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هاي دوم در تغییرات اقتصادي و زیست گردشگري خانه نقش
 محیطی (نمونه موردي: منطقه چالو آمل)

  یملکشاهدکتر غالمرضا 
   سیده زهرا حسینیان

  12/12/1393تاریخ پذیرش:    10/07/1393تاریخ دریافت:
 چکیده:

رود. به امروزه اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیت هاي اقتصادي در نقاط مختلف جهان به شمار می
 دلیل گرایش بخش قابل توجهی از جمعیت گردشگران بین المللی به آن و نیز ارتقاء سطح درك 

هاي زیست محیطی و افزایش حفاظت از منابع طبیعی در سطح جهان، ارزش اکوتوریسم روز به ارزش
     هک آیدمی حساب به گردشگري صنعت هاي دوم جزئی ازخانه روز در حال افزایش است.گردشگري

 توسعه در مؤثري نقش آن، هايمحدودیت ها ومزیت شناسایی و مناسب و اصولی ریزي برنامه با تواندمی
باشد. مجموعه روستایی  داشته برعهده ملی اقتصاد به تنوع بخشی و ملی توسعه نتیجه در و مناطق این

 هايخانه گیريشکل که استمازندران  استان ییالقی روستاهاي جمله چالو از توابع شهرستان آمل از
 هايروش از استفاده با تحقیق این در. است یافته شدت دهه اخیر عمدتاً و به صورت بی رویه طی دوم

تغییرات اقتصادي و زیست محیطی روستاهاي  بر دوم هايخانه گسترش اثرات ، تحلیلی و توصیفی
پردازش شده  SPSSهاي گردآوري شده توسط نرم افزار داده است. گرفته قرار تحلیل منطقه چالو مورد

  نموده ایم. نتایج تحقیق نشان  آماري مختلف استفاده تحلیل هاياز روشها است. براي تحلیل داده
 همچون اقتصادي مثبت مطالعه، پیامدهاي مورد روستاهاي منطقه در دوم هايخانه گسترش دهد کهمی

ساکنین و اثرات منفی زیست محیطی همچون تخریب چشم  توان مالیاشتغال زایی، افزایش درآمد و 
  .است داشته پی را در باغات کاربري تغییر و تخریب اندازهاي طبیعی،
هاي دوم، تغییر کاربري، اثرات محیطی، گردشگري روستایی، خانهآمایش ناحیه اي،   واژگان کلیدي:

  منطقه چالو
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  مازندارن ،دانشگاهيشهر يزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریاستاد،ghmalek@umz.ir  
  کارشناس ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه مازندران  
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  مقدمه:-1

گردشگري به عنوان فعالیتی طالیی و بدون دود و آلودگی معرفی و  1970تا اواخر دهه 
همواره بر پیامدهاي مطلوب و منافع به ویژه منافع اقتصادي آن تاکید می شد.ولی در دهه 
مذکور پیامدهاي زیست محیطی ناشی از گردشگري به تنها دغدغه محققان این حوزه مبدل 

اتفاق  1945ضاي گردشگري روستایی از سال شاید بیشترین تقا .)17 :1387(رهنمایی، شد
طور قطع مهمترین عامل موثر در زمینه توسعه گردشگري روستایی افزایش سریع ه افتاد و ب

مالکیت خودرو بود.اشکال عمده گردشگري روستایی عبارتند از گردشگري مبتنی بر 
هریک از فرهنگی،اکوتوریسم،گردشگري مزرعه و گردشگري سبز.- طبیعت،گردشگري تاریخی

(ساخت یا خرید  هاي دومدر قالب الگوي خانه اس نحوه و مدت اقامت گردشگرانانواع بر اس
  ).36 :1390(رضوانی، یابندرواج می (کمپینگ در فضاهاي باز و اجاره خانه و ویال) و روزانه ویال)

ی و منطقه چالو از جمله مناطق کهن و قدیمی مازندران است که بسیاري از اتفاقات تاریخ
مهم مازندران بنابر شواهد کتب مهم تاریخی در آن به وقوع پیوست. چالو عالوه بر منابع 

