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 کیده چ

ها هزار نفر از ده نشین و وجود باغات فراوان ساالنه میزبانوهوایی دلهای طبیعی آبشهر توریستی اردکان به سبب داشتن جاذبه

انگیز این شهر بگذرانند در این میان تعداد زیادی از این گردشگران تمایل دارند که وقت بیشتری را در محیط دل. گردشگران می باشد

هایی خانه چنین. های دوم گفته می شودها خانهبه این خانه. کنندآورده میمدت خانه این خواسته خود را بریا اجاره طوالنی ختو با سا

دارای اسامی ، روستاها و یا شهرهای کوچک قرار داشت و برای مقاصد تفریحی استفاده می شوند، معموالً در نواحی کم جمعیت

های دوم و آثار آن بر کاربری کشاورزی پرداخت در این پژوهش به بررسی خانه. های تعطیالت نیز هستندی آخر هفته و خانههاهخان

های امالک مختلف شهر بیشترین معامالت باغ انی و مطالعه آمار بنگاهیدبراساس برداشت های م، ژوهش نشان دادنتایج پ. شده است

نتایج حاصل . ها مربوط به افراد بومی استدرصد معامالت باغ 20ها و تنها درصد معامالت توسط غیربومی 80در شهر اردکان یعنی 

ها تبدیل به خانه و باغ و ویال می شود شده توسط غیربومیهای خریداریتقریباً تمامی باغدهد که نشان می یدانیهای ماز این پژوهش

های دوم در شهر دهد که ارتباط معناداری میان ساخت خانهنشان می. گیردهای دوم مورد استفاده صاحبان قرار میعنوان خانهکه به

های مدیریتی آینده این شهر مورد توجه ست در برنامهکه الزم ا می باشد محیطی و اکو لوژیکی در این شهراردکان و تغییرات زیست

 قار گیرد.
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 مقدمه

توان متأثر از عواملی دانست که سبب توسعه گردشگری روستایی های دوم را میطورکلی پدیده خانهبه 

. رشد و گسترش این پدیده در مناطق روستایی عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم و تحت  (Çelik et al., 2017)شوندمی

گیری از اوقات فراغت و تسهیل در جابجایی به دلیل بهبود شبکه حمل و لزوم بهره، تاثیر افزایش درآمد و توان مالی

بیشتری برخوردار بوده و مشخصاً به دوران قاجار گیری این پدیده در ایران از قدمت سابقه شکل، استنقل بوده

 Chaichan:اند. )های بسیار دور با این پدیده مانوس بودهگردد و حتی برخی از روستاهای شمال کشور از گذشتهبازمی

et al., 2018روی آوردن به برپایی و ساخت یک سکونت گاه دوم در »از طرف دیگر ( 1387، ضیایی و صالحی نسب

عاملی برای ارضای نیاز و کسب حیثیت و ، گذاریهایی برای انجام سرمایهعنوان انگیزهتوان بهستایی را مینقاط رو

های در این رابطه مهاجرت .(1372، شاریه« ) وجهه اجتماعی و مکان مکانی برای تدارک روز های بازنشستگی دانست 

برای فراغت و مالقات اقوام و دوستان یا گذراندن تعطیالت  ها به روستاهامردم روستایی به شهرها و بازگشت موقت آن

های دوم داشته است. عالوه بر این نقش مؤثری در گسترش خانه، ها تعلق گرفتهایی که از طریق ارث به آندر خانه

ساز هزمین، در جهان شروع شده 1800پدیده گریز از شهرنشینی و مهاجرت معکوس به نواحی روستایی که از اوایل دهه

که سهولت ضمن این( 1382، رضوانیLippmann & Leikauf , 2020 :ها در روستا ها بوده است ) افزایش این خانه

های دوم در نواحی روستایی گیری و توسعه خانهدر مالکیت مسکن در نواحی روستایی نیز در این امر مؤثر است. شکل

های های دوم در زمینساخت خانه، های دوماکن روستایی به خانهگیرد؛ که تبدیل مسهای گوناگون انجام میبه شیوه

، رضوانیChen, 2018 :اند ) های ساختمانی از آن جملهو توسعه این پدیده توسط شرکت، شده خصوصیتملک

عالوه بر به روش فوق شیوه مشارکتی ) خرید یک خانه به طور مشترک و استفاده چرخشی از آن در طول ( 1382

در ( Goudie, 2018) های دوم استهای نوین توسعه خانهکه عمدتاً در آمریکای شمالی رواج دارد از روشسال ( 

های دوم و تدارک زمین جهت ساخت مساکن فصلی بیشتر است. عنوان خانهکشور ما استفاده از مساکن روستایی به

 این پدیده در اراضی روستایی هستند گسترش گیری وپذیر کشور شاهد شکلاما تقریباً نواحی تمامی نواحی توریست

 .(1385، )آمار

های بورس بازی زمین و ویال در کنار ضعف بخش کشاورزی تقاضای روزافزون گردشگران خانه دوم و رونق فعالیت 

 ای اراضی زراعی باغات از سوی جامعه محلیزایی سبب عرضه سریع و گستردهو در فرآیند تولید درآمدزایی و اشتغال

(. از طرف دیگر تنوع 1389، به تقاضای اغواکننده و میلیونی گردشگران خانه دوم شده است. )قدمی و همکاران

نقش و ، جغرافیایی باعث شده تا مطالعات اثرات این پدیده در قالب یک مدل مشترک کاری مشکل باشد. تغییر فرم

