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تحلیل آثار زیستمحیطی گردشگری خانههای دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان
(مطالعۀ موردی :روستاهای ناحیۀ دوهزار ،شهرستان تنکابن)
مهدی رمضانزاده لسبوئی*  -استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران
محمدرضا رضوانی  -قطب برنامهریزی روستایی ایران ،استاد دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
محمد اکبرپور  -استادیار گروه جغرافیا ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

پذیرش مقاله 1392/07/20 :تأیید نهایی1393/05/15 :

چکیده 
خانه های دوم ،یکی از  الگوهای مهم گردشگری در نواحی روستایی  است که آثار و
گردشگری  
زیستمحیطی دارد.

پیامدهایی را در فضاهای  روستایی در ابعاد مختلف  اقتصادی  ،اجتماعی و 
خانه های دوم در منطقۀ
زیستمحیطی گردشگری  

هدف مقالۀ  حاضر ،بررسی آثار و  پیامدهای 
داده های مورد نیاز ،به روش تکمیل
دوهزار  است .روش تحقیق ،توصیفی  -تحلیلی  است و  
میشود که
درحال حاضر   640خانۀ دوم در منطقه  استفاده  

پرسشنامه  جمعآوری شده  است .
تقریب اً   50هکتار از کل  اراضی منطقه ،بر  اثر توسعۀ  این نوع گردشگری تغییر کاربری داده
یافته ها بیانگر آن  است که این نوع گردشگری ،در منطقۀ دوهزار گسترش زیادی داشته
است  .
زیستمحیطی گردشگری

است و  اعضای  جامعۀ مورد مطالعه ،به آثار و  پیامدهای منفی 
زیستمحیطیایننوعگردشگری،بین

خانه های دوم  اذعان دارند ،اما در زمینۀ آثار و  پیامدهای

خانه های دوم  اختالف معناداری وجود دارد  .همچنین  از
دیدگاه های ساکنان محلی و صاحبان  
زیستمحیطی توسعۀ گردشگری در روستاهای دهستان

مهمترین  پیامد 
دیدگاه  هردو گروه  ،
دوهزار ،مربو ط به گویه های تغییر کاربری  اراضی  است که البته تفاوت معناداری بین دودیدگاه
چشم انداز

دیدگاه های این دو گروه ،در آلودگی محیط و 

وجود دارد .همچنین کمترین تفاوت در 
میانگین ها دردوگروه 0/3است .

ظاهری است.تفاوت


خانه هایدوم،نواحی
زیستمحیطی ،تنکابن ،دهستان دوهزار ،گردشگری 

کلیدواژه ها :پیامدهای 
روستایی .
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مقدمه 
امروزه گردشگری خانۀ دوم ،بخش مهمی از پدیدۀ گردشگری بهشمار میرود که هم در زمینۀ داخلی و هم بینالمللی ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است (مولر .)2004 ،میتوان گردشگری را تفریح یا سرگرمی از طریق سفر داوطلبانه و آگاهانه یا
تغییر آگاهانۀ کوتاهمدت و موقت محل سکونت تعریف کرد .در این زمینه ،گردشگری خانۀ دوم ،در سطح وسیع موجب
تحرک فرد در فرایند رفتار سفر وی بهشمار میرود (هال.)23 :2005 ،
گردشگری خانۀ دوم ،بهطورکلی مطابق با انگیزهها و الگوهای گردشگری است و براساس نیاز به تفریح بهصورت
سفر به مکانهای مختلف انجام میشود .با وجود این ،خانۀ دوم یک مقصد مشخص گردشگری نیست؛ زیرا یک مکان
امن و آشنا در زندگی فرد را نشان میدهد و خانهای است که میتوان بهطور منظم و مکرر به آن مراجعه کرد .بیشتر
مالکان خانۀ دوم ،تمایلی به ترک خانۀ اول خود ندارند؛ بنابراین ،زندگی متحرک بین دو خانه ،به نوعی سبک زندگی
تبدیل میشود و این چرخه ،همواره ادامه دارد (هیلتونن  .)244 :2007 ،1به طورکلی ،پژوهشهای بسیاری درمورد بررسی
گردشگری خانههای دوم انجام شده است (مولر و هال2004 ،؛ سئنسون2004 ،؛ کوئین 2004 ،2؛ ویلیامز2004 ،؛ تیموتی،
2004؛ فارست2004 ،؛ کین2004 ،؛ جانسن .)2004 ،از زمان ظهور خانههای دوم بهعنوان موضوع تحقیق ،از سال 1970
یک ابهام بزرگ درمورد تعریف خانههای دوم وجود دارد .درحقیقت ،تنوع شایان توجهی در زمینۀ تعریف خانههای دوم
وجود دارد و اسامی مختلفی برای آن ،شامل خانههای تفریحی ،خانههای تعطیالت ،خانههای تابستانی ،خانههای
روستایی و خانههای آخر هفته درنظر گرفته شده است (گلنت و دیگران2004 ،؛ هال و مولر.)2004 ،
امروزه در ادبیات جهانی ،خانههای دوم بخشی جداییناپذیر از گردشگری معاصر بهشمار میآید (هال و مولر2004 ،؛
ویلیامز و هال .)2000 ،پژوهشهای جهانی نشان میدهند که خانههای دوم ،نقش بسیار مهمی در گردشگری شهری و
رفاه بسیاری از مردم در کشورهای پیشرفته دارند (هال و مولر .)2004 ،در میان تعاریف مختلف خانههای دوم ،تعریف زیر
بیشتر مورد پذیرش شمار محققانی است که در این حیطه فعالیت میکنند« .خانۀ دوم ملکی است که برای مدتی بهعنوان
یک محل اقامت موقت برای افرادی که معموالً در جای دیگری زندگی میکنند ،خریداری یا اجاره میشود (میلیت و
ویسر .)2006 ،البته فاصلۀ زیاد جغرافیایی بین خانۀ دوم و خانۀ اصلی ،یکی از مهمترین عوامل در تعیین مکان دوم است.
گونهشناسی یا طبقهبندی چهارگانۀ خانههای دوم را میتوان بهصورت زیر ارائه کرد:
 .1خانهای خصوصی که اغلب در آخر هفته و در ایام تعطیالت ،از سوی خانواده و مهمانها استفاده میشود.
 .2خانهای خصوصی که بهطور متناوب بهعنوان خانههای تعطیالت تجاری  3در تعطیالت استفاده میشود ،اما در
فصلهای مناسب هزینۀ آن گرفته میشود.
 .3بهطور متناوب ،بهعنوان خانۀ خصوصی در تعطیالت استفاده میشود .اغلب برای بازنشستگی خریداری شده است،
اما بهعنوان خانۀ تجاری نیز استفاده میشود و این غیر از استفادۀ موقت خانواده است.
 .4بهعنوان خانۀ تعطیالت تجاری استفاده میشود؛ بهعنوان یک سرمایهگذاری و معموالً از سوی یک آژانس
استفاده میشود (هوگندوم و دیگران.)113 :2005 ،
محدودۀ مطالعۀ این پژوهش ،نواحی روستایی دهستان دوهزار از شهرستان تنکابن است .دهستان مذکور با جاذبههای
طبیعی نظیر جنگل ،ارتفاعات ،آبشارها و نزدیکی به ساحل دریا ،از پیش از انقالب مورد توجه گردشگران بوده است .گسترش
جریانهای گردشگری بهویژه در دهههای اخیر ،با ماهیت انبوه و خودجوش ،سبب بروز تغییرهایی در زمینههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی مقصد شده و درمجموع ،به شرایطی منجر شده است که تا حدودی ،بر یکی از مؤلفههای کلیدی
توسعۀ پایدار گردشگری یعنی محافظت محیطی تأثیر گذاشته است .در این راستا هدف این پژوهش ،بررسی آثار زیستمحیطی
1. Hiltunen
2. Quin
3. Commercial holiday homes
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ناشی از توسعۀ گردشگری خانههای دوم در نواحی روستایی مذکور و بررسی کیفیت روابط میان متغیرهای مربوط و توسعۀ
خانههای دوم است .هدف اصلی این پژوهش ،مطالعۀ آثار و پیامدهای زیستمحیطی گردشگری خانههای دوم در نواحی
روستایی دهستان دوهزار شهرستان تنکابن است .توسعۀ گردشگری خانههای دوم در دهههای اخیر ،در دهستان دوهزار با توجه
به گسترش جریانات و ماهیت خودجوش و انبوه خود ،بر ابعاد مختلف زیستمحیطی منطقه تأثیر گذارده است.

