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Extended Abstract 

Introduction 

One of the most obvious manifestations of 

human impact on the environment is the use of 

deformed lands; Therefore, land use change 

analysis is one of the most important topics in 

ecosystem research. Also, one of the basic 

preconditions for better land use is extracting 

information about land use patterns and being 

aware of their changes over time. Awareness 

of the distribution of different land use areas 

and, in parallel, their changes over time to plan 

for better use of Land is very important in 

identifying areas and points under 

environmental pressure and evaluating the 

development of areas. In this regard, it is 

necessary to detect changes to detect the trend 

of change over time. In recent decades, land 

use change resulting from human activities has 

been gradually recognized as one of the 

processes resulting from changes in the global 

environment. Land use has been important for 

researchers and officials in the face of global 

environmental change. Land use change 

affects the demand for land for agricultural 

activities, forestry, residential, industrial areas, 

tourist areas and the diversity of natural areas. 

Tourism and its growing development has led 

to a high demand for recreational land use and 

has led to changes in the pattern of traditional 

land use and, as a result, has led to a large 

expansion of tourism land use. Despite the 

global importance of land use planning and 

management in tourism areas, this issue has 

received less attention in our country and little 

effort has been made in this area. Therefore, 

considering the relationship between land use 

change and tourism development, it is 

necessary to influence tourism (tourism) in 

land use change in tourist areas such as Fars 

province. Ardakan city located in Fars 

province has always been considered as one of 

the important destinations of tourism in Fars 

and therefore the present study has been 

conducted with the aim of investigating the 

role of tourism in the occurrence of land use 

changes in Ardakan city. 

Methodology 

This research is of applied type, and its 

method is descriptive-analytical based on field 

observations. The data of this research were 

collected through field observations, 

questionnaires, interviews and satellite images. 

In this research, first we have tried to describe 

the current situation and the changes made 

during the period of 1376 to 1397, and in the 

next stage, according to the questions, the 

contribution of tourism activity in the 

occurrence of land use changes in the study 

area is analyzed. 

Results and discussion 

One of the consequences of tourism 

development in Ardakan, Fars, has been 

drastic changes in land use, the expansion of 

the physical fabric of settlements and the rapid 

growth of land and real estate prices. Findings 

show that during the study period, more than 

17.7 hectares of garden lands in the city have 

been under construction and land use. Out of 

this number, over 3 hectares of arid gardens 

have been abandoned and over one hectare has 

been under industrial construction for the 

construction of industrial units. Studies show 

that up to 63% of land use change in the study 

area has been used in the field of tourism and 

construction of second homes. In the study, the 

most changes were related to the axis of 

Cheleh Gah (old Yasuj road), Cheleh Gah and 

Safar Alaq for the construction of tourist use 

and the second house. The destruction and 

drying of the gardens is related to Cheshmeh 

Sabzak area in Ardakan city. 

 A comparative study of the percentage of 

changes in garden use with the percentage of 

changes due to the development of 

construction in city gardens shows that the 

share of tourism and the creation of second 

homes during the studied years had the 

greatest effect on the destruction of city 

gardens. Has led to changes in the use of 

gardens. The results of interviews with farmers 

and gardeners in the study area show that the 

activities of gardeners have low capacity in the 

field of local economic development compared 

to the tourism sector for the development of 

second homes. 

Conclusion 

The purpose of this study was to investigate 

the role of tourism in influencing land use 

pattern in Fars Ardakan. The results showed 

that tourism with demand in the first two 

areas: construction of a second house or land 

purchase with the aim of building a second 
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house: creating tourism services and facilities, 

has acted as a strong stimulus in causing 

fundamental changes in land use pattern in 

Kelardasht. The expansion of second homes, 

the growth of tourism service uses, the 

extensive changes in agricultural land use and 

orchards to second homes are examples of this 

profound impact. The results show that the 

growth of tourism activities in the study area 

in an uncontrolled manner, has followed a 

pattern contrary to the principles of sustainable 

tourism development. In fact, in the study 

sample, which can be a good example for 

other tourism destinations in Fars province, the 

growth of tourism activities in the form of 

vehicles, by destroying land resources, has 

significantly reduced the share of agricultural 

lands and gardens. While land resources are 

considered to be the main ecological resources 

of any tourist destination, its destruction and 

unprincipled changes are interpreted as the 

destruction of the tourist resources of the 

destination. In this regard, the ecological 

resources of the destination tourism can 

include natural landscapes, the connection 

between man and nature, the freshness and 

freshness of the natural environment, 

biodiversity and soil, soil water resources, land 

production capacities, ecological integrity. The 

present study only deals with the volume and 

nature of the impact of tourism on land use 

change in the context of sustainable tourism 

development, and what conveys the 

importance of these findings is primarily the 

limitations that the research faced. One of the 

most important limitations is the lack of any 

accurate information on land use status and 

land use changes due to tourism activities. 

Based on the information generated in this 

study, which provides the basis for any future 

research. Other scholars need to address the 

causes and roots of such an unbridled role of 

tourism in land use change. Finally, it should 

be noted that widespread land use change with 

severe impact on tourism and land use, while 

destroying tourism resources, in the next 

generation of the community and local 

managers in the direction of sustainable 

development will face serious challenges. 