محمدي: هاي خود است ( هبی مختلفی در آباديطبیعی و خدادادي داراي اماکن زیارتی و مذ
هاي دوم مطالعات زیادي صورت گرفته  اما این در مورد موضوع گردشگري خانه ).2: 1390

هاي اخیر در حال رشد روز افزون هم شهرستان آمل که بحث گردشگري در سالموضوع در 
می باشد تا به حال تحقیقی انجام نشده است.به همین منظور سعی می شود در این تحقیق به 

شود و مورد بررسی  شهرستان آمل داشته و دارد اشاره هاي دوم بر منطقه چالونقشی که خانه
اسب براي هدایت این رشد و گسترش در جهت متناسب با اقلیم و قرار گیرد و راه کارهاي من

  شرایط منطقه و ساکنان آن پیشنهاد شود.
  ها است:هایی که این تحقیق در پی پاسخ به آنسوال

 چه اثرهایی داشته مطالعه مورد منطقه در اقتصادي نظر از دوم هايخانه گسترش و رشد -
  است؟

 مطالعه مورد منطقه در محیطی زیست نامطلوب تغییرات چه دوم هايخانه گسترش و رشد -
  است؟  ایجاد کرده
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  مبانی نظري:-2
  مفاهیم: -

 گذران براي گاهی هستندکه گردشگري وپویاي جزءالینفک دوم هايخانه هاي دوم:خانه
 شوندمی خریداري گذاريسرمایه براي وگاهی بازنشستگی دوران براي فراغت،گاهی اوقات

  .1)115- 112: 2005دیگران، و هوگندرون( است و اوقات فراغت ثروت افزایش ونتیجۀ
 روستایی گردشگري مسافرت، از گردشگران انگیزه و اهداف به گردشگري روستایی: با توجه

  است. شده داده نشان 1 جدول در که تقسیم شده دسته پنج به را
  

  انواع گردشگري روستایی - 1جدول

  74: 1383منبع:اشتري مهرجردي،
  

و  هاي مختلف هنوز توسعه روستایی با مسائلهاي فراوان در زمینهامروزه با وجود پیشرفت
هاي متعددي مواجه است، زیرا که راهبردهاي گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت چالش

آمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداري 
هاي اخیر بار دیگر توسعه محیط زیست را تامین کند، این مساله باعث شده است که در سال

ورد توجه قرار گرفته و نظریه پردازان، برنامه ریزان و مجریان حکومتی درصدد روستایی م
هاي جدید از معضالت و مسائلی که این نواحی گریبانگیر برآیند تا با ارائه راهکارها و استرتژي

آن می باشند،بکاهند. یکی از این راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشورهاي جهان مورد توجه 
حتی در برخی از کشورها به اجرا درآمده است و نتایج مثبتی هم به همراه داشته، قرار گرفته و 

                                         
1  Hoogendooren & others 
2  natural tourism 
3  caltural tourism 
4  eco tourism 
5  village tourism 
6  agro tourism 

  .دارد قرار اکولوژیکی هاي جاذبه با تعامل در طورعمده به  2طبیعی گردشگري
  .است روستایی مردم باستانی و فرهنگی میراث تاریخ، فرهنگ، با مرتبط   3فرهنگی گردشگري
  رودخانه همانند( طبیعی هاي جاذبه با تعامل بر عالوه که است گردشگري از نوعی  4بومی گردشگري

  ها جاذبه با تعامل در نیز خود که مردم اجتماعی هنجارهاي و زندگی با... )  و کوهستانها
  .باشد می ارتباط در می باشند، فوق طبیعی

  فعالیتها در و ده کر زندگی دهکده خانوارهاي در گردشگران ، ي گردشگر نوع این در  5ایی دهکده گردشگري
  .کنند می مشارکت روستا اجتماعی و اقتصادي

  مناطق اکوسیستم روي منفی هاي پیامد ایجاد بدون گردشگران ، گردشگري نوع این در  6کشاورزي گردشگري
  آن مشارکت می کنند. در یا و یباشند م ل تعام در کشاورزي سنتی فعالیتهاي یا میزبان
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هاي الزم براي گسترش توسعه و گسترش گردشگري در نواحی روستایی که داراي پتانسیل
ریزان براي گردشگري به چشم صنعتی که باشد. این سیاستگزاران و برنامهگردشگري است، می

