسسد ه گردشدرر در محددوده مطال داتی ،دور ریدز زبالده از سدس
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زیرزمینی و نفسذ شیرابهها مسجسد در عمق زمین ،به آلسدگی آبها تحدتاالرضدی مدیانجامدد
(مهندسین مشاور ساپ.) 00 : 24 ،
براساس یافتهها میدانی ،حج

ل زباله تسلید شده در فصل گردشرر در نساحی روستایی

مسرد مطال ه 0109 ،تُن در شبانهروز است .بنابراین سرانه تسلید حدود /

یلدسگرم بدرآورد

میشسد ،در حالی ه در فصل یرگردشرر میزان زباله تسلید شده 40 9 ،تُن اسدت و سدرانه
تسلید حدود  9/0یلسگرم محاسبه میگردد .در این زمینه ،نتایج آزمسن Tزوجی نشان میدهد ده
میانرین حج تسلیدد زبالده در دو فصدل گردشدرر و یرگردشدرر م ندادار اسدت .در برخدی
روستاها نمسنه این حسزه ،حج زباله در فصل گردشرر رشد بتیار زیاد داشته و مشكالت
فراوانی برا جام ه میزبان ،میهمان و متؤوالن ایجاد رده است (جدول ) .البتده آمدار و ارقدام
جدول شماره سه ،مربسط به مكانهدایی اسدت ده زبالدههدا آن تسسدط مدأمسران دهیدار هدا
جم آور میشسد و حجد زیداد از زبالده هدایی ده پیرامدسن بافدت البدد روسدتا در فصدل
گردشرر رها میگردد و جم آور نمیشسد ،از شمسل این شدمارش خدارج اسدت .بدر اسداس
مطال ات میدانی ،در فصل گردشرر بیشترین میزان زباله مربسط به روستاها مكرود و پلسرا و
ترین میزان زباله نیز مربسط به روستا علیآباد بسده است .در این زمینه ،میان ت داد خاندههدا
دوم و میزان زباله در فصل گردشرر و در نتیجه افزایش هزینه عمسمی برا دف آن ،ه بتتری
متتقی وجسد دارد ه ضریب ه بتتری آن  9/00و در سط  00درصدد ارمیندان م ندادار اسدت.
افزایش بتیار زیاد زباله در فصل گردشرر  ،هزینه و مشكالت فراوانی را در جم آور  ،حمدل و
دف زباله برا دهیاران روستاها این حسزه بهوجسد آورده است.
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جدول شمارهی سه -میزان تولید زباله در روستاهای نمونهی دهستان تمشكل در فصول گردشگری و
غیرگردشگری در شبانهروز
میزان تسلید زباله در سال 24

روستا

فصل یرگردشرر

اظ آباد

kg

فصل گردشرر

سرانه زباله به نفر در هر
فصل یرگردشرر

روستا kg

فصل گردشرر

099

99

9/40

/0

مكرود

99

499

/

9/

فقیهآباد

299

499

9/01

/

تمشكل

0 9

0 9

9/12

/4

م ل سه

049

99

9/41

/4

تسبن

99

299

9/0

/4

رودگرمحله

099

99

9/00

/41

پلسرا

99

499

/ 9

/ 0

علیآباد

49

2 9

/

/1

40 9

0109

9/24

/

جم

ل

(مأخذ :محاسبات انجامشده بر رو ارالعات متتخرج از پرسشنامه)
جدول شماره چهار -اختالف میان میزان زباله تسلید شده در دهتتان تمشكل در دو فصل گردشرر و
یرگردشرر
شاخص
زبالهههی تولیههد شههده در فصههل

م یار

تسلید زباله

آزاد

00 /

2

1 0/000

م نادار
-0/002

9/99

(مأخذ :محاسبات انجامشده بر رو ارالعات متتخرج از پرسشنامه)

یكی دیرر از مشكالت محیطی این ناحیه ،شیسه دف فاضالب اسدت .بدا تسجده بده ایدن ده
ناحیه مسرد مطال ه فاقد سیتت اگس و شبكه دف فاضالب است ،گتترش بیرویه خانههدا
دوم بهویژه در حری رودخانهها و خروج فاضالب از آنها ،مسجب آلسدگی آب رودخانه منتهدی
به دریا شده و این امر ،آلسده شدن دریا بهعنسان جاذبه گردشدرر و نیدز آسدیبدیددگی جدد
نساحی ساحلی را در پی داشته است .در حال حاضر به دلیل تخلیه فاضالب در دریا در بتدیار
از قتمتها ساحلی ،آلسدگی میكروبی آن باالست .در این زمینه ،مطال ات انجامشده در حدسزه
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گردشگری و غیرگردشگری

انحراف

میانرین

درجه

مقدار

T

میزان

اثرات و پیامدهای زیستمحیطی گردشگری در نواحی روستایی531.....................................................