Undoubtedly, future generations expect us to 

continue to use natural resources and divine 

gifts as we use existing resources. 
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 چکیده
وضعیت کااربری زماید در حاال تغییار     ، های شدید محیطیهای گردشگری و نوسانالیتهای اخیر به سبب فعدر دهه 

بررسای وضاعیت کااربری زماید در مقاصاد گردشاگری       ، رو برای حفاظت و صیانت از ناواحی گردشاگری  است. از اید
شاته باا تغییار    های گردشگری کشور است که در چندسالِ گذاردکانِ استان فارس یکی از قطببخش باشد.ضروری می

بررسی نقش گردشگری در بروز تغییارا  کااربری زماید    ، های مختلفی مواجه شده است. هدف از مطالعه حاضرکاربری
باشد. به همید منظور اطالعا  مرباو  باه وضاو موجاود و     در نواحی محدوده و حریم شهر اردکان در استان فارس می

آوری و آوری شد. پس از جماو جمو 1544تا  1542کان طی دوره زمانی اردبخش  هایتغییرا  صور  گرفته در کاربری
جهات ارزیاابی   ، های هوایی و همچنید مصاحبه با ساکنان محلای و گردشاگران  های پایه و بررسی عکستحلیل نقشه

مایش اساتفاده  از روش تحقیق ِ توصیفی و تحلیلی مبتنی بر پی، تاثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه
باویژه اراضای   ، های اراضای با ایجاد تغییرا  گسترده در کاربری، گردشگری در حوزه مورد مطالعه، گردید. براساس نتایج

هاای اخیار را باه دنباال داشاته اسات.       تخریب منابو طبیعی و گردشگری در دهاه ، اراضی حریم رودخانه، باغا ، زراعی
، درصد( 99/94های گردشگری )مجتمو ها به ترتیب مربو  به ساختا  کاربریهمچنید نتایج نشان داد بیشترید تغییر
تبادیل  ، درصاد(  11/9های سطح شهر به کاربری مسکونی )تبدیل باغ، درصد( 4/12تبدیل اراضی باغی به اراضی دیم )

، سات. عاالوه باراید   ( باوده ا 29/9های باغ به صنعتی  )تغییر کاربری  درصد( و 2/12) های سطح شهر به خانه دومباغ

هاای گردشاگری باا    دهد سهم ساخت و سازهای مربو  به مجتمونتایج آماری از مجموعه تغییرا  پیش آمده نشان می
ی بااغ هاا  درصد و تبادیل   4/12درصد بیشترید سهم را داشته و بعد از آن تبدیل اراضی باغی به اراضی دیم به  99/94

درصد قرار گرفتاه اسات.    2/12درصد و  11/19های بعدی با وم در اولویتهای دسطح شهر به کاربری مسکونی و خانه
پیشانهادا  سیاساتی در زمیناه طراحای مناساب در رابطاه باا سااماندهی         ، با توجه به نتایج حاصل از مطالعاه ، در پایان
 گردید. ارائه ها در منطقهباغهای گردشگری و اتخاذ تمهیدا  الزم برای جلوگیری از تخریب مجتمو

 24/42/1544: تاریخ دریافت

 54/42/1544 :تاریخ پذیرش

 259-229شماره صفحات: 
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 تحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردکان فارس

 

 

 : مقدمه

کااربری  ، یکی از بارزترید نمودهای تاثیرا  انسانی روی محیط
بناابراید تحلیال تغییارا     ؛ باشاد یاراضی تغییر شکل یافتاه ما  

هاای  شاربری زمید یکی از موضوعا  بسایار مهام در پاژوه   ک
همچناید  (. Dong et al., 2008: 28باشاد ) یاکوسیساتمی ما  

، یکی از پیش شرطهای اساسای بارای اساتفاده بهتار از زماید     
استخراج اطالعا  مربو  به الگوهای کاربری اراضی و آگااهی  

ناواحی  ازتغییرا  آنها در طول زمان است آگاهی ازنسبت توزیو 
کاربریهای مختلف و به موازا  آن تغییرا  آنهاا درطاول زماان    

شناساایی  ، ریزی به منظاور اساتفاده بهتار از زماید    هبرای برنام
ای هنواحی و نقا  تحت فشار محیطای و ارزیاابی توساعه ناحیا    

اهمیت بسیاری دارد. در همید راستا آشکارسازی تغییرا  بارای  
ان ضااروری بااه نظاار تشااخیص رونااد تغییاارا  در طااول زماا 

 Karimi and Komaki., 2015: 76, Rezaee and)رساد یم

rahimi., 2013: 2)       طای چناد دهاه اخیار تغییارا  کااربری .
های انسانی به تدریج به عنوان یکای از  تاراضی حاصل از فعالی

فرایندهای حاصل از تغییرا  محیط جهانی شناخته شاده اسات   
(Linderman et al., 2012,Wijesekara et al., 2005) از .