نگرند و بسیاري نیز می براي جوامع روستایی به دنبال دارد، می ثبات اقتصادي و جمعیتی را
پندارند که توسعه گردشگري راه حل بسیاري از مشکالتی است که مناطق روستایی گرفتار آن 

     باشند. پس گردشگري را عنصر الزم براي حرکت به سوي اصالح مناطق روستاییها می
  ).109: 1380زاده و نصیري،(منشی دانندمی

تواند می ریزي ومدیریت شود،با این وجود اگر گردشگري روستایی به نحوي مناسب برنامه
خالق یا محرك یک فرایند توسعه یافته براي حصول به پایداري توسعه در نواحی روستایی و نیز 

هاي اقتصادي،اجتماعی فرهنگی و همچنین خود پایداري جوامع محلی در کلیه زیرشاخه
  ).53: 1381زاده و مرادنژاد،(شریف باشدصنعت گردشگري 

  
  ها:آن اهداف و دوم هاي خانه به مربوط مختلف هايدیدگاه -

 رشته نوع با معموالً که است، شده نگریسته متفاوتی هايدیدگاه با دوم هاي خانه موضوع به
 ولی باشد داشته وجود دیدگاه ها این در نیز تشابهاتی شاید هرچند. است مربوط محقق علمی
  اند که در جدول زیر آمده است.پرداخته آن به خاص ايزاویه از هریک مختلف علمی هايرشته
  

  آن ها اهداف و دوم هاي خانه به مربوط تحقیقات هايدیدگاه- 2جدول

  1390:153منبع:فیروزنیا و دیگران،
  
  قلمرو جغرافیایی تحقیق:-3

هاي البرز مرکزي قرار گرفته است و یکی از زیر ي شمالی رشته کوهحوضه چالو در دامنه
 28کیلومتر مربع در  8/131 هراز می باشد که با مساحت تقریی هاي رودخانهحوضه 

اي کوهستانی و جنگلی با مختصات جغرافیایی    کیلومتري جنوب شهرستان آمل در دامنه و دره

  اهداف مورد نظر  دیدگاه تحقیق
خاص هاي دوم در یک ناحیه خاص، بررسی اشکال توزیع جغرافیایی آینده خانه  جغرافیایی

  رشد و توزیع خانه هاي دوم، ارائه مدلهاي رشد خانه هاي دوم
بررسی تحریکات خانه هاي دوم، بررسی انواع فعالیت هاي مردم روستا، بررسی   گردشگري

  خدماتی که صاحبان ویالها در زمان اقامت نیاز دارند
  بررسی تاثیرات خانه هاي دوم بر روي محیط طبیعی  محیطی( اکولوژیکی)

  اجتماعی -شناختیروان
  (تاثیر ان بر روي جامعه میزبان)

بررسی تاثیرات خانه هاي دوم بر روي جامعه میزبان، بررسی رفتار مردم محلی در 
  برابر مسئله خانه دوم و بررسی خصوصیات خانه هاي دوم و مالکین آنها

خانه ها، بررسی عوامل موثر بررسی طریقه استفاده مالکین خانه هاي دوم از این   توسعه اي( میان رشته اي)
در مورد تصمیم مالکین براي خرید یا اجاره خانه هاي دوم، بررسی آثار توسعه اي 

  و مانند آن
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عرض شمال واقع شده و از  36 14َ  47تا ً 36 6َ 26طول شرقی و ً 52  31َ  31تا  ً 52 22َ 9ًٌ
هاي آمل تعلق دارد. این مجموعه به استان مازندران و شهرستان نظر تقسیمات کشوري

کال،  بن، زرخونی، سنگچال، گت کال، تیار، چم شا هاي پاریمه، پاروستایی داراي نه روستا به نام
ریخی ). در کتب تا4: 1386) ( منبع: صادقی، 2-3(شکل شمارهباشد کال می گنگرجکال و نجار

را به عنوان » شالب«یابد. لذا چنانچه مىتغییر » چالب و چالو« به صورت و بعد» شالب«اول  
باشرایط جوي این سرزمین  -به معنی باران تند –در نظر بگیریم این کلمه» چالوتر«گونۀ کهن