مسرد نظر ،نشان مدیدهدد مقدادیر انددازهگیدر شدده [ ] E.coilو[ ] Faeacal Streptococciدر
 999میلیلیتر با احتمال  04درصد ،به ترتیب رق  19/40و  94است ه حا ی از وجسد مناب
آالینده میكروبی در رسل ساحل این حسزه است (مهندسین مشاور ساپ: 24 ،

).

در این حسزه ،رشد شتابناك گردشرر بهویژه گتترش خاندههدا دوم در ندساحی روسدتایی،
آلسدگی زیبایی و منظر روستاها را نیز در پی داشته اسدت .فقددان برنامدهریدز صدحی و اصدسلی
اربر اراضی و ساختوسازها بیرویه در این حسزه نظیر گتترش نامنظ ویالهدا و تتدهیالت
رفاهی و تجار  ،مسجب از بین رفتن ساختار بكر مناظر روستا شده است؛ بهگسنها

ده هسیدت و

منظر البد روستاها تناسبی با محیط زیبا این ناحیه ندارد .نظر جام ده میهمدان (گردشدرران و
صاحبان خانهها دوم) درباره آلسدگی بصر روستا با میدانرین رتبده

 ،0/منفدی و بدا میدزان

تر ه سس با جام ه میزبان بسده است .ه چنین نظر گردشرران دربداره افدزایدش آلدسدگی
صستی با میانرین رتبه  ، /0ساختوسازها بیرویه  ، /میزان اسدتفاده گردشدرران از منداب
تفریحی  ، /1تخریب مناب ربی ی نظیر سساحل دریا و حری رودخاندههدا  ، /2تخریدب منداظر و
چش انداز روستا به سبب دور ریز زباله  ،0تخریب با ها و اراضی زراعی  /0و پایین بسدن یفیت
محیط زیتت  0/بسده است ه نشاندهنده تأیید اثرات منفی گردشرر در مقصد مذ سر است.
بر اساس آزمسن  ،Tدر میان جام ه میهمان نیز به لحاظ تأیید اثدرات شداخصهدا فدسق ،تسافدق
م نادار وجسد دارد.
بهرسر لی مطال ات در زمینه
گردشرران اقامتی درباره

یفیت محیط زیتت از دیدگاه گردشرران نشان مدیدهدد ده

یفیت و بهداشت محیط زیتت ،نررش منفی داشتهاند؛ بهگسندها

ده

 1/درصد آن را در حد متسسط و فقط  2/0درصدد ،آن را خدسب و خیلدی خدسب دانتدتهاندد.
گردشرران صاحب خانهها دوم نیز عمدتاً با میدزان د تدر نتدبت بده گردشدرران اقدامتی ،از
وض یت زیتتمحیطی نساحی روستایی ناراضی بسدهاند؛ بهرسر
و خیلی

ه  4 /درصد از آنان رضدایت

 9/ ،درصد رضایت نتبی و  0/2درصد رضایت زیاد و بتیار زیاد داشتهاندد .در

این زمینه گالسسن ،گادفر و گسد م تقدند ه گردشرر انبسه ،بذر تخریب خسد را میپاشدد و
میتساند مسجب نابسد خسد شسد؛ زیرا همان جذابیتها زیتتمحیطیا را ه بازدید نندگان و
گردشرران برا تفری و مشاهده آن به این محدل مدیآیندد ،از بدین مدیبدرد (چدریس چدسل و
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سیر ایا  .) 2 : 994 ،نتایج این مطال ات حا ی از آن است ده ایدن دیددگاه ،در ناحیده مدسرد
مطال ه مصداق دارد.
جدول شمارهی پنج -نتایج آزمون  Tدر زمینهی درک اثرات زیستمحیطی گردشگری بر اساس دیدگاه جامعهی
میهمان (دهستان تمشكل)
میانرین

انحراف م یار

Sig

میزان آلسدگی صستی

/0

1/1 1

*9/999

میزان ساختوسازها بیرویه و تخریب چش انداز روستایی

/ 0

1/240

*9/999

میزان استفاده گردشرران از مناب تفریحی و جاذبهها

/11

0/191

*9/99

میزان تخریب مناب ربی ی نظیر حری رودخانهها

/20

/

*9/99

0

9/4

*9/999

از بین رفتن زیبایی و منظر روستا (آلسدگی بصر )

0/ 0

0/ 2

*9/990

تخریب با ها و اراضی زراعی

/00

9/092

*9/999

تخریب سساحل

/0

9/10

*9/999

2/92

*9/999

متغیر

میزان تخریب مناظر روستا به سبب افزایش دور ریز زبالده در
نتیجه تسس ه گردشرر

پایین بسدن یفیت محیط زیتت

0/

(مأخذ :ارالعات متتخرج از پرسشنامه)
*م نادار در سط  00درصد
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اثرات و پیامدهای زیستمحیطی گردشگری در نواحی روستایی534.....................................................