اید رو تغییر کاربری اراضای از جنیاه تغییارا  محایط زیساتی      
جهان دارای اهمیت و ماورد توجاه محققاان و مسا والن قارار      
گرفته است. تغییر کاربری اراضی بر میزان تقاضای زمید جهات  

، صانعتی ، منااطق مساکونی  ، داریلجنگا ، کشاورزیفعالیت های
  اطق طبیعای تاثیرگاذار اسات   مناطق گردشاگری و تناوم منا   

.(Falahatkar et al., 2016: 164)    از نظر تااریخی مهمتارید
هاا و  لتغییر کاربری که انسان انجام داده از میاان باردن جنگا   

هااا بااوده  هتباادیل آنهااا بااه اراضاای کشاااورزی و سااکونتگا   
تغییار در الگوهاای کااربری      (Zebardast, 2010: 24).اسات 
هاای زماانی   هف فضاایی و در دور کاه در ساطوم مختلا   ، زمید

دهد بیانگر تقابال و تعامال نیازهاای همیشاگی     یمتفاو  رخ م
جوامو انسانی و محیطای باا زماید هساتند ایاد تغییارا  گااه        

ای های از موارد تاثیرا  زیانباار قابال مالحظا   هسودمند و در پار
دارند که به واسطه اید اثرا  نگران کننده منشاا  باروز اثارا     

قابل جبرانی برمیزان رفاه و آسایش جوامو انسانی محساو   غیر
همچنااید (. Mohamadi et al., 2011: 280شااوند )یماا
های مدیریت کاربری اراضی بیشترید تاثیر را بر روی منابو هشیو

ماواد غاذایی و خااا دارد    ، طبیعی از جمله پوشش گیااهی آ  
مادیریتی  تواناد مشاکال    یبنابراید اطالعا  کاربری اراضی م

 .(Yousefi et al, 2011: 98)منابو طبیعی را حل کند

، ( و توساعه رو باه رشاد آن   Tourismگردشگری یاا توریسام )  
منجر به تقاضای بسیار زیااد کااربری اراضای تفریحای شاده و      
باعث تغییراتی در زمینه الگوی کاربری اراضی سنتی گردیاده و  

گری شاده  سبب گسترش زیاد کاربری اراضی گردشا ، در نتیجه
در اید رابطه گردشگری بارای   (Xi etal., 2014: 120).است 

اناار ی و ، کااارگر، آ ، اسااتفاده از منااابو کمیااا  ماننااد زمااید
های جذ  اراضی بایر با دیگر استفاده بالقوه از اید منابو تظرفی

 :Tao &Wall, 2009).کند یرقابت م نظیر فعالیت کشاورزی

اکید شده است که توسعه گردشاگری  ها تهدر بیشتر مطالع  (90
شاود و بادید   یمنجر به تغییراتی در پوشش و کاربری اراضی م

هاای  تترتیب نرخ جنگل زدایای را در نتیجاه توساعه زیرسااخ    
گردشگری باه ویاژه در منااطق سااحلی و کوهساتانی سارعت       
بخشیده است. ساخت و سازهای ناشای از تقاضاای تفریحای و    

م را به ویاژه در ناواحی سااحلی باه     خانه دوم تخریب اکوسیست
از ایاد رو باا    (Kuvan, 2005: 264). دنباال داشاته اسات   

تواند به عناوان کااربری   یفعالیت گردشگری م، مدیریت کارآمد
کاه موضاوم کااربری    ناراضی سازگار و مکمل باشد باه ویاژه آ  

ای کلیادی محساو    ها ماز موضاو ، زمید در مقاصد گردشگری
اساساااب بااه منااابو ، ای گردشااگریهااتچراکااه فعالیاا، ودشاایماا

یرناد و  گیمنبو پایه قرار م هایتدسته فعالییعنی در ، نداهوابست
حیا  و رونق  مقصد تا حد زیادی به کیفیت مناابو آن بساتگی   

. علاای رغاام اهمیاات جهااانی   (Priskin, 2001: 637)دارد 
ایاد  ، ریزی و مدیریت کاربری زمید در نواحی گردشگریهبرنام
ر کشور ما کمتر مورد توجاه قارار گرفتاه اسات و انادا      مهم د
با ، ناکافی است. بنابراید، های صور  گرفته در اید زمینهشتال

توجه به رابطه میان تغییر کاربری اراضی و توساعه گردشاگری   
تااثیر گردشاگری )توریسام( در تغییار کااربری      ، ضروری اسات 

د. شاهر  اراضی مناطق توریستی همچون استان فارس انجام شو
ای دور همواره به عناوان  هناردکان واقو در استان فارس از زما

یکی از مقاصد مهم گردشگری فارس مطارم باوده و از ایاد رو    
باا هادف بررسای نقاش گردشاگری در باروز       ، پژوهش حاضار 

تغییرا  کاربری اراضی در شهر اردکان انجام شاده اسات. ایاد    
مطالعاه علمای    هدف با طرم و تبیید دو پرسش اصلی ردیابی و

عوامل موثر بر توریسم در تغییر کااربری اراضای    -1؛ شده است
ضامد  ، ریزی کاربری اراضیهآیا برنام -2؟ شهر اردکان کدامند
موجبا  تقویات وتوساعه توریسام را فاراهم     ، توسعه پایدار شهر

 ؟ میکند

 : تحقیق نظری پیشینه و مبانی
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 ان فارستحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردک

حلی یااا نااوار سااا  ، هااای گردشااگری هبساایاری ازحااوز      
اند که نواحی با سریعترید رشد در جهان نیز محسو  یکوهستان

های اصلی آنها تغییر سریو کااربری زماید   یشوند و از ویژگیم
تغییرا  کاربری اراضی   (Ghadami et al., 2009: 31).است

جمعیتای و  ، در زمینه گردشگری تحت تاثیر تغییارا  اقتصاادی  
تغییاارا  ، درآمااد، فاجتماااعی اساات کااه بااا افاازایش مصاار  