مبانینظری 
در دو دهۀ گذشته ،پژوهشهای شایان توجهی دربارۀ تأثیرهای محیطی گردشگری صورت گرفته است .در این زمینه،
متیسون و وال  )1982( 1مناطق زیادی را بررسی کردند که مطالعههای آنها مبنای مفهومی و ادراکی بسیار مهمی دارد.
وانگ  )2004( 2تأثیر گردشگری خانههای دوم بر محیط طبیعی را با تأکید بر تأمین آب و انرژی ،استفاده از زمین و
فرسایش خاک ،آسیبزدن به زیستگاه حیوانات و آلودگی ظاهری بررسی کرد .متیسون و وال ،بر اختالل در شرایط
زندگی حیات وحش ،کاهش ثبات و پایداری خاک ،ورود فضوالت انسانی به آبهای جاری و زیرزمینی و درنتیجه،
کاهش کیفیت آب و خاک تأکید کردند .همچنین توگبال  3و دیگران ( )2001به تأثیرات اکولوژیکی توسعۀ خانۀ دوم ،به
ویژه به افزایش مصرف انرژی و زمین و اختالل در گونههای حیوانی توجه کردند .ترس ( )2000به پیامدهایی چون
افزایش تقاضا برای زمین ،واردشدن خسارت به گیاهان ،ساخت و استفاده از خانههای دوم ،مصرف انرژی و آب اشاره
کرد .دبویس ( )2005به افزایش مصرف انرژی ،نیاز به زمین و فضای بیشتر توجه نشان داد .گالنت و دیگران ( )2005بر
دو نگرانی طبیعی مهم  -که امروزه درمورد گردشگری خانۀ دوم وجود دارد  -تأکید کردند .1 :تأثیر استفاده از خانۀ دوم در
منابع موجود از جمله سفر و افزایش فشار به مناطق حساس محیطی و  .2فشار برای توسعه و ساختوساز جدید در مناطق
دارای خانههای دوم ( هیلتونن .)247 :2007 ،گروهی معتقدند خانههای دوم بهدلیل تبادل اقتصادی بین مصرفکنندگان و
تهیهکنندگان ،اغلب بهعنوان موضوعی درنظر گرفته میشود که هیچ ارتباطی با صنعت گردشگری ندارد .بههمینسبب
خانۀ دوم را درحقیقت ،غول مخفی بخش گردشگری مینامند (فارست .)2004 ،جمعیت روزافزون شهری ،تقاضا برای
بازسازی روستاها و گردشگری خانههای دوم را تقویت میکند .بههرحال این امر سبب گسترش تعارضهایی میشود که
در طی سالیان مورد توجه محققان بوده است و شامل تأثیر و نفوذ سیاسی در جوامع میزبان ،تأثیرهای محیطی گردشگری
خانههای دوم ،بررسی تأثیر اجتماعی و ...است .بههرحال ،یکی از موارد بحثبرانگیز این است که چگونه تقاضای زیاد
برای خانههای دوم ،بر آیندۀ جوامع روستایی تأثیر میگذارد (مارجاوارا.)296 :2007 ،
خانه هایدوم 
جدول  .1خصوصیات و ارتباطزمانیومکانی 
نسبت  خویشاوندی نسبت به
سکونتگاه  اولیه 

وابسته
غیروابسته
غیروابسته

نتیجۀ تحرک 

چرخشی (چرخهای)
مهاجرت فصلی
مهاجرت

مدت مسافرت 

کوتاه مدت
طوالنی مدت
درحال کاهش

مسافرت ها 

میزان 

باال
کوتاه
کاهشی (نزولی)

خانه هایدوم 
کارکرد 

خانههای هفتگی
خانه تعطیالت
خانههای دائمی آینده

منبع :مولر و هال 8:2004،

توسعۀ گردشگری خانههای دوم ،ویژگیهای مثبتی را برای منطقۀ میزبان بههمراه داشته است که عبارتاند از:
 .1دریافتهای خارجی
1. Mathieson and Wall
2. Wang
3. Togball
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 .2رشد اقتصادی وابسته
 .3رشد اجتماعی وابسته
البته از نکات منفی اقتصادی ،اجتماعی و بهویژه زیستمحیطی نباید غافل شد .امروزه بیشتر پژوهشهایی که دربارۀ
خانههای دوم انجام میشود ،اشارۀ خاصی به جوامع میزبان دارد و نهتنها در ایجاد اشتغال ،تزریق ایدهها و سرمایههای
جدید ،بلکه در تقسیم قیمت زمین ،خانه و موارد مشابه در بازار محلی نیز بسیار تأثیرگذار است (ویلیامز و هال .)2000 ،در
این راستا ،مطالعههای گارتنر ( )1987و ریبسومه ( )1996نشان میدهد که قیمت زمینهای کشاورزی در شهرهای
کوچک و روستاها ممکن است بر اثر مهاجرت شهرنشینان برای ایجاد خانههای دوم باالتر رود (درآمد باالتر)؛ بهعالوه
مدرنیزهکردن روستاها ممکن است به نابودی و خردکردن مالکیت زمینها ،افزایش حضور انسانها و تخریب
اکوسیستمهای طبیعی منجر شود (ویسر و ملت.)112 :2005 ،
خانههایدوم 
آثارزیستمحیطی گردشگری 
مالکیت خانههای دوم همیشه آثار محیطی بههمراه ندارد (مولر ،)22 :2004 ،اما رعایتنکردن اصول گردشگری ،آلودگی
محیطزیست را در روستاها افزایش میدهد .این آلودگی ممکن است ظاهری باشد؛ مانند ریختن زباله در فضاهای عمومی
یا صوتی و تصویری باشد؛ مانند ترافیک در جادهها و آلودگی چشماندازها بر اثر توسعۀ تسهیالت گردشگری .همچنین
ممکن است به نابودی زیباییهای طبیعی منجر شود؛ زیرا بسیاری از مناطق بکر و زیبای طبیعی در این فرایند ،تغییر
شکل مییابند و جذابیت خود را از دست میدهند (کاظمی .)116 :1385 ،اینسکیپ معتقد است که آلودگی بصری ممکن
است ناشی از عوامل متعددی باشد:
 هتلهای دارای طراحی ضعیف و دیگر ساختمانهای رفاهی گردشگری که با سبک و مقیاس معماری محلیتناسب ندارند یا بهطور مطلوب با محیط طبیعی تلفیق نشدهاند (علیقلیزاده فیروزجایی،)67 :1386 ،
 استفاده از مواد نامناسب در سطوح بیرونی یا ظاهری ساختمانها؛ طراحی نامناسب چشمانداز؛ استفاده از عالئم بزرگ و نامناسب برای تبلیغات؛ خطوط و پایگاههای (مخابراتی و الکتریکی) باالتر از سطح زمین؛ ایجاد مانع دید در چشمانداز طبیعی در نتیجۀ ساختوساز؛ نگهداری ضعیف از ساختمانها و چشماندازها (اینسکیپ.)345 :1991 ،