  ).57: 1366(ابن اسفندیار، تطابق کامل دارد
  

  
  

  البرز کوه ورشته مازندران واستان کشورایران چالودر حوضه موقعیت نقشه – 1 شماره شکل
  4: 1386منبع: صادقی، 

  
  تعریف متغیرهاي تحقیق: -4

این مقاله روي دو بعد کلی اقتصادي و زیست محیطی گردشگري خانه هاي دوم در منطقه 
بندي هستند. ابعاد اقتصادي شامل چالو تاکید دارد. که این ابعاد به صورت زیر قابل دسته

افزایش قیمت مسکن و زمین، بورس بازي زمین، و شاخص هاي ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، 
و چگونگی دفع  هوا هاي تخریب چشم انداز طبیعی، آلودگیبعد زیست محیطی شامل شاخص

  باشد.زباله روستا می
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 روش تحقیق-5

نفر در 728ي جامعه آماري نه روستاي مذکور منطقه چالو (در این بخش با توجه به اندازه
به صورت  کوکران گیرينفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه 251خانوار)،  220قالب 
در  ها توزیع شد.ي طرح شده در بین آننامهاي چند مرحله اي انتخاب شدند و پرسشخوشه

  هاي توزیع شده در این روستاها به طور جداگانه آورده شده است.جدول زیر تعداد پرسشنامه
  

  1392 -روه هاي مرتبطحجم نمونه بر حسب گ -3جدول 
  درصد  تعداد  گروه ها

  47,4  119  خانوار ساکن روستا

  44,2  111  صاحبان خانه هاي دوم

  8,3  21  مسووالن

  100  251  جمع کل
  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع:یافته

  
استفاده با  نامهها به این صورت انجام شده که ابتدا روایی پرسشفرآیند تجزیه و تحلیل داده

در  از آزمون آلفاي کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که عدد به دست آمده براي این آزمون
نامه براي آنالیز هاي استخراج شده از پرسشاست، سپس داده بوده 89/0منطقه چالو  برابر 

     نخست داري، نظر معنااز تحقیق ه هاي سی فرضیربرر به منظوشد.  SPSSوارد نرم افزار 
     کون مور از آزبدین منظوار گرفت. قرن مورد آزمودن بول نرماظ لحاات از یع نمرزتو

یک اي از ینکه نمونه رد اموي در گیرتصمیماي برن موآزین ده شد. استفااسمیرنف ا -وفلموگر
              براي  د.می گیرار قرده ستفارد اکند یا خیر موتبعیت میاي هیژویع زتو، از جامعه

            ايتک نمونه  tهاي آماريسخ به سؤاالت و آزمون فرضیات این تحقیق از آزمونپا
)One – Sample T Test  استفاده شده است. انتخاب نوع آزمون براي هر یک از موارد بررسی (

ها) و تعداد و ارتباط شده با توجه به چگونگی توزیع داده ها (نرمال بودن یا نبودن توزیع آن
  رها با یکدیگر و حجم نمونه ها، انجام شده است.متغی

                      یک طرفه  tهاي مورد بررسی از آزمون براي ارزیابی تاثیرات از ویژگی
)One – Sample T Test  استفاده شده است. به این ترتیب که اگر فرض کنیم (X  یک متغیر
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توان ی باشد، اثرات این گردشگري بر روي روستاها را میتصادفی بیانگر ویژگی مورد بررس
  ها است، دانست. از این نظر انجام آزمون فرضیه Xمیانگین  ) که در آن معادل گزاره (

: 1389شود، می توان تاثیر برروي منطقه را نتیجه گرفت(آژنگ،   0Hاگر منجر به رد فرض 
ها با توجه به آن ي میانگیني نظري که بقیهتحقیق میانه ). باید توجه شود که در این85

است که در واقع در طیف لیکرت به عنوان عدد میانی و داراي ارزش  3شوند عدد مقایسه می
هاي مورد بررسی در ها و شاخصهاي به دست آمده براي ویژگیمتوسط است. میانگین

درابعاد  روستاهاي مورد مطالعهوم درتغییر ي سنجش نقش خانه هاي دپژوهش، بر پایه
  اقتصادي و زیست محیطی است.