، هاای دولتای  مظهاور سیسات  ، توسعه حمل و نقال ، تکنولو یک
گذاری و بروز تفکرا  مصارف گرایای موجاب پیادایش     تسیاس

های تفریحی و گردشگری شاده اسات کاه    تانوام مختف فعالی
 Motei).شودیاید امر منجر به بروز تغییرا  کاربری اراضی م

Langerodi, 2012: 2) وص ناپایداری اکولاو یکی  در اید خص
و تخریب چشم اندازهای طبیعای و انساانی از پیامادهای کلای     
تغییر نامطلو  کاربری اراضی است که از دیدگاه پایداری فرایند 

کناد زیارا تخریاب    یتوسعه گردشاگری را باا چاالش روبارو ما     
، اندازهای طبیعی از طریق تغییر ناامطلو  کااربری زماید   مچش

های هزمینه حذف جلو، منفی زیست محیطی عالوه بر پیامدهای
هااای گردشااگری را در مقصااد فااراهم هزیبااایی شااناختی جاذباا

های همطالع(. Ashorinejad et al., 2012: 125-126سازد )یم
دهند که گردشگرانی که از مبدا خود به ویژه از یمختلف نشان م

و  به دلیل ساخت، کنند در چنید مقصدییمحیط شهری فرار م
آرامش و تجربه مطلوبی را کسب نخواهناد  ، سازهای بیش ازحد

( 2442)ان گهدر اید زمین (Alegre and Garau, 2010). کرد 
هاای مرباو  باه    یدر مطالعاتش مطرم کرده اسات کاه کااربر   

گردشاگری نبایاد باعاث آلاودگی     خاش  بوخادماتی  -تاسیساتی
د. در ایاد  شاون  یاندازی و بصری و یا تخریب منایو ظبیعا مچش

، راستا دولت موظف است با وضو قوانید و مقاررا  واجارای آن  
ویژه الگوی کاربری ، به طور جدی از منابو طبیعی و فرهنگی به
 .(Gun, 2002: 81)زمید مقاصد گردشگری محافظت کند 

سیستم انسانی محیطی مشخص باا  ، کاربری اراضی گردشگری
یکپارچه و جامو  فاکتورهای پیچیدهای است که مستلزم رویکرد

(. در اید رویکرد نه تنها Mao et al., 2014: 369)باشد ینگر م
گردشاگری ماورد تاکیاد و اهمیات قارار      خش برنیازهای بازار د

و همچنید کااربری    گیرد بلکه مسائل محیط زیست طبیعییم
 Hawkesاسات ) زمید و پیامدهای آن نیز مورد توجاه و تککیاد   

and Williams, 1993: 5.)     بنابراید با توجه باه ارتباا  بسایار
اقتصادی و ، نزدیک که توسعه گردشگری با فاکتورهای محیطی

نیز باید باید  ، ایهاجتماعی چندگانه دارد درسطح و مقیاس ناحی
ابعااد اجتمااعی و   ، های اقتصادی مارتبط باا گردشاگری   تفعالی

 ,wu, 2001, Gossling, 2002نمااود )اکوسیسااتمی برقاارار 

Defries and Eshleman, 2004, Perrov et al., 2009 به .)
نقاش الگوهاای کااربری    ؛ پایاداری ازی سا ماید ترتیب در مفهو

زمااید و تغییاارا  آن جهاات دسااتیابی بااه تعااادل بااید اهااداف 
یاباد. در  ینقش کلیدی ما ، اقتصادی و زیست محیطی، اجتماعی
د و توان بیان نمود که هدف عام مدیریت کاربری زمیینهایت م

توسعه منابو زمید در راساتای  ، گردشگریخش برتغییرا  آن د
 ,Beryaobisهاای محلای اسات )   تها و مطلوبیا یبهبود توانای

ریازی تغییارا  کااربری    هبنابراید مدیریت و برنام (.54 :2010
در عید حاال کاه اثارا  محیطای     ، گردشگریخش براراضی د

وسعه گردشگری نیز دهد باید مشوق تیمنفی آن را نیز کاهش م
( در 2442)  دانگ و همکاران (Mao et al, 2014: 369).باشد

اثر توسو گردشگری بر تغییر پوشاش  "مطالعاتشان تحت عنوان 
توسعه گردشگری را باعث ، "اراضی در نواحی الگا از کشور چید

تغییار کااربری اراضای ایاد منطقاه دانساتهاند و در نتیجااه آن       
ی به طور ساالنه کاهش و مسااحت  مساحت اراضی زراعی و باغ

اراضی مسکونی و جنگلی افزایش داشته است. همچناید نتاایج   
در ناواحی روساتایی    (2419)1مطالعا  ایکاس آی و همکااران   

گوگزانگ در کشور چید بیانگر ان است که توساعه گردشاگری   
استفاده نامطلو  و ، خودجوش و جهت دهی نشده در اید منطقه

ویاااه و گساااترده ریبااا گساااترش غیرمنطقااای از اراضااای و
 2سکونتگاههای روستایی را درپی داشته است. ماالو و همکااران  

مدل پیوند سلولی دینامیکی سیساتمی را بارای تحلیال     (2419)
تغییرا  کاربری اراضی متااثر از توساعه گردشاگری در منطقاه     

چاید باه کاار بردناد و نتاایج نشاان داده کاه توساعه          گاایلید 
ربری و پوشش اراضای ازطریاق تقاضاا    گردشگری برتغییرا  کا