پژوهشگر

الینن
اپاسیس
مارجاوارا
دیجست

خانه هایدوم 
جدول  .2نتایجپژوهش هادربارةگردشگری 
نتایج یانکاتکلیدی  پژوهش
مکان
موضوع

خانههای دوم در حومههای
شهری
گردشگری و خانههای دوم در
سواحل کرواسیک دو مدعی
برای یک فضا
گردشگری خانههای دوم در
سوئد  :ریشۀ جابهجاییها
مالکیت خانههای دوم در هلند
و آلمان

فنالند
کرواسی
سوئد
هلند و آلمان

سبک زندگی در خانههای دوم در نواحی روستایی و حومهها برگرفته از
شیوههای سنتی زندگی روستایی است و درواقع ،محیط حومه برای استفاده
از شیوههای زندگی سنتی مورد استفادۀ بهرهبرداران قرار میگیرد .
گردشگری خانههای دوم در سواحل کرواسی بعد از جنگ جهانی دوم
رشد چشمگیری داشته است؛ بهطوریکه امروزه ،رقیب ی جدی برای
پدیدۀ گردشگری بهشمار میآید .
توسعۀ خانه های دوم ،در سه بعد محیطیی ،اقتصیادی و اجتمیاعی آثیار
مثبت و منفی بسیاری بههمراه دارد .
میزان استفاده از خانههای دوم در آلمان و هلند افزایش یافته است  .در
آلمان و هلند بیشتر خانههای دوم در نزدیکی شهرها استقرار یافتهاند  .از
اینرو ،مالکیت خودروهای شخصی ،نکتهای بسیار مهم است .

تحلیل آثار زیست محیطی گردشگری خانه های دوم از دیدگاه جامعۀ...
خانه هایدوم 
ادامۀ جدول  .2نتایجپژوهش هادربارةگردشگری 
نتایج یانکاتکلیدی  پژوهش
مکان
موضوع

پژوهشگر

محمدرضا
رضوانی
محمدرضا
رضوانی و
جواد صفایی
رضوانی و
صالحینسب
مسعود
مهدوی و
دیگران
محمود ضیائی
و زهرا
صالحینسب
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شمال تهران

تحلیل روند ایجاد و گسترش
خانههای دوم در نواحی روستایی -
نواحی روستایی شمال تهران
تهران
گردشگری خانههای دوم و آثار
آن بر نواحی روستایی  :فرصت
یا تهدید
گسترش خانههای دوم و آثار شمال تهران
آن بر نواحی روستایی (ناحیۀ
رودبار قصران)
نقش و تأثیر خانههای دوم بر کالردشت
ساختار اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی ناحیۀ کالردشت
گونهشناسی گردشگران خانههای تهران ( مورد :
دوم و بررسی آثار کالبدی آنها رودبارقصران)
بر نواحی روستایی

بررسی ماهیت ،ابعاد و توزیع و تحلیل خانههای دوم در نواحی روستایی
شمال تهران ،نقش ساکنان بومی در مالکیت خانهها و بررسی رابطۀ
تعداد خانههای دوم با مدت اقامت
بررسی پیامدهای اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی گردشگری
خانههای دوم از دیدگاه مردم و مسئوالن
بررسی آثار مثبت و منفی زیست محیطی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی ناشی از گسترش خانههای دوم و نقش مالکان قدیم و جدید
در این آثار
تحلیل توزیع و روند رشد خانههای دوم در ناحیۀ کالردشت و آثار
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی آن
تقسیمبندی گردشگران خانۀ دوم به دو گونۀ قدیم و جدید و بررسی آثار
کالبدی و اجتماعی ناشی از حضور آنها در منطقه


جنبههای محیطی گردشگری خانۀ دوم در بطن فرایندهای تغییر جهانی محیطی یافت میشود .عوامل اصلی
گردشگری خانۀ دوم ،موجب ایجاد تأثیرات محیطی منفی به نام سفر ،ساختوساز و مصرف میشوند که قبالً در دهۀ
 1970شناسایی شدهاند.
آثار بومشناسی روستایی گردشگری خانههای دوم در محیطزیست چشماندازهای طبیعی ،در ابعاد و مؤلفههای
مختلفی مطالعه میشود که بخشی از این آثار منفی و گروهی دیگر مثبت هستند (جدول .)3

آثار

طبیعت
زیستکره
کرۀ خاکی
اقلیم
اتمسفر
چشمانداز
چشمانداز طبیعی
چشمانداز فرهنگی

جدول .3آثاربومشناختی روستاییگردشگری  خانۀدومدرمحیطزیست چشم انداز طبیعی
آثارمثبت(فرصت)
آثارمنفی(تهدید)

زیستی
بومشناختی
فیزیولوژی  -آسیبرساندن به اکوسیستم
تغییر تنوع گونههای گیاهان و جانوران
کاهش تنوع زیستی
کاهش وسعت مناطق طبیعی  -انواع آلودگی
افزایش گازهای گلخانهای
استفاده از ماشینآالت  -افزایش مصرف انرژی
پراکندهشدن منابع طبیعی در اثر ساختوساز
تخریب اراضی ،آلودگی صوتی
جابهجایی محل سکونت و دورشدن از محل سکونت
اصلی ،تخریب فرهنگی

منبع  :هیلتونن 252:2007 ،

ارتباط بین انسان و طبیعت
استفاده از مواد قابلبازیافت
محافظت از گیاهان نادر
محافظت با متراکمکردن کاربریها و استفاده از چشمانداز
تبدیل ساختمان  -بهبود ساختمانها
تقویت میراث فرهنگی
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عوامل دافع شامل آلودگی،
ترافیک و خستگی روحی و روانی

گردشگری خانه های دوم

آثار گردشگری خانههای دوم

زیست محیطی

تغییر کاربری و چشمانداز

اقتصادی

آرامش

اجتماعی و فرهنگی

تولیدات کشاورزی

آلودگی آّب

مدیریت آثار گردشگری خانههای دوم

توسعۀ پایدار گردشگری خانههای دوم در مناطق روستایی


شکل .1مدل مفهومی  پژوهش 

روش پژوهش 
این پژوهش بهلحاظ روش ،پیمایشی و مبتنیبر پرسشنامه است .توسعۀ گردشگری خانههای دوم ،بهعنوان متغیر مستقل
و آثار زیستمحیطی آن بهعنوان متغیر وابستۀ پژوهش درنظر گرفته شدهاند .از مجموع  16روستای دارای سکنه در
دهستان دوهزار ( 50درصد) ،هشت روستا بررسی شدهاند .جامعۀ آماری پژوهش شامل خانوارهای دهستان دوهزار (486
خانوار) است که با استفاده از فرمول کوکران ،از میان آنها  150سرپرست خانوار ،یعنی تقریباً  30درصد کل جامعه
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .جامعۀ آماری دیگر صاحبان خانههای دوم هستند که از تعداد  640نفر 100 ،نفر بهعنوان
جامعۀ آماری انتخاب شدند .اطالعات بهصورت شاخصهای عینی و ذهنی هستند .در این پژوهش ،تعداد خانههای دوم و
میزان تولید زباله در دو فصل گردشگری و غیرگردشگری ،شاخصهای عینی و نگرش جامعۀ میزبان و مهمان در ارتباط
با شاخصهای زیستمحیطی ،شاخصهای ذهنی بهشمار میروند .در این راستا براساس هدف پژوهش ،بررسی اولیۀ
میدانی و مرور مبانی اندیشهای متغیرها در قالب پرسشنامه ،ساکنان روستایی و مالکان خانههای دوم سنجش شدند .با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ،سطح روایی محاسبهشده  0/743است .بهمنظور تحلیل و استنتاج ،بسته به نوع داده،
مقیاس متغیرها و اهداف مورد نظر ،از روش آماری توصیفی نظیر میانگین و روشهای تحلیل آماری نظیر رگرسیون،
برای تعمیم نظرها به کل جامعۀ آماری ،از روشهای آماری تی تکنمونهای و برای درک شکاف بین نظرهای دو جامعه
در زمینۀ شاخصهای زیستمحیطی ،از آزمون تی همبسته استفاده شده است.
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شاخص هاوگویه های تغییر ه ای زیستمحیطی گردشگری