محیطی ناشی از که پیامدهای زیست. گو این(Zuo et al., 2017) ترین آثار این پدیده استکارکرد روستاها از بدیع

توجه است. از جنبه دیگر مشکل تملک زمین قوانین بارگذاری خارج از ظرفیت بر فضا نیز درنتیجه این پدیده قابل

برهم ، رسم و ساختن عرفی حاکم بر تغییر کاربری اراضی کاهش ظرفیت های تولیدی بویژه در بخش کشاورزی

ها این های و چالشترین دغدغهسنتی و ناهمگونی ساخت و ساز در نواحی روستایی ازجمله مهمخوردن ساختار 

 کتابخانه روش از تحقیق سؤاالت به پاسخگویی منظور به .(Sandanayake et al.,2018) پدیده در نواحی روستایی است
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 تحقیق ادبیات درزمینه موردنیاز اطالعات آوری جمع برای ای کتابخانه روش از .شده است استفاده میدانی روش و ای

 با .است آوری گردیده جمع موردنیاز اطالعات، پژوهشگران دیگر تحقیقات و مقاالت، ها کتاب بامطالعه استفاده و

 از موردنظر اطالعات آوری جمع برای توصیفی دیگر مطالعات از بسیاری همچون است توصیفی، تحقیق این به توجه

 خیلی تا زیاد خیلی گرایش از لیکرت ای گزینه پنج طیف با بسته نوع پرسشنامه از سؤاالت .است شده استفاده پرسشنامه

 طیف بر اساس ای گزینه پنج پاسخ و طراحی سؤاالت تحقیق متغیرهای به مربوط های شاخص از تعیین پس .است کم

نفر جهت پاسخ  380در این پژوهش تعداد  .شد بینی پیش کم خیلی و کم، متوسط، زیاد، زیاد خیلی ترتیب به لیکرت

 ها استفاده شد. به پرسشنامه

 دانکن و آزمون (one –way ANOVA) طرفه یک واریانس تجزیه spss افزار نرم طریق از پرسشنامه پایایی برآورد برای

 خیلی یهاهگزین برای و کدگذاری سؤاالت به مربوط یهاهابتدا گزین، هاهپرسشنام نتایج بررسی منظور به .شد استفاده

 پرسشنامه وارد ای ه داده سپس و گرفته نظر در 5 تا 1 از عددی یهاهانداز ترتیب به زیاد خیلی، زیاد، متوسط، کم، کم

 های جدول از هاهیافت منظور توصیف به .گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد SPSS افزار نرم از استفاده با و شد رایانه

تجزیه و تحلیل است.  شده استفاده SPSS افزار از نرم آماری استنباط براى غیره و میانگین، نمودار، فراوانی توزیع

، آمار توصیفی از فراوانی درصد سطحدر . های پژوهش در دو سطر آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته استیافته

 (T)های تیمتغیرهای مورد بررسی از آزموندرصد فراوانی تراکمی و میانگین و در سطح استنباطی باتوجه به نوع 

 . استفاده شده است

 مبانی نظری

 اثرات گردشگری در نواحی روستایی و شهرهای کوچک

اجتماعی و ، های مختلف اقتصادیهای گردشگری و ارتباط و تعامل تنگاتنگ آن با فعالیتبا توجه به ماهیت فعالیت 

متنوع و گسترده باشد و بویژه بر محیط محلی و جوامع میزبان اثرات عمیقی تواند بسیار فرهنگی بالطبع اثرات آن می

تواند به صورت مثبت یا فرهنگی گردشگری می-اثرات اجتماعی . (1391، )خوش فر وهمکاران گذاردبر جای می

مع اجتماعی مثبت و مهم گردشگری در جوا-اثرات فرهنگی، منفی باشد. در نقاطی که گردشگری درحال رشد است

گذاری سرمایه، هااحترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آن، است از خودکفایی و تقویت اقتصاد محلی بومی عبارت

ها افزایش میزان درک و مدارا بین فرهنگ، های فرهنگیتقویت و تداوم سنت، مجدد درآمد گردشگری در منابع فرهنگی

مسکن و سایر تجربیات زندگی ، نوع زندگی بومی، ای محلیعرضه صنایع و هنره، بویژه از طریق اجرای موسیقی

 (. 1384، رضوانی وصفاییBilal et al., 2019:) روستایی

فشار ، اثرات منفی گردشگری بر جوامع محلی می تواند شامل محرومیت از برخی مزایای رفاهی برای جامعه میزبان 

رفتار نامناسب و ، بیش از اندازه نمایی میزبان به گردشگریوابستگی ، مانند آب آشامیدنی، تقاضا برای منابع کمیاب

ریزی برای گردشگری پایدار یکی از ( برنامه1387، عدم حساسیت فرهنگی گردشگران باشد. )ضیائی وصالحی نسب

ریزی و مدیریت طورکلی هدف از برنامهموضوعات مورد بحث میان محققان و مجریان امر گردشگری است. به
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که موجب کاهش تنش شود و بدون این های آن است که تا اینتایی ایجاد توازن بین تقاضا و قابلیتگردشگری روس

آید که ( حال این سوال پیش می1388، )عنابستانی که منابع روستا به رو به کاهش نهند از روستا نهایت استفاده شود

توسعه گردشگری روستایی ویژگی ها و نقش  که، ( اظهار کرد1991) از چه طریقی توازن برقرار خواهد شد. فاگنس