برای ساخت و ساز و رشد نواحی ساخته شده تاثیر گذاشته است 
هاای  یو همید امر باعثجنگل زدایای و کااهش کیفیات زیباای    

( باه  2419و همکاران) 5تودان واداجنگل اید منطقه شده است. 
تجزیااه و تحلیاال تغییاارا  پوشااش گیاااهی در کشااور نیجریااه 

نشان داد که میزان مساحت اراضی بایر در حاال  پرداختند. نتایج 
افزایش و اراضی گیاهی در حال کاهش است. که در اید منطقه 

نتاایج   مسائل سیاسی سبب باروز چناید شارایطی شاده اسات.     
عناوان بررسای نقاش    "( تحت 1522مطالعه قدمی و همکاران )

: نمونه مورد مطالعه، گردشگری درتغییرا  کاربری اراضی مقصد
بیااانگر آن اساات کااه ، " رکاازی شهرسااتان نوشااهرمخااش ب

هاای اراضای   یگردشگری با ایجاد تغییارا  گساترده در کااربر   
تخریاب  ، اراضی ساحلی و جنگلای ، بویژه اراضی زراعی و باغا 

های اخیار باه دنباال داشاته     همنابو طبیعی گردشگری را در ده
همچنید بررسی کاه در ماورد اثارا  اقتصاادی کااربری       است.
کشاورزی در نواحی روستایی دهساتان لیچاارکی حساد     اراضی

                                                           
1 Xi et al 
2 Malo et al 
3 Tudun-Wada   
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 تحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردکان فارس

رود از شهرستان بندر انزلی انجام شده است بیانگر آن است کاه  
گرچه تغییر کاربریها در نتیجه توسعه گردشاگری اثارا  منقای    

هاای  هاقتصادی نظیار افازایش قیمات زماید و افازایش هزینا      
دیادگاه  اقتصادی و مانند ان را در پای داشاته اماا در نهایات از     

اثرا  مثبت اقتصاادی تغییار کااربری بایش از     ، ساکنان منطقه
(. محمادی  Motielangrodi, 2012: 1)اثرا  منفی بوده است 

ای در شهرسااتان تنکااابد در هنیااز مطالعاا (1541و همکاااران )
روستاهای سی بد و الکله تحت عنوان نیروهای انسانی موثر بر 

روستایی انجام دادناد.   تغییرا  کاربری اراضی در حاشیه مناطق
هاادر  ینتایج حاکی از ان است که مهمترید عامل تغییار کااربر  

ایااد منطقااه مشااکال  اقتصااادی مااردم و بااه صاارفه نبااودن  
( 1542های کشاورزی بوده است. عشور نژاد و همکاران )تفعالی

پیامادهای محیطای   ، TMبا استفاده از پردازش تصاویر سنجنده 
ا  کاربری اراضی شهرستان رامسار را  توسعه گردشگری و تغییر

مورد تحلیل قرار دادناد و باه ایاد نتیجاه رسایدند کاه توساعه        
گردشگری منجر به تغییرا  ساطح وسایعی از اراضای در ایاد     
، منطقه شده است و همید امر باعث تغییر چشم اناداز ظااهری  

کااهش تولیادا  زراعای و    ، آلودگی محیط به خصوص سواحل
گی مناابو آ  را باه هماراه شاده اسات.      باغی و درنهایت آلاود 

( در پژوهشایبه تااثیر توریسام بار     1529زاده و خوشحال )یمنش
تغییر کاربری اراضی در شهرستان الهیجان با تاکید بار اراضای   

توریسااتی و فعالیات های انااد کاه  هروساتاییپرداختهو اشااره داشات   
پرو ههای ایجاد شده برای جلب توریسم یکی از عوامال عماده   

یرکاااربری اراضاای درمناااطق شااهری و روسااتایی الهیجااان تغی
( پیامادهای توساعه   1524مهار و همکااران )  یباشاد. هاشام  یم

گردشگری دهستان حیران با تاکید بر تغییر کااربری اراضای در   
اند. نتایج حاکی از ارتباا   هرا بررسی نمود  (1549-1529دهه )

باا تغییار   تنگاتنگ بید افزایش امکاناا  و توساعه گردشاگری    
کاربری اراضی و احداث خانههای دوم در منطقه حیران میباشاد  

تبدیل باغا  و زمینهاای زراعای   ، و پیامدهای آن در اید منطقه
و استفاده از مصالح و الگوی معمااری  ، به ساختمانهای مسکونی

، هاا و آلاودگی آ   هتجاوز به حاریم رودخانا  ، ناهمگون با محیط
پیامدهای توساعه گردشاگری و    تخریب پوشش گیاهی از جمله

یوسافی و  تغییر کااربری اراضای در ایاد منطقاه باوده اسات.        
( تغییرا  کاربری اراضی با استفاده از سانجش  1542همکاران )

از دور در شهر بجنورد پرداختند و نتاایج نشاان داد کاه اراضای     
کشاورزی کاهشی و اراضی شهری و بایر روند افزایشای داشات   

رو به رشد جمعیت و تخریاب محایط زیسات    که دلیل آن روند 
 است. 

 : تحقیق روش و مواد

تحلیلای  -و روش انجام آن توصیفی، اید تحقیق از نوم کاربردی
های اید تحقیق از طریاق  هداد مبتنی بر مشاهدا  میدانی است.