وض یت نامطلسب
 .در این نمسدار( ،شماره)  ،Aمتغیر بررسیشده با شماره مربسط در جدول شماره دو است.
 .متغیرهایی ه پایینتر از خط نرمال ی نی قرار گرفتهاند ،وض یت نامطلسب (منفی) دارند.
 .برا نشان دادن وض یت متغیرها بیانرر اثرات منفی ه دارا امتیازات مثبت (تأیید اثدر) هتدتند بدر رو
نمسدار فسق از م ادله روبهرو برا م كسس ردن امتیدازات اسدتفاده شدده اسدت.
عبارتی میشسد:

)y '= y1- (f(x)-y1

ده بده

)y' = 2y1- f(x

نمودار شمارهی یک -اثرات زیستمحیطی گردشگری بر نواحی روستایی دهستان تمشكل از دیدگاه جامعهی محلّی

نتیجهگیری:
بر اب اد زیتتمحیطی را تا حد باالیی درك رده است و بر آن تأ ید دارد .به این ترتیب ،تصدسر و
نررش جام ه میزبان از اثرات محیطی گردشرر در ناحیه مسرد نظدر ،منفدی اسدت .از سدس
دیرر ،نررش جام ه گردشرران (میهمان) نیز ه سس با جام ه میزبان بسده و در میدان جام ده
میهمان در زمینه تأیید اثرات شاخصها منفی محیطی ،تسافق م نادار وجسد داشته است .یكی
از شاخصها عینی بررسیشده در این پژوهش ،افزایش میدزان زبالده در محدیط حدسزه مدسرد
مطال ه ،بسده است؛ رهاساز نامناسب زباله تسسط گردشرران در نسار ساحلی ،نار رودها ،منداظر
زیبا ،حاشیه جادهها و خیابانها م نتهی بده بافدت البدد روسدتا ،مشدكالتی اساسدی را بدرا

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-05-25

نتایج تحقیق بیانرر آن است ه جام ه محلی محدوده مسرد مطال ه ،اثرات منفی گردشرر

 .....................591فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،2پاییز49

دهیاران روستا در جم آور زباله بهوجسد آورده است .جام ده میزبدان و میهمدان نیدز دربداره
تخریب چش انداز روستا در اثر دور ریز زباله ،نررش منفی داشتهاند .در این زمینه ،نتایج مطال ده
حاضر با مطال ات اینتكیپ و پیزام ه سس است .ه چندین محددودههدایی از حدسزههدا جدذاب
روستایی به دلیل تخلیه زباله ،ارزش تفریحی خدسد را از دسدت دادهاندد .بدهعدالوه ،بدین فصدل
گردشرر و یرگردشرر تفاوت م نادار به لحاظ میزان حج زباله وجسد دارد؛ بهگسنها

ده

ه بتتری میان ت داد خانهها دوم و میزان زباله ،متتقی و م نادار بسده است.
یكی دیرر از شاخصها عینی محیطی ،شیسه دف فاضالب است .مطال ات انجامشده در زمینه
مقادیر اندازهگیر شده  E. Coilو  Faeacal Streptococciدر حسزه مسرد مطال ه حدا ی از وجدسد
مناب آالینده میكروبی در رسل ساحل این حسزه است .این چالشها محیطی منجر بده نارضدایتی
بتیار زیاد گردشرران از یفیت و بهداشت محیط زیتت مقصد مسرد مطال ه ،شده اسدت .در ایدن
حسزه تسس ه انبسه و خسدجسش گردشرر بهویژه گتترش بیرویه خانهها دوم و ویالساز
در نساحی روستایی ،آلسدگی زیبایی و منظر روسدتاها را در پدی داشدته اسدت .در واقد  ،گتدترش
ساختوسازها بیرویه در این حسزه نظیر گتترش نامنظ ویالها و تتهیالت رفداهی و تجدار
مسجب از بین رفتن ساختار بكر مناظر روستا شده است؛ بهگسنها

ه هسیت و منظر البد روستاها

تناسبی با محیط زیبا این ناحیه ندارد .نظر جام ه میهمان (گردشرران و صاحبان خانهها دوم)
درباره آلسدگی بصر روستا ،منفی و با میزان

تر ه سس با جام ه میزبان بسده است.

در مجمسع ،تسس ه گردشرر به شكل انبسه با اثرگذار بر مناب و مؤلفههدا محدیط ربی دی و
مصنسع ،روند تحسل و تسس ه روستایی را در ناحیه مسرد مطال ه با چالشهایی جد مساجده درده
نساحی روستایی داشته باشد .بنا بر آن چه گفتده شدد ،ایدن نظد ِر گالسدسن ،گدادفر و گدسد

ده

گردشرر انبسه ،بذر تخریب خسد را میپاشد و مسجب نابسد خسد میشدسد ،در حدسزه مدسرد
مطال ه مصداق دارد.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-05-25

است .بر این اساس ،تسس ه گردشرر نتسانتته هیچ تأثیر مطلسب و سازندها بر اب داد محیطدی

اثرات و پیامدهای زیستمحیطی گردشگری در نواحی روستایی595.....................................................

یادداشت:
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