 بدین ترتیب می توان ابراز داشت که:، مشترک دارد که از آنها می توان برای برنامه ریزی و مدیریت استفاده کرد

به ویژه زمانی که عالقمندانی خارج از روستا در ، همه مشاغل محلی گردشگری مستقیما برای محلی سودمند نیستند-

 فعالیت و رقابت می کنند؛ توسعه گردشگری

ها هم های شرعی یا ساحلی نیست و بنابراین آنتوقع بازدیدکنندگان نواحی روستایی کمتر از گردشگران مکان-

 (Huang et al., 2017د )ها و امکانات و باکیفیت مطلوب را دارنتقاضای انواع گوناگون جاذبه

 دید حیات نواحی روستایی باشد؛حل مؤثر برای اصالح و تجگردشگری می تواند راه -

 های گردشگری باید با سیاست های مسطح در این زمینه هماهنگ باشئ؛هر یک از سیاست-

ونقل و نمایی عنوان یک کارگشا یا توجیهی برای بهبود خدمات عمومی زیربنایی و حملتوان از گردشگری بهمی

ای و بین توسعه گردشگری الگویی است که بر پایه همکاری ناحیهای منتهی شکل روستایی استفاده کرد و ازنظر منطقه

 . (Xiong et al., 2018) منطقه استوار باشد

تواند اثرات متعددی بر نواحی روستایی های دوم نیزهم مانند دیگر الگوهای گردشگری روستایی میگردشگری خانه 

د است. برای نمونه ممکن است مساکن قدیمی در و شهرهای کوچک داشته باشد. در برخی موارد این اثرات سودمن

برای مردم روستا نیز زمینه اشتغال ، روستاها بازسازی و یا تبدیل به مساکن جدید شوند که عالوه بر زیباسازی روستاها

های محلی را باال ببرد و تسهیالت دیگری درآمد فروشگاه. (1389، )صیدایی و همکاران موقت و دائمی فراهم آورند

تواند اثرات منفی بر نواحی روستایی داشته باشد در این رابطه وال های دوم میاهم نمایند با این حال گسترش خانهفر

توان با برهم زدن زیبایی بصری روستاها و شهرهای های دوم میمعتقدند که گسترش خانه (136، 1982) و اسمیت

های دوم در نواحی ها در گسترش خانهند. به نظر آنبه محیط روستاها آسیب برسا، کوچک و تخریب پوشش گیاهی

(. البته اثرات اجتماعی مالکیت 29، 1982، )ماتیسون و وال ها توجه کمی شده استروستایی به زیبایی و توازن آن

 که:های دوم با باید بیشتر مورد توجه قرار گرفت بویژه اینخانه

های دهد. این مورد در مناطقی که سیاستمحلی را کاهش می های دوم امکان ساخت مسکن برای مردمگسترش خانه

 بیشتر مشاهده می شود؛، کندریزی ساخت مساکن جدید را محدود میبرنامه

برد که مردم محلی توان را به حدی باال می هاههای دوم در نواحی روستایی قیمت این خانافزایش تقاضای خرید خانه 

 خرید مسکن را ندارند؛

کنند و بدین ترتیب ساختار اجتماعی جوامع به دلیل مشکالت سکونت در جوامع محلی؛به شهرها مهاجرت میجوانان 

شان تواند سبق سبب خشم افراد محلو هجوم ثروتمندان غیر روستایی به نواحی روستایی می خورد؛روستایی برهم می

کنند های دوم سعی میصاحب خانه ده است کهرنگ کند؛ اگرچه بسیاری از مطالعات نشان داها را کمو فرهنگ آن

 خود را با جوامع محلی وقف دهند. 
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برقراری توازن بین تقاضای ساکنان ، اندریزان گردشگری روستایی با آن مواجهبنابراین یکی از مسائلی که برنامه 

ی در زمینه تامین مسکن های دوم در نواحی روستایی با نیازهای جوامع محلثروتمند شهری برای خرید وساخت خانه

 . (1384، )رضوانی وصفای است

 گردشگری و توسعه پایداری روستایی  

 1970و 1960ی هاهبه بعد گسترش یافت. در ابتدا یعنی در ده1950طور مشخص از دهه گردشگری روستایی به

توسعه گردشگری روستایی گردشگری روستایی از جنبه اقتصادی بر جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت بعد از آن 

فرهنگی و ، اجتماعی، عنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی مطرح گردید چاره امروز ابعاد مختلف اقتصادیبه

 محیطی گردشگری روستایی مطرح و مورد توجه است. زیست

قیات و اصول اقتصادی ها و کیفیت اخالای است که در آن توازن و تعادل حفظ ارزشتوسعه پایدار گردشگری توسعه 

و متعالی و متعادل و شود تا توسعه متعادل و نیز مزیت های اقتصادی همه به همراه هم دیده شده و کوشش می

ای جانبه جایگزین توسعه صرفاً اقتصادی گردد. در این دیدگاه توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود به گونههمه

فرهنگی و ضوابط قانونی جامع و انتظارات گردشگران بتوان ، اجتماعی، های اقتصادیاست که ضمن پاسخ دادن به نیاز

 Lu:تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی را تأمین کرد. )، سالمت محیط زیست، هویت فرهنگی، وحدت و یکپارچگی

et al., 20191372، الوانی)  