ای همصااحبه و تصااویر مااهوار   ، پرسشانامه ، مشاهدا  میادانی 
عی شاده اسات ابتادا باه     گردآوری شده است. در اید تحقیق س

توصیف وضو موجود و تغییرا  صور  گرفته طای دوره زماانی   
پرداخته شاود و در مرحلاه بعادی باا توجاه باه        1544تا  1542
ا ساهم فعالیات گردشاگری در باروز تغییارا  کااربری       هلسؤا

محدوده مورد مطالعه تحلیل گردد. به منظاور شاناخت کااربری    
ا از مطالعا  هیغییرا  کاربروضو موجود و بررسی روند ت، زمید
ای برداشت وضو موجود در طرم جامو شهر اردکان که ههو نقش

توسط مهندسید مشااور امکاو از محادوده شاهر      1542در سال 
اردکان بصاور  میادانی و ممیازی و عکاس هاوایی برداشات       

ود و نقشه مزباور باا وضاو موجاود طارم      شیگردیده استفاده م
توساط   1542وده کاه در ساال   بازنگری جامو شاهر اردکاان با   

مهندسید مشاور شاران تهیه گردیاده اسات بصاور  میادانی و     
ممیزی از شاهر توساط نگارناده انجاام گردیاده اسات و نتاایج        

تهیه گردیده اسات و   1و شکل  9و  5و  2برداشت طی جداول 
میزان تغییر کاربری اراضی باغی در محال  و محورهای اصالی  

تفکیک نوم استفاده و کاربری  گردشگری و فرعی مشخص و به
گردیده است و ضمناب بررسی بر مجوز ندی بهاز اراضی باغی طبق

ا نیاز انجاام و طای    هیدار بودن و غیر مجوز داربودن اید کاربر
ای غیار مجاوزدار و   ها یممیزی انجام شده میزان تغییار کااربر  

طای تشاریفا     44و  144ای ماده هنمجوز دار با رأی کمیسیو
نیز مورد بررسی و رسایدگی   9ای ماده هنسط کمیسیوقانون تو

قرار گرفته است و عاالوه بار ایاد باه منظاور بررسای نگارش        
ساکنان محلی و گردشگران باا اساتفاده از روش نموناه گیاری     

 92نفر از ساکنان محلای تعاداد    22شده از ندی بهتصادفی طبق
 نفر از گردشگران باه عناوان نموناه گردشاگران باا اساتفاده از      

ایی در قالب طیاف لیکار  بررسای شادند.     هلپرسشنامه با سؤا
عالوه بر اید به منظور بررسی نگرش ساکنان محلی نسبت باه  
تغییرا  کاربری زمید با استفاده از روش نمونه گیری تصاادفی  

شده و مدل کوکران از ساکنان شهر اردکان فارس به ندی بهطبق
دشاگران باه عناوان    نفر از گر 144عنوان جامعه نمونه محلی و 

جامعه نمونه گردشگران با استفاده از پرسشنامه بررسای شادند.   
 سرپرست خانوار بود.، واحد تحلیل درز اید تحقیق

 : هاهیافت ارائه و بحث 
یکی از پیامدهای ناشی از توسعه گردشاگری در شاهر اردکاان    

ای کالبدی هتگسترش باف، فارس تغییرا  شدید کاربری اراضی
ها و رشد سریو قیمت زمید و مستغال  باوده اسات.   سکونتگاه

 1544لغایت  1542هد طی سالهای دیای تحقیق نشان مههیافت
هکتار از اراضی باغی شهر زیار سااخت و سااز و     4/14بیش از 
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 ان فارستحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردک

هکتار بااغ خشاک    5ند. از اید تعداد بالغ بر اهتغییر کاربری یافت
صنعتی جهت  رها گردیده و بالغ بر یک هکتار زیر ساخت و ساز

احداث واحدهای صنعتی رفته و همچنید بیشاترید تغییارا  در   
ای ها هحوزه ساخت و ساز و تغییر کاربری در حوزه احاداث خانا  

دوم و در حوزه کاربری گردشگری بوده است که مطالعا  نشان 
درصد از تغییر کاربریها در حوزه مورد مطالعه  25هد بالغ بر دیم

ای دوم ماورد اساتفاده قارار    ههخان در حوزه گردشگری و احداث

گرفته است. در مطالعه انجام شده بیشترید تغییرا  مرباو  باه   
چله گاه و علق صفری جهت ، محور چله گاه )جاده قدیم یاسوج(

احداث کاربری گردشگری و خانه دوم بوده و بیشترید تغییارا   
کاربری باغ به مسکونی مربو  به محدوده قلعه سرخی اسات و  

هاا  غباا ید میزان رها کردن باغ و تخریب و خشک شادن  بیشتر
مربو  به محدوده چشمه سبزا در محدوده شهر اردکان فارس 

 (. 9و  5اشد )جدول بیم
مساحت تغییر کاربری یافته از باغ به سایر کاربریها )مترمربع( -3جدول   

ای دومههخان صنعتی  گردشگری بایر مسکونی 

12222 22244 29444 54444 99424  

 1542تحقیقای ههیافت: منبو

 

 درصد فراوانی تغییر کاربریها از باغ به سایر کاربریها در شهر اردکان )درصد( -4جدول 

 گردشگری بایر  مسکونی  خانه دوم  صنعتی

29/9  2/12  11/19  4/12  99/94  

 1542تحقیقای ههیافت: منبو

اشای از  رید شکل تغییر کاربری اراضای ن تهدر حوزه مذکور عمد
شامل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغا  به ، توسعه گردشگری