جدول .4
ابعاد 

آلفای کرونباخ 

زیست محیطی

مؤلفه 

گویه ها 

منابع آب
کاهش تولیدات کشاورزی
آرامش و آسایش
تغییر کاربری
آلودگی محیط و چشمانداز

کمیت و کیفیت آب ،نحوۀ دفع و جمعآوری فاضالب ،آلودگی آب
تولید شیالت ،تولیدات باغی ،تولیدات زراعی
امنیت کلی  -آلودگی صوتی
تغییر کاربری اراضی زراعی ،تغییر کاربری اراضی باغی
انباشت زبالههای جامد ،تخریب منابع طبیعی و جنگل ،تخریب پوشش گیاهی

0/763
0/731
0/742
0/714
0/811

منبع :نگارندگان 

محدودة موردمطالعه 
محدودۀ مورد مطالعۀ این پژوهش ،نواحی روستایی دهستان دوهزار واقع در بخش مرکزی شهرستان تنکابن است که از
طرف شمال به دهستان گلیجان و دریای خزر و از طرف جنوب به پوشش جنگلی و ارتفاعات محدود میشود .این
دهستان در سال  ،1385دارای  16نقطۀ روستایی 486 ،خانوار و  1426نفر جمعیت بوده است (مرکز آمار ایران.)1385 ،
دهستان دوهزار ،یکی از وسیعترین و کمجمعیتترین دهستان شهرستان تنکابن است .سکونتگاههای روستایی این ناحیه،
بهصورت ردیفی ،در امتداد جادۀ کوهستانی و در حد فاصل ارتفاعات جنگلی و کوهستان قرار دارند .گونهشناسی
گردشگری در این حوزه ،مبتنیبر طبیعت  1است و به دو شکل عمدۀ گردشگری روزانۀ عبوری (بدون اقامت شبانه) و
خانههای دوم است که از دهۀ  1375شکل انبوه به خود گرفتهاند؛ به طورکلی ،در این حوزه ،خانههای دوم از نوع مجتمع
(شهرکهای گردشگری) عمدتاً در حد فاصل بین روستاها و خانههای دوم در روستاها در کنار جمعیت بومی  -که بیشتر
از اهالی سابق منطقه بودهاند  -تمرکز یافتهاند .روستاهای این حوزه ،برحسب میزان و نحوۀ عرضۀ منابع گردشگری،
بهگونهای متفاوت ،از بازارهای گردشگری تأثیر پذیرفتهاند؛ بهطوریکه روستاهای برسه ،میانکوه و عسل محله ،با عرضۀ
قویتر منابع ،به شکلی عمیقتر ،از این پدیده تأثیر پذیرفتهاند (جدول .)5

شکل .2موقعیت دهستان دوهزاردرشهرستان تنکابن  استان مازندران  
منبع :نگارندگان 
1. Nature-based tourism
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خانه هایدومدرناحیۀمورد مطالعه 
جدول .5میزان  جمعیت  ،خانواروتعداد 
تعداد مساکن 
خانه هایدومنسبت 
درصد  

روستاها 

خانه هایدائمی


اشکور محله
چارهسر
میانکوه سادات
نرس
امامزاده قاسم
باال اشتوج
باالس
برسه
پایین اشتوج
کلیشم
گلستان محله
پلداربن
عسل محله
میانکوه حسینآباد
شانهتراش
هالوکله
کل

خانه هایدائمیودوم
خانه هایدوم  مجموع  
تعداد  

21
12
19
22
39
36
36
73
22
26
23
17
11
35
22
27
441

71
42
49
42
79
66
56
223
42
66
43
37
61
55
72
77
1081

50
30
30
20
40
30
20
150
20
40
20
20
50
20
50
50
640

بهکلمساکن 

70/45
71/42
61/22
47/61
50/63
45/45
35/75
67/26
47/61
60/60
46/51
54/05
81/96
26/66
69/44
64/93
53/6

منبع :مرکزآمار ایران 1385،ونگارندگان 

یافتهها 

خانههای دوم 
مالکیت 

براساس یافتههای مستخرج از اطالعات میدانی 58/7 ،درصد از صاحبان خانههای دوم ساکن تهران 6/7 ،درصد ساکن
کرج و  34/7درصد ساکن تنکابن هستند.
خانههایدوم 
فاصلۀ بین محلسکونتو 

همچنین یافتهها بیانگر آن است که بهطور متوسط ،فاصلۀ بین خانههای اصلی و خانههای دوم در منطقۀ مورد مطالعه،
 210کیلومتر است که فاصلۀ  20کیلومتر کمترین و فاصلۀ  320کیلومتر بیشترین آن است .بهلحاظ زمانی ،فاصلۀ بین دو
خانه 236/6 ،دقیقه است (شکل .)3
تنکابن
تهران
کرج

درصد; کرج ; 6.7

درصد ; تهران ; 58.7

درصد ; تنکابن;
34.7
خانه هایدومدرمنطقۀ مورد مطالعه 
شکل .3محل سکونت  اصلیصاحبان 
منبع :نگارندگان 
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عالوهبراین ،فاصلۀ زیاد جغرافیایی بین خانۀ دوم و خانۀ اصلی ،یکی از مهمترین عوامل در تعیین فضاها برای
خانههای دوم است (جیسون و مولر ،)2003 ،خانههای دوم در نواحی دورتر از خانههای اصلی ،متأثر از عوامل خاصی
شکل میگیرند .از اینرو ،مواردی وجود دارد که در آنها ،جذابیت و یگانگی مکان بر فاصله غلبه میکند که امکان توزیع
آن ،تنها با فاصله ممکن نیست؛ مانند جغرافیای مناطق زیبا ،نواحی خاص ساحلی و کوهستانی.
نواحی روستایی دوهزار ،با برخورداری از پتانسیلهای خاص مانند چشماندازهای زیبا ،آبوهوای مناسب ،از جمله
مناطقی برای توسعۀ گردشگری خانههای دوم انتخاب شده است که فاصله در آن نقش زیادی ندارد .براساس یافتههای
میدانی ،میانگین فاصلۀ خانههای اصلی تا خانههای دوم در منطقۀ مورد مطالعه  210کیلومتر و میانگین فاصلۀ زمانی بین
دو مکان 236/6 ،دقیقه است (جدول .)6

جدول .6فاصلۀمکانی وزمانیبین  خانۀ اولو خانۀدوم 
فاصلۀبین  خانۀ اصلیو خانۀدوم()Km

فاصلۀزمانیبین  خانۀ اصلیو خانۀدوم(دقیقه)