 های دوممحیطی خانهآثار و پیامدهای زیست

 و کنفرانس ریودوژانیرو آغاز شد 1992محیطی اثرات فعالیت های گردشگری از سال توجه به بعد به بعد زیست 

(Guo et al., 2018)اجتماعی و اقتصادی محیط ، بیولوژیکی، شیمیایی، محیطی به تغییر فیزیکی. بطورکلی اثرات زیست

محیطی بخش عمده و اصلی را در روند اثرات زیستگردد و شناسایی زیست بر اثر یک یا چند فعالیت اطالق می

های برداری دربرگیرنده فعالیتسازی اجرا و بهرههای دوم در مراحل آمادهدهد. خانهمحیطی تشکیل میمطالعات زیست

ها محیطی این طرحبنابراین در مطالعات ارزیابی زیست، دهدمتعددی است که محیط زیست را تحت تاثیر قرار می

نوع منابع و  _طرح برنامه و روش کار _هایگونه اثرات مدنظر می باشد. بر این اساس ابتدا کلیه فعالیتیی اینشناسا

های قبلی مشخص ها بر اساس توضیحات بخشآالت و محل و زمان اجرای هر یک از فعالیتنیروی انسانی و ماشین

اجتماعی فرهنگی  _فیزیکی و زیستی اقتصادی محیط زیست_ای از محیط زیستیگردد و همچنین بررسی گستردهمی

های مبنی بر حبس حسب محیطی تهذیب بزی به عوامل توضیحات بخشو زیباشناختی محدوده طرح و عوامل زیست

 . (317، 1388، )پارسائیان واعرابی گرددنیاز تهیه می

این موارد باید مورد شناسایی . برداشته باشدآثار و پیامدها ممکن است مثبت یا منفی بوده و منافع یا مضراتی را در 

قرار گرفته به اهمیت هر نوع اثر یا پیامدهای مشخص شده و منابع و مضار آن بطور مستند و منطقی تشریح گردد. 

ها توجه به تجزیه و تحلیل دقیق و منطقی اطالعات بسیار مهم است. در صورت عدم توجه به این مورد نتایج بررسی

عنوان ها متکی می باشد. بهه گزارش فنی خواهد شد که صرفا به گردآوری اطالعات پایه به جای آنالیز آنمنجر به تهی
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ها با تاکید بر احتمال تجاوز سطح بینیمثال در مورد سطح تمرکز آلودگی و مواد زاید در صورت انجام یک پروژه پیش

و به ارزیابی پیامدهای احتمالی  گیردندارد تعیین شده انجام میها و مواد زائد از یک حد قابل قبول و استاتمرکز آلودگی

 (. 93، 1390، )میرزایی وترابیان گرددآن برای انسان و اکوسیستم توجهی نمی

های گردشگری توجه به محدوده اکولوژیکی و همچنین ها و پروژهمحیطی طرحدر شناسایی آثار و پیامدهای زیست 

های پروژه مورد مطالعه ای بر فعالیتهای منطقهها و طرحو همچنین تاثیر سایر فعالیت اجتماعی طرح محدود اقتصادی

های موجود در منطقه ضروری است. در و تشدید آثار و پیامدها و بالعکس تاثیر این پیامدها بر روی سایر فعالیت

 محیطی طرح الزم است.تشریح و بررسی آثار و پیامدهای زیست

محیطی در هر مرحله برداری تفکیک شده و بنابراین در مورد آثار و پیامدهای زیستاجرا و بهره های مرحلهفعالیت 

و هر چه اقدامات اصالحی و مدیریت و پایش هر یک از مراحل جداگانه بحث شود برای شناسایی آثار و پیامدهای 

ر فعالیت های مختلف طرح بر عوامل های طرح و تاثیمحیطی تأثیر پذیرد در اثر فعالیتپروژه شناخت عوامل زیست

محیطی که بندی و تجزیه و تحلیل منطقی نتایج ضروری است. در ادامه عوامل زیستمحیطی و نهایتاً جمعزیست

های گردشگری باید مورد توجه قرار محیطی طرحمحیطی در مطالعات ارزیابی زیستمنظور شناسی اثرات زیستبه

 (. 1383، )شاکری می شود صورت کلی بیانطور بهگیرد به

 های مختلف محیط زیستهای دوم بر روی مؤلفهبررسی آثار و پیامدهای خانه 

 خاک-

ها و خطوط تهیه امکانات زیربنایی مانند گسترش شبکه راه، های طرح به ساخت و بنای خانهقسمت اعظمی از فعالیت 

یابد. های انسان ساخت اختصاص میبعد سایر فعالیتانتقال آب و انرژی و همچنین ساخت تاسیسات تفریحی مختلف 

ریزی گودبرداری تسطیح زمین حفاری پاک برداری و خاکسازی و اجرا نیاز به خاکها در مرحله آمادهاین فعالیت

آالت و تجهیزات حصارکشی و الیروبی و. . . دارد. هر یک از وآمد ماشینتراشی انبوه پوشش گیاهی و درختان رفت

کاهش حاصلخیزی و ظرفیت نگهداری آب و تغییر بافت و ساختمان خاک افزایش ، ها باعث فرسایش خاکتفعالی

 (. 316، 1388، )پارساییان واعرابی گرددتراکم و وزن حجمی خاک می

برداری و همچنین های مرحله بهرهسازی و اجرا صورت می پذیرد فعالیتهای فوق که در محل آمادهعالوه بر فعالیت 

های انسان ساخت کمتری احساس می شود. نیز های طبیعی که نیاز به ایجاد محیطهای گردشگری در محیطفعالیت