ی اهباه گونا  ، ای دوم( بوده استههکاربری مسکونیویالیی )خان
بااغ )خاناه دوم( از    15تعاداد   1542-1544که در مقطو زمانی 

اراضی باغا  شهر )محدوده چله گاهو علق صفری( که مساحتی 
ناد. بررسای   اهد اختصاص دادمترمربو را به خو 22244قریب به 

ای وضاو موجاود در طارم جاامو ساال      ههمیدانی و کنترل نقش
 1542-1544هد در طی سالهای دیوضو موجود نشان م، 1542

درصاد دچاار تغییارا  شاده      2/14کاربری اراضی باغا  منفی 
ای ها یکااربر  1542-1544است. به طور کلای در دوره زماانی   

 (. 9ند. )جدول اهشد درصد تغییرا  4/14مذکور دچار 

با بررسی تطبیقی درصد تغییرا  کاربری باغی با درصد تغییرا  
هاد  دیشهر نشان ما های غباناشی از توسعه ساخت و سازها در 

ای دوم در طی سالهای ههگردشگری و ایجاد خانخش بمکه سه
شهر داشته کاه  های غبابیشترید اثر را بر تخریب  1544-1542
درصد از تغییر کاربریها از باغاا  را   2/12یی ای دوم ویالههخان

ا و مطالعا  طرحهای وضو موجود و هیدر پی داشته است. بررس
باا وضاو موجاود و بررسای میادانی و       1542طرم جامو ساال  

هد که با بررسی انجام شاده در  دیممیزی امالا کشور نشان م
 2/11هاد  کاه تماام    دیوضعیت اید ساخت و سازها نشاان ما  

سااخت و   15تعداد ای دوم که ههز تغییر کاربریها به خاندرصد ا
پروناده باه    15ساز بوده است کامالب بدون مجوز باوده کاه هار    

شهرداری ارسال و پاس از رأی کمیسایون    144کمیسیون ماده 
مبنی بر ابقا و عدم تخریب کاربری تثبیت گردیاده اسات. باروز    

تغییرا  شدید کاربری اراضی در ناحیه مورد مطالعه علای رغام   
طاه صاور  گرفتاه اسات باه ایاد       وجود قوانید و مقررا  مربو

تغییر کااربری اراضای از باغاا  باه کااربری مساکونی       ، ترتیب
)بااغی(   ای دوم در واقو سبب تخریب اراضی مولدههویالیی خان

و جایگزینیو گسترش اراضی مصرفی و غیرمولد شده است. نتایج 
حاصله از مصاحبه با کشاورزان و باغداران در سطح حاوزه ماورد   

خاش  باای باغداران در مقایساه با  هتهد فعالیدیممطالعه نشان 
ای دوم در زمینه توسعه اقتصاادی  ههگردشگری ویژه توسعه خان

ی از عوامال  اهای پایینی دارد. اید گروه مجموعهتمحلی ظرفی
اقتصاادی  ، دسترسای باه مناابو آ  و ...(   ، طبیعی )جنس خاا(

هزیناااه و فایاااده(  ، درآمااادزایی، )زمیناااه اشاااتغال زایااای  
رفتااری  ، نوم تکنولو ی و...، ولوزیک)هزینه تکمید تکنولو یتکن

نگرش مردم به ، و  روان شناختی )نگرش اعضای جوان خانواده
و ... ( عدم حمایت جدی دولت از باغاداران  ، اهتهریک از فعالی
رید عوامل ماؤثر بار سار راه اداماه فعالیات      تیرا به عنوان اصل

گردشاگری ذکار   خاش  بیاکشاورزان حوزه و اشتغال از فعالیتها 
( به اید ترتیب از یاک  1524، علیقلی زاده، 1522، کردند)قدمی

کشاورزی و مادیریت کااربری   خش بیاهفطرف مجموعه ضع
ای اقتصادی )یعنی اشاتغال  هتزمید بویژه ضعف در زمینه ظرفی

و از طرف ، ای مدیریتیهتهزینه و سود( ظرفی، درآمدزایی، زایی
، ای دومها هاضای مؤثر برای ایجااد خانا  دیگر رشد روز افزون تق

 (. 1522، افزایش قیمت اراضی باغی را در پی داشته است )قدمی
از اشکال دیگر تغییرا  کاربری اراضی در حاوزه ماورد مطالعاه    
تغییر اراضی باغی باه اراضای باایر اسات. در فرآیناد گساترش       
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اعظمای از  خاش  بیای دوم یا گردشگرههساخت و سازهای خان
منطقه در همید سوداگری ربازار باغا  رها گردیده اسات  باغا  
تبادیل باه    1542-1544هاای  لها در زمان یعنی ساا غو اید با

(. بااا بررساای و کنتاارل 9اراضاای بااایر گردیااده اساات )جاادول 
کاه توساط    1542ای برداشات وضاو موجاود در ساال     ها هنقش

مهندسید مشاور جهت تهیه طرم جامو شهری برداشات گریاده   
که توسط نگارنده و بازدیدهای  1544وضو موجود در سال استبا 

میدانی و ممیزی ایاد اماالا توساط نگارناده انجاام گردیاده       
ای دوم ههمتالسفانه بدلیل افزایش قیمت سرسام آور امالا خان