210
122/7
20
320

236/6
144/7
20
390

میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
منبع :نگارندگان 

خانههایدوم 
وسعت  

یکی از مهمترین پیامدهای توسعۀ گردشگری خانههای دوم با توجه به ماهیت این پدیده ،اختصاص زمین برای
شکلگیری آن است .بهطورکلی ،توسعۀ این نوع گردشگری ،به زمینهایی در موقعیت مناسب نیاز دارد .در نواحی
روستایی نیز زمینهای مناسب زیرکشت وجود دارد ،اما یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که میانگین زیربنای
خانههای دوم  121/7مترمربع است .همچنین عرصۀ اختصاصیافته برای هریک از خانههای دوم  641/7مترمربع است.
خانههایدوم 
مدتاقامتدر 

میانگین تعداد روزهای اقامت خانههای دوم ،شدت اثرگذاری آنها را بیشتر میکند .در این راستا ،بررسیها بیانگر آن
است که درمجموع ،با توجه به محدودیتهای محیطی یعنی زمستانهای سرد و یخبندان ،تقریباً شش ماه از سال این
خانهها بررسی میشود .کمترین استفاده از این خانهها سه ماه در سال و بیشترین مورد هم دوازده ماه از سال است که
بیشتر متعلق به افرادی هستند که در شهر تنکابن زندگی میکنند .درمجموع ،میانگین تعداد روزهایی که این خانهها
استفاده میشوند 62/2 ،روز است که کمترین آن  20روز و بیشترین هم  130روز در سال است (جدول .)7

خانه هایدومدرناحیۀمورد مطالعه 
ماه هاو روزهای اقامتدر 
جدول .7تعداد  

میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
منبع :نگارندگان 

ماه های استفادهاز خانۀدوم
تعداد  

تعداد روزهای استفادهاز خانۀدومدرسال

5/7
1/3
3
12

62
24/6
20
130
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خانه هایدومدرناحیۀموردمطالعه 
جدول.8وسعت  

میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین

خانه هایدوم
وسعت اعیانی 

خانه هایدوم
وسعت عرصۀ 

121/7
57
56
450

641/7
693
100
3000

عرصهواعیان 

763/4
750
156
3450

منبع :نگارندگان 

میزانتولیدزباله 

بهطورکلی ،یکی از پیامدهای مهم توسعۀ گردشگری ،میزان زبالههای تولیدشده در فضای جغرافیایی است .براساس
اطالعات دهیاریها در روستاهای مورد مطالعه ،میزان تولید زباله در فصول غیرگردشگری ،درمجموع 468 ،کیلوگرم در
روز است .این درحالی است که در فصول گردشگری ،به بیش از دوبرابر ( 911کیلوگرم در روز) میرسد .درواقع ،این
میزان زباله تولید شده است که از سوی مدیریت محلی جمعآوری میشود (جدول .)9
جدول .9میزان تولید زباله در روستاهایدهستان دوهزار 
روستاها

اشکور محله
چارهسر
میانکوه سادات
نرس
امامزاده قاسم
باال اشتوج
باالس
برسه
پایین اشتوج
کلیشم
گلستان محله
پلداربن
عسل محله
میانکوه حسینآباد
شانه تراش
هالوکله
جمع

میزان زبالهدرفصل غیرگردشگری (  )Kg

21
12
20
22
39
36
36
73
22
26
23
17
11
35
23
27
468

میزان زبالهدرفصل گردشگری ( )Kg

59
32
66
45
66
77
49
125
44
38
39
44
27
48
97
55
911

منبع :نگارندگان

از لحاظ زیستمحیطی ،آنچه بیش از تولید زباله اهمیت دارد ،چگونگی جمعآوری و دفع آن است .دورۀ زمانی
جمعآوری زباله توسط مدیریت محلی ،از دیدگاه  29درصد از پاسخگویان بهصورت روزانه و  71درصد بهصورت هفتگی
ذکر شده است (جدول  .)10محل دفن زبالهها در سالهای گذشته در فاصلۀ  25کیلومتری در دل جنگل بود که زبالهها
جمع و آتش زده میشد ،اما در سالهای اخیر ،با تأسیس کارخانۀ کمپوستسازی در شهرستان تنکابن ،این زباله برای
تهیۀ کمپوست به آنجا منتقل میشود.
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جدول .10دورةزمانی جمعآوریزبالهدر روستاهای مورد مطالعه 

روزانه
هفتگی
کلی

فراوانی

درصد

51
99
150

29
71
1000

منبع:نگارندگان 

با توجه به آسیبپذیربودن محیطهای طبیعی ،رهاشدن فاضالبهای خانگی لطمههای جبرانناپذیری را به
محیطزیست وارد میسازد .در این راستا ،نتایج نشان می دهد که سیستم فاضالب  98/7درصد از خانههای دوم و 96
درصد خانههای ساکنان ،بهصورت چاههای جذبی است .در این میان ،نکتۀ مهم آن است که  4درصد از جامعۀ میزبان،
شبکۀ فاضالب ندارند و فاضالبهایشان را در محیط رها میسازند (شکل .)4
چاه جذبی; مهمان;

چاه جذبی ; میزبان;

98.7

96

چاه جذبی
فاقد شبکه…
فاقد شبکه فاضالب;

فاقد شبکه فاضالب;

مهمان; 1.3

میزبان; 4

خانه هایدومدرمنطقه 
شکل .4محل سکونت  اصلیصاحبان 
منبع :نگارندگان 

خانههایدوم 
نگرشجامعۀ مهمان بهآثارزیست محیطیگردشگری 

امروزه توسعۀ گردشگری خانههای دوم ،پیامدهای متفاوتی را در نواحی روستایی بههمراه داشته است .با توجه به ماهیت
این نوع گردشگری ،تخریب اراضی ،تغییر کاربری اراضی و تغییر چشمانداز طبیعی مهمترین پیامدهای این نوع
گردشگری بهشمار میروند.
در این راستا براساس اطالعات مستخرج از پرسشنامه ،جامعۀ مهمان یعنی صاحبان خانههای دوم معتقدند که در
بعضی از متغیرهای محیطی ،هرچند توسعۀ خانههای دوم مشکالتی را بهوجود آورده است ،درمجموع ،پیامدهای منفی
بسیار ناچیز است؛ بهطوریکه میانگینهای محاسبهشده و درمورد بعضی از گویهها مانند تخریب جنگل و مراتع بر اثر
توسعۀ گردشگری خانههای دوم (میانگین= ،)1آسیب کلی به محیط (میانگین = ،)1/8کاهش تولیدات شیالت
(میانگین= )0/6و درنهایت کاهش و از بینرفتن آرامش ساکنان (میانگین= )1/5اشارۀ صاحبان خانههای دوم به آثار منفی
بسیار اندک است .در بعضی از گویهها هرچند با تحلیلهای منفی ساکنان محلی موافقت ندارند ،به بعضی از جنبههای
منفی گردشگری بر محیط اذعان دارند .اعتقاد جامعۀ مهمان ،تغییر کاربری اراضی با میانگین  ،3/3مهمترین پیامد منفی
محیطی خانههای دوم در منطقه است .همچنین کمبود آب در فصل گردشگری ،از دیگر پیامدهای منفی توسعۀ این
گردشگری در منطقه است که جامعۀ مهمان نیز آن را تأیید میکند (میانگین  .)3بر اثر تغییر کاربری اراضی و در راستای
توسعۀ گردشگری خانههای دوم  -که هم از سوی بومیها و هم غیربومیها صورت میپذیرد  -بهناچار باید بخشی از
اراضی زیرکشت محصوالت کشاورزی تغییر کاربری دهد و به خانۀ دوم تبدیل شود .با کاهش سطح زیرکشت اراضی،
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تولید محصول بهویژه محصولهای باغی در منطقه بهشدت کاهش یافته است که جامعۀ مهمان با میانگین  ،2/3این
وضعیت را تأیید میکند (جدول .)11
شاخص هایمحیطی (مهمان) 