های مرتبط با گردشگری و باعث افزایش اثرات و پیامدهایی بر روی شرایط و خصوصیات خاک خواهد شد. استفاده

گردند ق خاک و فشردگی مواد معدنی خاک میآمد گردشگران باعث افزایش سطح اف و آمد گردشگران و رفت و رفت

و این فشردگی باعث کاهش ماکروپروزینه خاک و کاهش نفوذپذیری آب و در نتیجه کاهش تهویه و حرکت آب در 

گردد. تغییرات فوق در خصوص خاک تاثیر نامطلوب بر رشد و مقاومت گیاهان در همچنین جوامع خاک می

 CO2در خاک به دلیل کاهش تهویه خاک و در نتیجه کمبود اکسیژن و محیط زیستی و موجودات موجود زیست

سازی به موازات فعالیت ساخت و ساز عالوه بر تغییر و تبدیل های آمادهدچار اختالل می گردند. فعالیتافزایش 

فرسایش خندقی رانش زمین و ، کشی باعث افزایش توان بالقوهرخ خاک تغییر پستی و بلندی زهانداز دگرگونی نیمچشم
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دار در نواحی شیب خصوصگردد این میزان این تغییرات بهبه بخصوص در نواحی با شیب زیاد و پوشش گیاهی کم می

 (. 321، 1388، باشد. )پارساییان واعرابیو چشمگیرتر می

سایش ذاتا زیرا فر. عنوان جدیدترین اثر مورد توجه استدر میان تغییرات ایجادشده در مورد خاک فرسایش به

ناپذیر و غیر قابل تجدید بوده و نرخ بازگشت بویژه باتوجه به فاکتورهایی از قبیل مقدار فعالیت موجودات برگشت

. زنده طول فصل رویش و طبیعت منطقه نوسانات دما و رطوبت بسیار متفاوت و نیاز به زمان بسیار طوالنی دارد

های اصالح گردد یا برخی از اثرات مکعب در اثر فعالیت درصورتی که سایر اثرات ممکن است درطول یک دهه

 (. 96، 1390، میرزایی و ترابیان) تر تامین گردداصالحی و مداخالت انسانی سریع

 پوشش گیاهی-

های دوم بر روی پوشش گیاهی به دو صورت مستقیم و های گردشگری مانند ساخت خانههای طرحتاثیر فعالیت

های سازی ساخت و ساز و اجراء و احداث زیرساختو بررسی از فعالیت های مرحله آمادهغیرمستقیم قابل مشاهده 

مراکز ، گشتپینگ و خورمناطق کم، های پارکینگروها سایتهای جنگلی پیادهها و راهها و گذرگاهاز جمله شبکه راه

صورت مستقیم و در طی یشتر بهبو. . . پسماند و پساب  نهای دفمراکز پذیرایی و اقامتی و همچنین محل، خرید

، پارساییان و اعرابیست. )فرآیند پاک تراشی از بین بردن وسیعی پوشش گیاهی برای فعالیت های فوق مورد توجه ا

1388 ،323 .) 

برداری باعث شکستگی و ضرب دیدگی پوشش گیاهی و درنتیجه وآمد گردشگران در مراحل بهرههمچنین رفت 

صورت مستقیم ترتیب باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و بهاینو به ؛شودمقاومت گیاهان میکاهش ظرفیت زادآوری و 

کاهش نفوذپذیری خاک باعث کاهش آب در دسترسی گیاه و همچنین کاهش  در نتیجهافزایش تراکم خاک و . گرددمی

 (166، 1385، عصومیم) گرددکاهش مواد غذایی در دسترسی گیاهان می وتوانایی گسترش ریشه در داخل خاک 

فرسایش خاک نیز باعث از بین رفتن و از سطح مواد آلی خاک و خروج مواد غذایی و خاک مورد نیاز پوشش گیاهی 

کاهش منطقه و در نتیجه خاک باعث کاهش تهویه و کاهش اکسیژن موجود در خاک پروزینتنه گردد کاهش ماکرومی

های گردشگری بر روی پارامترهای خاک به طور گردشگری فعالیتریشه دوانی در خاک خواهد شد و اثرات فعالیت 

همچنین تغییر میکرو کالً . گرددغیرمستقیم باعث کاهش تولید مثل ظهور و استقرار گیاهان جدید در سطح منطقه می

نورسته  ها و گیاهانغیر مستقیم باعث قرار گرفتن نهالهای گردشگری به طور کل میکروکلیمای منطقه بر اثر فعالیت

 (318، 1388، پارساییان و اعرابی. )گردددر معرض گرما و سرمای بیش از حد بر شرایط نامناسب می

که این ؛افتدبطورکلی اثرات بر روی پوشش گیاهی به آب به صورت پاک تراشی و از بین بردن ژل گیاهی اتفاق می

صورت کاهش درصد پوشش گیاهی یا اثرات بهوساز مطرح است و یا اثرات و مورد بیشتر در مرحله اجرا و ساخت

ها بر روی پوشش گیاهی زمین و صدمات کاهش فراوانی ارتقا مقاومت و ظرفیت زادآوری گیاهان اثر تأثیرات فعالیت

های تخریب پوشش گیاهی معرفی گونهشود یکی دیگر از عوامل فیزیکی وارد بر درختان توسط گردشگران مشاهده می