مترمرباو از اراضای معاروف باه      54444و تعطیال  و باالغ بار   

غی در درصد از کل تغییر کااربری باا   4/12چشمه سبزا یعنی 
محدوده شهری اردکان به اراضی بایر تبدیل شده است و هرچند 

آیاید ناماه    4که به اساتناد قاوانید شاهرداری خصوصااب مااده      
حفظگسترش فضای سبز قطو و خشک شادن درخات بایاد در    
کمیسیون و طای تشاریفا  قاانونی انجاام و مادیریت شاهری       

اقادام  ای فشااری و قاانون جلاوگیری از ایاد     همواند با اهرتیم
مترمرباو بصاور     54444نماید متاسفانه در اید حوزه باالغ بار   

با ا ههمتمرکز باغا  به اراضی بایر تبدیل گردیده است. اید یافت
ماااو و همکااران   ، (1542) همکااران  و نتایج مطالعاا  یوسافی  

 ( همسو هستند.2419و همکاران) تودان وادا، (2419)
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 : پیشنهادها ارائه و گیریهنتیج

 تکثیرگاذاری  در گردشگری نقش بررسی حاضر تحقیق هدف -

 اردکان فارس بود. نتایج تحقیق هرش در زمید کاربری الگوی بر
 ساخت وساز: اول زمینه دو در تقاضا با گردشگری که داد نشان
 ایجاد خدما : دوم خانه ساخت با هدف زمید خرید یا دوم خانه
 تغییرا  بروز در قوی محرکی همچون، گردشگری تکسیسا  و

کارده   عمال  کالردشات  حاوزه  زمید کاربری الگوی در اساسی
 خادماتی  هاای یکااربر  رشاد ، دوم هاای هخانا  گساترش  است.

 باه  غاا  با و زراعای  کااربری  گساترده  تغییارا  ، گردشاگری 
 .اسات  عمیاق  تکثیرگاذاری  ایاد  مصادیق ازجمله، دوم هایهخان
 در گردشگری هایتفعالی رشد که است داده نشان تحقیق نتایج
با  تضاد در الگویی از، نشده کنترل ایهگون به مطالعه مورد حوزه
 در، درواقاو  اسات.  کارده  تبعیت گردشگری پایدار توسعه اصول
مقاصد  سایر برای مناسبی مصداق تواندیم که موردمطالعه نمونه

 باه  گردشگری هایتفعالی رشد، استان فارس باشد گردشگری
از  قابال تاوجهی   ساهم ، زماید  مناابو  تخریب با، خودرو شکلی
 زمید منابو کهیدرحال .است داده تقلیل را زراعی و باغا  اراضی

 گردشگری به حساا   مقصد هر اکولو یکی منابو تریدیاصل از
 منابو تخریب معنی به آن اصولی غیر تغییرا  و تخریب، آیندیم

 ازجملاه مناابو   رابطاه  ایاد  شود. دریم تعبیر مقصد گردشگری
، طبیعای  منااظر  شاامل  تواناد یما  مقصد گردشگری اکولو یکی
 ، طبیعای  محیط تازگی و طراو ، طبیعت و انسان پیوند برقراری
، زمید تولیدی هایظرفیت، خاا آ  منابو، گیاهی و زیستی تنوم

 و حجام  باه  تنهاا  حاضار  تحقیاق  .باشد اکولو یکی یکپارچگی
 مقصاد  زمید کاربری تغییرا  بر گردشگری تکثیرگذاری ماهیت

 آنچاه  و اسات  گردشاگری پرداختاه   پایادار  توسعه چارچو  در
هاایی  تمحادودی  اول درجاه  در رساندمی را هاهیافت اید اهمیت
 فقادان ، هاا تاهم محادودی  از .بود روبرو آن با تحقیق که است

 تغییارا   و زماید  کااربری  وضاعیت  از دقیق اطالعا  هرگونه
 بار اسااس   .اسات  گردشاگری  هاای فعالیات  از ناشای  کاربری
 هرگوناه  بارای  ایهپایا  کاه  تحقیق اید در تولیدشده اطالعا 
ماورد   در محققاان  سایر دارد جا .آوردیم فراهم را آتی تحقیقا 

 در گردشاگری  لجاام گسایخته   نقاش  ناید چ هایهریش و علل
 تغییارا   در پایان باید بیان نماد کاه   بپردازند. کاربری تغییرا 
 و تکثیرگاذاری شادید گردشاگری    باا  اراضای  کااربری  گسترده
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نسال   در، گردشاگری  مناابو  تخریاب  ضامد ، زماید  بورسبازی
 حرکات پایادار   راساتای  در را محلای  مادیران  و جامعه یهآیند

 هایلنس، بدون شک سازد.یم مواجه جدی ایهشچال با توسعه
 بهاره  موجاود  مناابو  از کاه  همچناان  دارناد  انتظاار  ما از آینده
 الهی مواهب و طبیعی از منابو آنان مندیهبهر امکان گیریمیم
 .کنیم حفظ نیز را

 : مالحظات اخالقی

های ممطالعه حاضر فر در: پیروی از اصول اخالق پژوهش

 ها تکمیل شد.یانه توسط تمامی آزمودنرضایت نامه آگاه
های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله ههزین: مالیامی ح

  تامید شد.

قد بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فا: تعارض منافع

.هرگونه تعارض منافو بوده است
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