جدول .11دیدگاه های  جامعۀمهمان دربارة
انحراف 
بسیار 
بسیار 
میانگین 
بینظر  مخالف 

موافق 
گویه ها 
معیار 
مخالف 
موافق 

شاخص 

آلودگی
منابع آب

تغییر
کاربری
اراضی

آلودگی
محیط و
چشمانداز
کاهش
تولیدات
کشاورزی
از بین -
رفتن
آرامش و
آسایش
محیط

توسعۀ گردشگری سبب آلودگی آب شده است.
توسعۀ گردشگری سبب کمبود آب شده است .
توسعۀ گردشگری سبب آلودگی آب رودخانه
شده است .
توسعۀ گردشگری سبب تغییر پوشش گیاهی
در روستا شده است .
توسعۀ گردشگری سبب تغییر کاربری اراضی
در منطقه شده است .
توسعۀ گردشگری سبب تخریب اراضی زراعی
و باغی شده است .
توسعۀ گردشگری سبب تخریب جنگلها و
مراتع شده است .
بهطورکلی ،گردشگری به محیطزیست این
منطقه آسیب وارد کرده است .
گسترش گردشگری خانههای دوم سبب
افزایش تولید زباله شده است .
زبالهها و آشغالهای گردشگران ،مناظر و
چشمانداز منطقه را تخریب کرده است .
توسعۀ گردشگری سبب کاهش میزان تولید
شیالت شده است .
توسعۀ گردشگری سبب کاهش میزان تولیدات
کشاورزی (زراعی و باغی) شده است .
توسعۀ گردشگری سبب کاهش آرامش در
منطقه شده است .
گسترش گردشگری خانههای دوم سبب ایجاد
سروصدا در منطقه شده است .

9/3
40

16
34/7

15/3
6

40/7
14/7

18/7
4/7

2/6
3

0/841
1/341

10

20

16/7

30/7

22/7

2/7

0/753

15/3

44/7

18/7

16

5/3

2/5

1/078

38

56/7

2/7

2/7

0

3/3

1/026

16

37/3

16

26

4/7

2/4

0/971

9/3

12/7

37/3

40/7

0

1

0/864

6/7

13/3

29/3

49/3

1/3

1/8

0/984

14

55/3

14/7

14

2

2/7

1/090

17/3

22

15/3

34

11/3

3

0/682

7/3

7/3

15/3

68/7

1/3

0.6

0/982

27/3

41/3

10

14

7/3

3/2

1/90

4/7

11/3

19/3

55/3

9/3

1/5

0/969

13/3

34/7

16/7

35/3

0

2/7

1/183

منبع :نگارندگان 

تغییر کاربری اراضی و چشمانداز ظاهری روستا ،تولیدات کشاورزی ،از بینرفتن آرامش و امنیت و افت کمی و کیفی
آب با توجه به مطالعههای اولیه ،مهمترین ابعاد زیستمحیطی گردشگری خانههای دوم در ناحیۀ روستایی دوهزار
شهرستان تنکابناند که از دید صاحبان ویال ،بهعنوان پیامدهای منفی توسعۀ این نوع گردشگری تأیید شدهاند ،اما
براساس دیدگاه همین گروه ،گسترش گردشگری خانههای دوم ،در بعضی از موارد سبب حفظ محیطزیست شده است؛
بهطوریکه میانگین  2/3گواه این مدعاست .همچنین بیشتر صاحبان ویال اذعان دارند که همراه با رونق گردشگری ،باید
برای حفاظت از محیطزیست تالش بیشتری صورت گیرد (میانگین= ،)3/2اما برای اثبات یا رد فرضیۀ  1که بر آثار منفی
توسعۀ گردشگری خانههای دوم بر ابعاد مختلف زیستمحیطی تأکید دارد ،از آزمون تی تکنمونهای استفاده شد .ابتدا
گویههای مربوط به هریک از مؤلفههای زیستمحیطی با یکدیگر ترکیب شدند و درنهایت ،با استفاده از آزمون تی بررسی
شدند .در این راستا ،میانگین همۀ شاخصها کمتر از میانه است؛ بهطوریکه میانگین دو مؤلفۀ تغییر کاربری و کاهش
تولیدات اراضی کشاورزی ،بیشترین تفاوت را با میانۀ نظری دارد که دلیل اصلی آن ،نیاز اولیۀ این نوع گردشگری به
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زمین است .از آنجاکه منطقۀ دوهزار در شیب قرار گرفته و با محدودیت اراضی مواجه است ،بهناچار اراضی زراعی و باغی
برای ساختوساز بهکار میروند .همچنین سطح معناداری در تمامی شاخصها  0/000است که توافق معنادار در بین
نظرهای صاحبان خانههای دوم را نشان میدهد.
با توجه به شیب باالی زمین در منطقۀ مورد مطالعه ،آب مورد نیاز ساکنان از چشمههای کوهستانی تأمین میشود .با
توجه به اینکه در فصول گردشگری ،جمعیت منطقۀ مورد مطالعه به بیش از سهبرابر افزایش مییابد ،کمبود آب مهمترین
مشکل ساکنان محسوب میشود؛ بهطوریکه نظرهای جامعۀ مهمان هم این وضعیت را تأیید میکند .میانگین محاسبه
شده در این زمینه ( ،)8/3کمتر از میانۀ پاسخها ( )9است (جدول .)12
در این پژوهش ،توسعۀ گردشگری در رگرسیون ،با استفاده از میزان وابستگی شغلی به گردشگری ،تعداد خانههای
دوم و وابستگی اقتصاد منطقه به توسعۀ گردشگری خانههای دوم مطالعه شده است .برای درک تأثیر توسعۀ گردشگری
خانههای دوم از دید صاحبان ویال ،نتایج مدل رگرسیون ،درنهایت بیانگر آن است که این مدل  35/5درصد از آثار
زیستمحیطی منطقه را تبیین میکند .درواقع ،به اعتقاد آنها عوامل دیگری هستند که درمجموع ،بیش از توسعۀ
گردشگری خانههای دوم در تخریب محیط زیست منطقه دخالت دارند (جدول .)13
خانه هایدومدرمنطقۀ دوهزار(دیدگاهصاحبانویال) 
جدول .12نتایج آزمون تیبرایدرک وضعیت آثار اکولوژیکی گردشگری  
سطح 
خطای
انحراف 
تعداد 
تعداد 
آمارةتی 
میانه
میانگین
گویه ها
معناداری
استاندارد
معیار
نمونه
گویه ها 

آلودگی منابع آب
تغییر کاربری اراضی
کاهش تولیدات کشاورزی
آلودگی محیطزیست و
چشمانداز
از بینرفتن آرامش و
آسایش محیط

3
4
2

100
100
100

8/3
9/2
3/8

9
12
6

2/883
1/967
2/960

0/235
0/163
0/241

37/742
43/793
52/512

0/000
0/000
0/000

3

100

7/5

9

1/577

0/129

52/276

0/000

2

100

4/2

6

1/596

0/130

48/124

0/000

منبع :نگارندگان 
جدول .13تأثیرمتغیر  پیشبینیکنندة متغیر مستقل برمشکل های زیستمحیطی درمنطقۀ دوهزار ،
براساسنظر هایصاحبان ویال 
پیشبینیکننده 