  
  
  هاي تحقیقیافته- 6

ین دد. اگرمیده ستفااسمیرنف ا -وفکولموگرن موطبق جدول زیر در مرحله اول از آز
کند تبعیت میاي هیژویع زتو، از یک جامعهاي از ینکه نمونهرد اموي در گیرتصمیماي برن موآز

  د. گیرمیار قرده ستفاارد یا خیر مو
  هاي آزمون عبارتند از:فرضیه

 H0                                       باشند              ها از توزیع نرمال برخوردار میداده  -
  H1                             باشند.                      ها از توزیع نرمال برخوردار نمیداده -
  

  1392 -سمیرنفا -وفکولموگرن موآزنتایج  -4ول جد

  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع: یافته
  

   05/0از گتر ربزداري مل که سطح معنیاعوام از هر کدبا توجه به نتایج به دست آمده 
  د.شوها پذیرفته میدن دادهبول باشد فرضیه نرمامی
  

  ادتعد متغیر
N 

  رهماار آمقد
k – s 

  سطح
 داري معنی

  نتیجه
ل بودن غیر نرمال / (نرما

 توزیع)
 نرمال 0,897 0,574 25  اقتصادي  مسوولین

 نرمال 0,370 0,917 25  زیست محیطی
صاحبان خانه 

  دوم
 نرمال 0,293 0,979 106  اقتصادي

 نرمال 0,940 0,531 106  زیست محیطی
 نرمال 0,892 0,464 123  اقتصادي  ساکن

  غیر نرمال 0,008 1,658 123  زیست محیطی
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  تغییرات اقتصادي:-

همانطور که در معرفی متغیرهاي تحقیق ذکر شد، بعد اقتصادي دراین تحقیق شامل 
   هاي اشتغالزایی، افزایش درآمد، افزایش قیمت زمین و مسکن و بورس بازي زمین شاخص

دهنده به طور جداگانه و به طوري که در جداول زیر آمده است  براي هر گروه پاسخ باشدمی
شاخص اقتصادي و     هايیک طرفه انجام شده است. بعد از وارد کردن داده tآزمون 

با استفاده از  SPSSبراي سه گروه پاسخ دهنده در نرم افزار هاي آن زیرشاخص
را بدست  و در نهایت جمع تغییرات اقتصادي باهم ترکیب کرده ها رااین داده  Computeدستور

  شود:آورده که در زیر به آن اشاره می
طرفه، با توجه به این نکته یک  tهاي آماري با استفاده از آزمون بررسی از نظر خانوار ساکن:

 داري بین شاخص اقتصادي و حدشود که تفاوت معنی) است، مشخص میsig= 0 < 0,05که (
شود. با توجه به عالمت منفی اختالف ) رد می0Hوجود دارد، بنابراین فرض صفر (  3متوسط 

هاي داده شده براي این شاخص کمتر دهد که میانگین جواب) نشان می-.233740میانگین (
(میانه نظري) است و شاخص مورد نظر در وضعیت متوسط رو به پایین قرار گرفته است  3از 

 صادي زیادي در روستا صورت نگرفته است.یعنی توسعه اقت
    از نظر صاحبان خانه هاي دوم: این شاخص در سطح روستاها با توجه به این نکته که

)sig= 0.295> 0,05ن شاخص موردنظر و داري بیشود که تفاوت معنی) است، مشخص می
وجه به عالمت مثبت شود. با ت) تایید می0Hوجود ندارد، بنابراین فرض صفر ( 3ي نظري میانه

هاي داده شده براي این شاخص دهد که میانگین جواب) نشان می0,03538اختالف میانگین (
(میانه نظري) است و شاخص مورد نظر در وضعیت متوسط رو به باال قرار گرفته  3بیشتر از 

  است.
 تفاوت که دهدمی است، نشان Sig=0,006 < 0. 05 از نظر مسولین روستا: با توجه به اینکه

      دارد منفی میانگین اختالف این شاخص. است دارمعنی آماري ينمونه هايجواب میانگین
 وضعیت در اقتصادي روي این روستاها تغییراتنظر مسولین درمورد  نتیجه در )که-0,24400(