های گیاهی و جانوری موجود اختالل در گونه ها به طرق مختلف باعثه منطقه از ورود این گونهجدید و غیربومی ب
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های ها و اماکن اقامتی بخصوص در نواحی ساحلی گونهبیشتر هتل. گرددو برهم خوردن نظم اکولوژیکی منطقه می

های گیاهی و باعث اختالل در گونهکه این عمل . سازی وارد منطقه می کنندزینتی و غیربومی را به منظور محوطه

تخریب گیاه ، در مورد اثرات بر روی گیاهان آبزی. گرددجانوری موجود و برهم خوردن نظم اکولوژیکی منطقه می

های تفریحی ها از بستر و همچنین سالمت فیزیکی در اثر فعالیتهای موتور و خروج ریشهدراثر برخورد با پروانه قایق

تر ها حساسوآمد و در آنعرض به دلیل تکرار استفاده و رفتهای کماز این منظر آبراه. شوددیده میوابسته به آب 

الذکر تحت تاثیر نوع استفاده در منطقه تخریب پوشش گیاهی و صدمه فیزیکی گیاهان و سایر اثرات فوق. می باشند

منطقه نوع گیاه و خصوصیات مرفولوژیکی محیطی استعداد تخریب پوشش گیاهی به شرایط مختلف زیست، می باشد

 (97، 1390، میرزایی و ترابیان. )فیزیولوژیکی گیاه بستگی دارد

 کاربری زمین-

های گردشگری اغلب عامل مهم تغییر کاربری زمین به معنی تغییر روشی استفاده انسان از زمین از توسعه زیرساخت 

پذیرایی ، تهیالزمین برای ساخت تس. در تغییر کاربری زمین بخصوص در مناطق ساحلی و جنگلی محسوب می شود

اسکی و تاسیسات بازی کودکان ، تاسیسات باالب، ینابکتله، یتجهیزات تفریح، یهای تفریحبندرگاه قایق، حمل و نقل

، اعرابی و پارسائیان) کندهای قبلی به آن اشاره شد تعقیب میهای طرح گردشگری که در بخشو سایر فعالیت. . . و

1388 ،327 .) 

ابع طبیعی به ها و سایر مراتع منهای مناسب برای کشاورزی و همچنین جنگلها و زمیناین روند باعث تبدیل خاک 

توسعه گردشگری  ی پی آیندهاهسعها مانند شهرسازی و احداث تاسیسات خدماتی و اقامتی و سایر توسایر کاربری

های تولیدی اتفاق افتادن این تغییرات خود باعث تقاضای بیشتر زمین برای دفن زباله و تخلیه فاضالب. گرددمی

و همچنین بسیاری از ه ها توان بالقوه و کارایی خود را از دست دادزمینو به این صورت بخش وسیعی از ؛گرددمی

اگر رشد و . های ایجادشده را ایفا می کندکشی فاضالب توسعههای محدوده این طرح نقشه زهها و رودخانهتاالب

ها و کاربرد عالیتریزی ادامه یابد بین فبدون مطالعه و برنامه پی آیندهای های گردشگری و توسعهتوسعه فعالیت

تغییر کاربری پیامدهای نامطلوبی برای تنوع زیستی به همراه داشته و باعث . کاربری نامتعادل زمین تضاد رخ می دهد

وجود پیامدهای تغییر زمین را از لحاظ بااین. گرددکاهش ظرفیت اکوسیستم برای برآورد نیازهای اساسی انسان می

های در ارتباط با تنوع زیستی توسعه زیرساخت. مختلف متفاوت خواهد بودهای جغرافیایی کیفی در موقعیت

های اغلب آندمیک و حساس نسبت به تغییرات که گونهگردشگری بیشتر اثرات در جزایر با دامنه عمل کم و جایی

 (99، 1390، میرزایی و ترابیان) محیطی هستند در پی خواهد داشتزیست

 آب-

برداری محسوب سازی اجرا و بهرههای گردشگری در مرحله آمادههای طرحثرات مهم فعالیتتغییر کیفیت آب یکی از ا

گیرد های گردشگری مورد استفاده قرار میهای آبی و آب آشامیدنی در طرحکیفیت آب از دو جنبه ورزش. می شود

پارسائیان و . )سان ارتباط داردصورت مستقیم و واضح تر با سالمتی انو از این لحاظ در مقایسه با سایر اثرات به

 (. 320، 1388، اعرابی
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های های طرحمشاهده است که در اثرات فعالیتافزایش مواد معلق و گل آلودگی آب از جمله فاکتورهای قابل 

یابد افزایش مواد معلق باعث کاهش شفافیت آب بخش کاهش عمق نفوذ توجهی افزایش میگردشگری به میزان قابل

های وابسته به آن باعث افزایش ورود مواد مغذی از جمله های گردشگری و فعالیتاستفاده. می گردد نور در آب

از . گرددمنطقه می( به دلیل فرسایش منطقه و همچنین افزایش ورود فاضالب و تغییر شبکه زهکش)نیتروژن و فسفر 

طور غیرمستقیم باعث افزایش این عامل به شویی منطقه شد وبین بردن پوشش گیاهی باعث افزایش روان آب و با آب

گردد به واسطه تغییرات فوق رشد گیاهان آبزی در های شیمیایی آب میمواد مغذی آب و همچنین تغییر ویژگی

های یافته و درنتیجه میزان اکسیژن در دسترس و ترکیبات گونهتوجهی افزایشها به میزان قابلها و رودخانهدریاچه