توسعۀ گردشگری خانههای دوم

ضریب همبستگی

0/600

 R2

0/360

 R 2تعدیل یافته 

0/355

beta

مقدار t

سطح معناداری 

0/600

9/057

0/000

منبع :نگارندگان 

خانههایدوم
نگرشجامعۀ مهمان بهآثارزیست محیطیگردشگری 

جامعۀ میزبان در این پژوهش ،شامل ساکنان دائمی نقاط روستایی ناحیۀ دوهزار است .براساس نظرهای جامعۀ میزبان
درمجموع ،توسعۀ گردشگری خانههای دوم از جنبههای مختلف بر محیط روستایی دوهزار تأثیر گذاشته است؛ بهطوریکه
براساس اطالعات جدول  ،15میانگینها شدت آثار منفی را تأیید میکند؛ برای نمونه ،سه گویۀ آلودگی آب شرب (،)2/7
آلودگی آب رودخانه ( )3/4و کمبود آب ( ،)3/5درمجموع ،آثار منفی را بر منابع آب نشان میدهند .در این زمینه ،با توجه
به محدودیت منابع آب ،بهویژه در فصول گردشگری میزان رضایتمندی ساکنان اندک است.
اما از دیدگاه ساکنان ،توسعۀ این نوع گردشگری ،بر کاهش میزان تولیدات کشاورزی (زراعی و باغی) اثر گذاشته
است (میانگین= ،)3/1که دلیل اصلی آن را میتوان محدودیتهای زمین مانند شیب زیاد و کمبود زمین مناسب و ماهیت
این نوع گردشگری دانست ،اما در زمینۀ کاهش میزان تولیدات شیالت اینگونه نیست؛ زیرا با توسعۀ این گردشگری به
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ویژه در ایام تعطیل ،میزان فروش ماهی در منطقه افزایش مییابد .گردشگری خانههای دوم ،بر افزایش تولید زباله
(میانگین=  )2/5و تغییر کاربری اراضی (میانگین=  )3/9اثرگذار است و تنها درمورد تخریب چشمانداز جنگلی ،بهدلیل
مراقبت ادارۀ کل منابع طبیعی و تولید شیالت ،با توجه به نیاز این نوع گردشگری به مواد غذایی ارزانقیمت تأثیرگذار
نبوده است (جدول .)14

شاخص 

شاخص هایمحیطی 

جدول .14نظر هایجامعۀ میزبان در ارتباطبا
بسیار  موافق  بینظر  مخالف  بسیار  میانگین  انحراف 
گویه 
معیار 
مخالف 
موافق 

توسعۀ گردشگری سبب آلودگی آب
شده است .
توسعۀ گردشگری سبب کمبود آب
آلودگی منابع آب
شده است .
توسعۀ گردشگری سبب آلودگی آب
رودخانه شده است .
توسعۀ گردشگری سبب تغییر کاربری
اراضی در منطقه شده است .
توسعۀ گردشگری سبب تخریب اراضی
تغییر کاربری
زراعی و باغی شده است .
اراضی
توسعۀ گردشگری سبب تخریب
جنگلها و مراتع شده است .
توسعۀ گردشگری سبب تغییر پوشش
گیاهی در روستا شده است .
توسعۀ گردشگری سبب کاهش میزان
تولیدات شیالت شده است .
کاهش تولیدات
توسعۀ گردشگری سبب کاهش میزان
کشاورزی
تولیدات کشاورزی (زراعی و باغی)
شده است .
زبالهها و آشغالهای گردشگران،
مناظر و چشمانداز منطقه را تخریب
کرده است .
آلودگی محیط و
بهطورکلی ،گردشگری به محیطزیست
چشمانداز
این منطقه آسیب وارد کرده است .
گسترش گردشگری خانههای دوم
سبب افزایش تولید زباله شده است .
توسعۀ گردشگری سبب کاهش آرامش
از بین رفتن آرامش در منطقه شده است .
و آسایش محیط گسترش گردشگری خانههای دوم
سبب ایجاد سرو صدا در منطقه شده
است .

20

42

26

12

0

2/7

1/301

30

40

14

16

0

3/4

1/211

36

38

16

10

0

3/5

1/228

18

52

26

4

0

3/9

1/310

24

40

28

8

0

3/8

1/163

8

22

26

18

0
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8

8
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34
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22

8

0
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برای اثبات یا رد فرضیۀ تأثیرهای منفی گردشگری خانههای دوم در نواحی روستایی از دید جامعۀ میزبان ،همۀ
گویههای مربوط به آثار محیطی در منطقۀ مورد مطالعه در پنج عنوان کلی مانند آلودگی کمی و کیفی آب ،تغییر کاربری
اراضی و چشمانداز طبیعی ،کاهش محصولهای کشاورزی و از بینرفتن آرامش بررسی شده است .برای درک کلی آثار
گردشگری خانههای دوم ،ابتدا متغیرهای اصلی براساس پنج سرفصل با یکدیگر ترکیب شدند و سپس از آزمون تی تک
نمونهای برای سنجش آنها استفاده شد .میانگین هریک از ابعاد بیانگر آن است که جامعۀ محلی ،رضایت چندانی از آثار
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زیستمحیطی توسعۀ این نوع گردشگری بر نواحی روستایی ندارند؛ بهطوریکه درمورد آلودگی منابع آب ،میانگین کل
سه گویه  9/7است که نسبت به میانۀ سه گویه رقم باالتری را نشان میدهد .همچنین سطح معناداری در ناحیه ،آلفا
 0/000است که بیانگر توافق معنادار در میان دیدگاههای پاسخگویان است (جدول  .)16در زمینۀ تغییر کاربری اراضی -
که بیشتر در ارتباط با اراضی زراعی و باغی است  -با توجه به میانگین کل میتوان ادعا کرد که هرچند میانگین با میانه
برابر است ،درمورد متغیر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و نیز شاخصهای زیستمحیطی ،میزان نارضایتی باالست.
درمورد آلودگی چشمانداز ظاهری نقاط روستایی ،مانند رهاکردن زبالههای جامد ،درمجموع ،میانگین  7/8است که نسبت
به میانۀ پاسخها یعنی عدد  9مقدار پایینتری را نشان میدهد .بدینترتیب ،در این زمینه ،میزان رضایتمندی از شاخص
آلودگی محیط و چشمانداز بهدلیل عملکرد مناسب مدیریت محلی در راستای جمعآوری زبالههای جامد باالست .از دیدگاه
ساکنان و براساس میانگین در زمینۀ از بینرفتن آرامش و آسایش محیط ،میانگین ( )6/2بیشتر از میانه ( )6است .براساس
این میانگین میتوان ادعا کرد که درمجموع ،توسعۀ گردشگری خانههای دوم موجب از بینرفتن آرامش و آسایش
ساکنان شده است.
خانه هایدومدرمنطقۀ دوهزار(دیدگاهساکنان) 
جدول .15نتایج آزمون تیبرایدرک وضعیت آثار اکولوژیکی گردشگری  
t
سطح 
خطای
انحراف 
میانه
تعداد  تعداد  میانگین
معناداری
استاندارد
معیار
گویه ها  نمونه

آلودگی منابع آب
تغییر کاربری اراضی
کاهش تولیدات کشاورزی
آلودگی محیط و چشمانداز
از بینرفتن آرامش و آسایش محیط