طرفه را براي تغییرات اقتصادي نمایش یک tجدول شماره آزمون  .است به پایین رو متوسط
  دهد.می
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یک طرفه براي اثرات اقتصادي و شاخص هاي مربوط به آن از نظر ساکنان  t: نتایج آزمون  5جدول
)1392(  

  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع: یافته
  

دوم  هايخانه صاحبان نظر یک طرفه براي اثرات اقتصادي و شاخصهاي مربوط به آن از t: نتایج آزمون  6جدول 
)1392( 

  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع: یافته
  
  
  

 Test Value = 3 

 میانگین
نتیجه 
 متغیر  آزمون

t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Lower Upper 
  H0 رد 3,1707 0.2865 0.0550 0.17073 0.004 122 2,919 اشتغالزایی

افزایش درآمد 
 ساکنان

-0.923 122 0.358 
-

0.04336 -0.1363 0.0496 2,9566 
 قبول

H0 

افزایش قیمت 
 زمین و مسکن

-1,339 122 0.183 
-

0.07588 -0.1881 0.0363 2,9241 
 قبول

H0 

بورس بازي 
 زمین

-
15,147 122 .000 

-
 H0 رد 2,0136 8575.- 1,1154- 0.98645

 H0 رد  2,7663 1743.- 2932.- 23374.- 000. 122 7,785-  اقتصادي

 Test Value = 3 
ین

انگ
می

ون 
آزم

جه 
نتی

 

 t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

 1764. 0506.- 06289. 274. 105 1,099 اشتغالزایی
3,06
29 

 قبول

H0 
افزایش 
درآمد 
 ساکنان

5,779 105 .000 .49528 .3254 .6652 
3,49
53 

 H0 رد

افزایش 
قیمت زمین 

 و مسکن
5,061 105 .000 .28774 .1750 .4005 

3,28
77 

 H0 رد

بورس بازي 
 زمین

-12,649 105 .000 -.70440 -.8148 -.5940 
2,29
56 

 H0 رد

 1020. 0313.- 03538. 295. 105 1,053  اقتصادي
3,03
54 

 قبول

H0 
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  )1392یک طرفه براي اثرات اقتصادي و شاخصهاي مربوط به آن از نظر مسولین روستا( t: نتایج آزمون  7جدول

  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع: یافته
  
  تغییرات زیست محیطی:-

تخریب  این تحقیق شامل متغیرهاي حیطی درزیست م هايشاخص همانطور که ذکرشده
، با توجه ارد کردن دادههوا می باشند. بعد از و چشم انداز طبیعی، چگونگی دفع زباله و آلودگی

به منفی بودن متغیرهاي زیست محیطی، رتبه دهی به صورت معکوس انجام شد. براي سه 
باهم ترکیب  ها رااین داده  Computeبا استفاده از دستور  SPSSگروه پاسخ دهنده در نرم افزار 

تک نمونه  Tها با استفاده از آزمون و در نهایت به شاخص ترکیبی رسیدیم. سپس میانگینشده 
  شود:مورد مقایسه قرار گرفتند.که در زیر به آن اشاره می Test value=3اي با 

یکطرفه، از نظر خانوار ساکن، میانگین اثرات زیست محیطی  Tطبق نتایج آزمون 
به دست    sig=0  < 0,05یا  p-valueکه مقدار محاسبه شده است. با توجه به این2,5731

هاي داده شده از سوي شود. یعنی تفاوت میانگین جواب) رد می0Hآمده است پس فرض صفر (
چنین با توجه به و همباشد ها زیاد میختالف آنست و امعنی دار ا 3خانوار ساکن روستا با عدد 

) و داراي عالمت منفی است بنابراین میانگین جواب (Mean Difference=-.42683که این
هاي زیست محیطی در  وضعیت ) است و جمع شاخص=3Test Valueپاسخ دهندگان کمتر از (

  متوسط رو به پایین قرار گرفته است.
با توجه به اینکه محاسبه شده است.  2,8216ر میانگین دوم: مقدا هاياز نظر صاحبان خانه