یکی دیگر از اثرات فعالیت های گردشگری بخصوص در  (172، 1385، معصومی. )آب تغییر می کندهای ارگانیزم

های گردشگری و طرح، های انسانیورود فاضالب. برداری تاثیر روی کیفیت بهداشتی آب می باشدمرحله بهره

ها کلی و سایر پاتوژنشیا شرا، های کلی فرمهای منطقه باعث افزایش سطح باکترید آن به داخل آبپی آینهای توسعه

افزایش رسوبات  ابرینفعالیت های گردشگری از طرفی باعث افزایش فرسایش در منطقه و بن. گردددر داخل آب می

 کندها در آب کمک مؤثری میها و پاتوژنطور غیرمستقیم به افزایش باکتریاین عمل به. گرددکف بستر منابع آبی می

(Balestri et al., 2019 .)عنوان مکانی ها مطرح بوده و بهعنوان زیستگاه مناسب برای باکتریزیرا رسوبات کف بستر به

های سطحی و منابع آب. باشدجا قادر به ادامه حیات و تمرکز میها در آنهای ورودی از فاضالباست که ارگانیزم

 (175، 1385، معصومی. )گیردیدا تحت تاثیر قرار میرویه و تخلیه انواع فاضالب شدبرداری بیزیرزمینی درنتیجه بهره

آوری و تصفیه فاضالب حتی در صورت های گردشگری در صورت عدم وجود سیستم های منظم جمعتوسعه طرح 

های غیرقابل عدم ورود مستقیم فاضالب منابع آب باعث جریان زیرزمینی فاضالب در جهت شیب و برخورد آن با الیه

آمیزی باال آمدن سطح ایستایی آب آلودگی منابع زیرزمینی گردد و باعث بوجود آمدن وضعیت مخاطرهنفوذ و درنتیجه 

الذکر در شدت اثرات فوق. برای ابنیه و تاسیسات و همچنین بهداشت ساکنان و بازدیدکنندگان منطقه خواهد شد

در مقایسه با اراضی داخلی و نواحی نواحی ساحلی (. 318، 1388، عربیاپارسائیان و ست. )نواحی ساحلی شدیدتر ا

کشی خوب اما توان تصفیه زه، خاک های ساحلی به دلیل میزان زیاد ماسه و رس کم . باشدپذیرتر میجنگلی آسیب

های پی آینده خاک توان خود پاالیی و تصفیه های گردشگری و توصیهلذا در صورت توسعه فعالیت. ضعیفی دارند

 ,Lee et al., 2019: Miller. )گرددمواد آلوده و زاید مستقیماً وارد آب می در نتیجه هنداشت های آلوده راطبیعی پساب

 (. 1385، معصومی، 1390، میرزایی و ترابیان2019

های تفریحی های توسعه گردشگری و بخصوص در مناطق ساحلی استفاده از قایقهای متداول در طرحیکی از فعالیت 

ترین اثرات این نوع فعالیت خطراتی بالقوه ورود بنزین و روغن به واسطه حرکت این مهم یکی از. باشدمیی موتور

 (. 323، 1388، ارساییان و اعرابیست. )پوسایل در منابع آبی ا

 حیات وحش-
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های گردشگری بر روی حیات وحش ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد اثرات مستقیم شامل تاثیر اثرات طرح 

برداری برای سازی اجرا و بهرههای آگاهانه یا ناآگاهانه انسان در مراحل آمادهصورت مزاحمتبیشتر به بر حیوانات

های گردشگری اثرات غیرمستقیم طرح. گرددزا برای حیات وحش میهای تنشحیات وحش که منجر به ایجاد موقعیت

یکی از عواملی که . افتدزیستگاه اتفاق می های مرتبط با آن بر روی حیات وحش بیشتر به صورت تخریبو فعالیت

های جدید و غیربومی و درنتیجه معرفی گونه؛گرددباعث آسیب اکوسیستم منطقه و حیات وحش وابسته به آن می

هایی های گردشگری باعث جابجایی گونهفعالیت(. 1390میرزایی و ترابیان. )برهم زدن نظم اکولوژیک منطقه می باشد

ها جابجایی ترین آنمهم. گرددها از طریق مختلف میها جابجایی مستقیم گونهترین آنمهم. ی گردداز طرق مختلف م

عنوان یادگاری زنده یا مرده آوری و تصاویر گیاهان و جانوران بهعنوان مثال جمعصورت تعمدی بهها بهمستقیم گونه

های کوچک دیگر حشرات و ارگانیسم، آپرتوز، هاریباکت، هاصورت غیر تعمدی شامل جابجایی ویروسو همچنین به

های در اثر فعالیت(. Chen et al., 2019 :) می باشد. . . توسط وسایل مختلف حمل و نقل وسایل همراه گردشگران و

مرتبط با توسعه گردشگری ازجمله تولید به انباشته شدن زباله بخصوص در مراتع طبیعی باعث تغییر در رفتار و ذائقه 

بسیاری از جانوران . حیات وحش و تغییر عادات غذایی طبیعی بسیاری از حیوانات در نواحی گردشگری خواهد شد

با انسان و محیط انسان ساخت وارد نوعی همزیستی شده و این و این به دلیل فقدان دشمنان طبیعی در محیط انسان 

. صورت آفت ظاهر می شوندکنند و در برخی موارد بهساخت با نرخ تولید مثل بیشتری تولید مثل بیشتر زادوولد می