3
4
2
3
2

150
150
150
150
150

9/7
12
4/6
7/8
6/2

9
12
6
9
6

2/883
1/967
2/960
1/577
1/596

0/235
160/0
0/241
0/129
0/130

37/742
43/793
52/512
52/276
48/124

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

منبع :نگارندگان

خانههایدوم 
تفاوت دیدگاهجامعۀمهمانو جامعۀمیزباننسبتبهآثارزیستمحیطی 
شکاف بین دیدگاههای دو گروه پاسخگویان بهتفکیک معیار آلودگی منابع آب ،تغییرهای کاربری ،کاهش تولیدات
کشاورزی ،کاهش آرامش و آلودگی محیط چشمانداز ظاهری با استفاده از آزمون تی زوجی بررسی شد .میانگین آزمون
تی زوجی درمورد معیار آلودگی نشان میدهد بین دیدگاه دو گروه از پاسخگویان ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه
تفاوت میان دو میانگین  1/4است .در زمینۀ آثار و پیامدهای توسعۀ خانههای دوم بر تولید انواع محصولهای کشاورزی
مانند تولیدات باغی (گردو و فندق) ،زراعی (گندم و جو) و شیالت (استخرهای پرورش ماهی) ،یافتهها بیانگر آن است که
تفاوت چندانی بین دو گروه وجود ندارد ،اما در سالهای اخیر ،بر اثر توسعۀ گردشگری خانههای دوم ،تولید شیالت به
سرعت افزایش یافته و یکی از پیامدهای مثبت گردشگری خانههای دوم شده است .با توجه به ماهیت گردشگری
خانههای دوم ،تغییرهای کاربری اراضی ،امروزه بهعنوان مهمترین پیامد این نوع گردشگری مطرح است؛ زیرا اساس این
نوع گردشگری ،ساخت مسکن است که نیاز به زمین دارد و اختصاص فضا برای ایجاد مسکن ،بر دیگر کاربریهای
روستا تأثیر میگذارد .توسعۀ رستورانها و مراکز اقامتی ،هتل و اختصاص زمینهای زراعی و باغی برای طراحی فضاهای
تفریحی ،از مشکلهای دیگر تغییر کاربری اراضی در این ناحیه بهشمار میرود .در این زمینه ،بیشترین اختالف میان
دیدگاههای ساکنان محلی ( )12و صاحبان ویال ( )9/2وجود دارد؛ بهطوریکه اختالف میانگین بین دو دیدگاه 2/8 ،است.
تغییر چشمانداز ظاهری روستا بر اثر ایجاد خانههای جدید با طراحی و استفاده از مصالح مدرن تا حد زیادی چشمانداز
طبیعی روستاهای ناحیۀ دوهزار را تغییر داده است .ایجاد شهرکهای جدید و ساختمانهای چندطبقه که بهصورت
پراکنده در مزارع و باغهای روستا استقرار یافته نیز تغییرهای گستردۀ ظاهری را بههمراه داشته است .در این راستا،
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هرچند دو گروه آماری اعتقاد دارند که توسعۀ گردشگری خانههای دوم ،تغییرهای کاربری و تغییر چشمانداز ظاهری را
بههمراه داشته است ،یافتهها نشان میدهد بین دو گروه تفاوت وجود دارد؛ بهطوریکه میانگین برای ساکنان  7/8است،
اما برای صاحبان خانههای دوم  7/5است (جدول .)16
جدول.16نتایج آزمون تیزوجیبرایدرکتفاوتدوجامعه 
خطای
انحراف 
تفاوت
میانه 
میانگین
شاخص ها

استاندارد
معیار
میانگین 

آلودگی منابع آب از نظر ساکنان
زوج اول
آلودگی منابع آب از دیدگاه مهمان
تغییر کاربری از دیدگاه ساکنان
زوج دوم
تغییر کاربری از دیدگاه مهمان
کاهش تولیدات انواع کشاورزی از دیدگاه
ساکنان
زوج سوم
کاهش تولیدات انواع کشاورزی از دیدگاه
مهمان
آلودگی محیط و چشمانداز از دیدگاه
ساکنان
زوج
چهارم
آلودگی محیط و چشمانداز از دیدگاه
مهمان
از بینرفتن آرامش و آسایش محیط دیدگاه
ساکنان
زوج
پنجم از بینرفتن آرامش و آسایش محیط از
دیدگاه مهمان

9/7
8/3
12
9/2

1/4

9

2/8

12

4/6
0/8
7/8

6/2
4/2

1/825

0/1825

1/572

0/1588

5/855

0/000

- 15/101

0/000

13/93

9

7/5
2

1/0505

0/3050

6

3/8
0/3

2/2896
1/800
2/0221
1/652

0/2989
0/1800
0/2022
0/1665

مقدار تی

سطح 
معناداری 

6/50
1/285

0/1298

1/621

0/1621
8/152

6
1/933

0/000

0/000

0/000

0/1933
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نتیجهگیری 
توسعۀ گردشگری خانههای دوم در نواحی روستایی ،با انواع مشکلهای زیستمحیطی مانند آلودگی هوا ،آلودگی صوتی،
ترافیک و ازدحام جمعیت و نیز وجود جاذبههای محیطی در بعضی از نواحی خاص روستایی ،موجب ایجاد و توسعۀ این
نوع گردشگری شده است .منطقۀ روستایی دوهزار در جنوب شهرستان تنکابن ،امروزه مرحلۀ بلوغ این گردشگری را طی
میکند .یافتهها نشان میدهد درمجموع ،توسعۀ گردشگری در منطقه ،در سطح باالیی از توسعه قرار دارد؛ بهطوریکه
بیش از  53درصد از خانههای روستاهای این ناحیه را خانههای دوم تشکیل میدهند .میانگین فاصلۀ زمانی و مکانی
خانههای دوم و خانههای اصلی در این منطقه 210 ،کیلومتر و زمان الزم برای رسیدن به خانههای دوم ،بهطور میانگین
 230دقیقه است .همچنین یافتهها نشان میدهد درمجموع 640 ،خانۀ دوم در منطقه درحالحاضر استفاده میشوند که با
احتساب اختصاص  121مترمربع به هر خانه و نیز اختصاص  640مترمربع عرصه و فضای تفریحی برای هر واحد
مسکونی ،تقریباً  50هکتار از کل اراضی منطقه ،بر اثر توسعۀ این نوع گردشگری ،تغییر کاربری داده است .در زمینۀ آثار و
پیامدهای توسعۀ گردشگری خانههای دوم ،با تأکید بر پنج قلمرو اصلی منابع آب ،تغییر کاربری ،آلودگی محیط و
چشمانداز ،تولیدات کشاورزی و آرامش در منطقه از دید دو گروه ساکنان محلی (جامعۀ میزبان) و صاحبان خانههای دوم
(مهمان) ،یافتهها نشان میدهد در بیشتر موارد ،از نظر جامعۀ مهمان ،هرچند توسعۀ این نوع گردشگری موجب پیامدهای
منفی شده است ،این پیامدها طبیعی است .درمقابل ،از نظر جامعۀ میزبان ،توسعۀ گردشگری خانههای دوم در روستاهای
دهستان دوهزار ،آثار و پیامدهای منفی شدیدی را برجای گذاشته است؛ بهطوریکه بررسی میانگینهای کل در زمینۀ
بیشتر شاخصها این وضعیت را تأیید میکند.
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براساس یافتهها ،از دیدگاه هردو گروه ،مهمترین پیامد زیستمحیطی توسعۀ گردشگری در روستاهای دهستان
دوهزار ،مربوط به گویههای تغییر کاربری اراضی است؛ هرچند تفاوت معناداری بین دیدگاههای دو گروه وجود دارد.
همچنین کمترین تفاوت در دیدگاههای آنان مربوط به آلودگی محیط و چشمانداز ظاهری است که تفاوت میانگینها در
دو گروه  0/3است.
نکتۀ مهم در این پژوهش آن است که هردو جامعه ،شرایط را بهنفع خود تحلیل میکنند ،اما بررسیها نشان میدهد
توسعۀ گردشگری خانههای دوم در سالهای اخیر ،هرچند موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد محلی شده است ،تغییرات
گستردۀ اراضی ،افت کمی آب بهویژه در ایام تعطیل و گرم سال و کاهش تولیدات کشاورزی و فرسایش خاک را بههمراه
داشته است.

1394زمستان،4شمارة،47دورة،پژوهش هایجغرافیایانسانی
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