عالوه بر این موارد فوق تعامل انسان و حیات وحش باعث تبادل . (Çelik et al., 2019)، 1388، پارسائیان و اعرابی)

. گرددمیآمیز از نظر بهداشتی که این عمل باعث ایجاد وضعیت مخاطره؛شودها میزا بین آنها و عوامل بیماریپاتوژن

نوع استفاده و فعالیت ، و میزان صدمه به آن و سایر اثرات مورد اشاره تحت تاثیر میزان استفاده، تخریب حیات وحش

ها و حیات وحش و زمان استفاده می گاهمیزان آگاهی و بینش گردشگران و جوامع محلی و همچنین ماهیت زیست

ی حساس شبیه زیستگاه تولیدمثل و هاهت وحش در زیستگاهای گردشگری بر روی حیاتاثیر فعالیت. شدت باشد

های نادر و های گونهگاهپرندگان آبزی زیست یگذران های زمستانمکان، های تغذیه حیات وحشمکان، جوجه آوری

مهاجرت یا آشیان فصل های های تمرکز حیات وحش و در فصل های زادآوری و تولیدمثل ودر خطر انقراض مکان

 (. 1390، ترابیان و میرزاییOliveira et al.,2019:. )چشمگیرتر است.  . .سازی و

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

کیلومتری شمال غرب  35در استان فارس در جنوب غربی ایران و در، مرکز شهرستان سپیدان، شهر توریستی اردکان 

دقیقه شرقی  51درجه و 983256دقیقه شمالی و30و درجه 262129سپیدان مرکز استان و در مختصات جغرافیایی 

 . قرار گرفته است (1390سالنامه آماری سال )
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 : منطقه مورد مطالعه1شکل 

 نتایج و بحث -

 آمار توصیفی

نفر 161تعداد زنان، (1) باتوجه به جدول (.1نفر مورد بررسی قرار گرفتند )جدول  380جهت بررسی این پژوهش تعداد 

 . اندرا به خود اختصاص داده درصد(6/57) نفر219و تعداد مردان  درصد(4/42)
 به پرسشنامه گویپاسخ افراد جنسیت 1جدول 

 

 

 

 

 

 

محیطی در شهر توریستی ها و پیامدهای نامطلوب زیستهای دوم بر انواع آلودگیمیزان تاثیرگذاری احداث خانه

 ؟کنیداردکان را چگونه ارزیابی می
 های دوممیزان تاثیرگذاری احداث خانهنتایج بررسی و ارزیابی  2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 . انداختصاص داده را به خود درصد( 1 /3درصد( و ) 25 /8) نفر و 98نفر زیاد  277خیلی زیاد ، (2) شکلباتوجه به 
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 از نظر کارشناسان های دومتاثیر احداث خانه: 2شکل 

 

 

. محیطی شهر ارتباط وجود داشته باشدهای دوم در شهر اردکان و تغییرات زیستایجاد خانه برای بررسی رابطه بین

 زیر آمده است. 3. که نتایج آن در جدول استفاده شد آماریهای از آزمون

 آن محیطیهای دوم در شهر اردکان و تغییرات زیستخانهنتایج بین  3جدول 

 
بنابراین فرضیه ، تر استکوچک0،05باشد و این مقدار از می 0،0001 برابر با sigچون مقدار ، با توجه به آزمون فوق 

مقدار میانگین نمونه برابر  (باشد یا نه؟ قابل تایید می sigدهد که صحتمیانگین نمونه نشان می)شود و فوق تایید می

توان نتیجه پس می، باالتر است باشدمی 3 باشد که این مقدار از میانگین یا همان حد متوسط جامعه کهمی4/29با 

)جدول  محیطی به میزان زیادی ارتباط وجود داردهای دوم در شهر اردکان و تغییرات زیستگرفت بین ایجاد خانه

3) . 

 و دستاورد علمی پژوهشی  یگیرهنتیج

غربی ایران واقع در جنوب ، سرزمین رؤیایی، شهر توریستی اردکان مرکز شهرستان سپیدان در این استان فارس 

زیباترین تابلوی طبیعت را در ، است که به حق باید اذعان داشت نگین سرسبز زاگرس است بدست توانای خالقشده

های معماری از جمله جاذبه، آن ترسیم نموده است. در دنیای امروز برخی از شهرهای کوچک در جهان به دلیل مختلف

 جهانی این حتی و ملی شهرت، …انداز زیبا و طبیعت و چشم، ه زندگیو بافت و مسکن مراسم و آداب و رسوم شیو

اند. شهر توریستی ردشگرانی است که آن شهر را برای مقصد گردشگری خود انتخاب کردهگ پذیرای و کرده پیدا

ها هزار نفر از دهنشین و وجود باغات فراوان ساالنه میزبان وهوای دلآب، های طبیعیاردکان نیز به سبب داشتن جاذبه

های می دانیم و مطالعه است. بر اساس برداشتهای دوم زیادی در این شهر احداث گردیدهگردشگران می باشد و خانه

درصد معامالت طواف توسط  80های امالک مختلف شهر بیشترین معامالت باغ در شهر اردکان یعنی آمار بنگاه

دانی نشان ها مربوط به افراد بومی است. نتایج حاصل از این پژوهش های میدرصد معامالت باغ 20ها و تنها غیربومی
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محیطی و اکولوژیکی در این و تغییرات زیست اردکانهای دوم در شهر دهد که ارتباط معناداری میان ساخت خانهمی

 .باشدشهر می
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