شود. یعنی ) رد می0Hبه دست آمده است، فرض صفر ( =0sig   >0,05  یا value-p مقدار
معنی دار است و  3هاي داده شده از سوي صاحبان هانه هاي دوم با عدد تفاوت میانگین جواب

 Test Value = 3 
میانگی

 ن
نتیجه 
-t Df Sig. (2  آزمون

tailed) 
Mean 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

2800. 148. 24 1,495 اشتغالزایی
0 -.1065 .6665 3,280

 H0 قبول 0

افزایش 
درآمد 
 ساکنان

-1,944 24 .064 
-

.3400
0 

-.7010 .0210 2,660
 H0 قبول 0

افزایش 
قیمت زمین 

 و مسکن
.858 24 .399 .0800

0 -.1124 .2724 3,080
 H0 رد 0

بورس بازي 
 258. 24 1,159- زمین

-
.2800

0 
-.7788 .2188 2,720

 H0 قبول 0

 006. 24 3,033-  اقتصادي
-

.2440
0 

-.4100 -.0780 2,756
 H0 رد 0
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) و (Mean Difference=-.17830که با توجه به این چنینو همباشد ها زیاد میاختالف آن
) =3Test Valueداراي عالمت منفی است بنابراین میانگین جواب پاسخ دهندگان کمتر از (

وضعیت متوسط رو هاي دوم در حیطی از نظر صاحبان خانههاي زیست ماست و جمع شاخص
  به پایین قرار گرفته است.

یعنی  3از نظر مسولین روستا: مقدار میانگین محاسبه شده براي این گروه نیز کمتر از عدد 
به دست آمده   sig=0  < 0,05 یا p-value که مقدار محاسبه شده است. با توجه به این 2,705

هاي داده شده از سوي شود. یعنی تفاوت میانگین جواب) رد می0Hپس فرض صفر ( است
چنین با توجه به و هم باشدها زیاد میاست و اختالف آنمعنی دار  3با عدد  مسووالن روستا

) و داراي عالمت منفی است بنابراین میانگین جواب (Mean Difference=-.29500که این
زیست محیطی از نظر  هاي) است و جمع شاخص=3Test Valueپاسخ دهندگان کمتر از (

  پایین قرار گرفته است. وضعیت متوسط رو بهمسوالن روستا در 
  

هاي مربوط به آن از نظر خانوار یک طرفه براي اثرات زیست محیطی وشاخص t: نتایج آزمون  8جدول 
 )1392ساکن روستا(

  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع: یافته
  

هاي مربوط به آن از نظر صاحبان یک طرفه براي اثرات زیست محیطی وشاخص tنتایج آزمون : 9جدول 
  )1392هاي دوم (خانه

 Test Value = 3 

ین
انگ

می
جه  

نتی
ون

آزم
 

 T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

تخریب چشم 
انداز طبیعی 

 روستا
-4,523 122 .000 -.19512 -.2805 -.1097 2,804

 H0 رد 9

چگونگی دفع 
2,158 7309.- 9520.- 84146.- 000. 122 15,070- زباله

 H0 رد 5

2,756 0219.- 4659.- 24390.- 032. 122 2,175- آلودگی هوا
 H0 رد 1

زیست 
2,573 3127.- 5410.- 42683.- 000. 122 7,402-  محیطی

 H0 رد 2

 Test Value = 3 

ین
انگ

می
جه  

نتی
ون

آزم
 

 t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

تخریب چشم 
انداز طبیعی 

 روستا
-.335 105 .738 -.01887 -.1304 .0927 2,981

1 
 قبول
H0 

چگونگی دفع 
 زباله

-
9,93

8 
105 .000 -.44528 -.5341 -.3564 2,554

 H0 رد 7

2,929 0965. 2380.- 07075.- 404. 105 839.- آلودگی هوا
2 

 قبول
H0 
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  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع: یافته
  

هاي مربوط به آن از نظر مسوالن روستا یک طرفه براي اثرات زیست محیطی وشاخص t:  نتایج آزمون 10جدول 
)1392( 

  هاي میدانی و محاسبات نگارندهمنبع: یافته
  
  ها:آزمون فرضیه- 7

 غیر آماري آزمون. گردید استفاده پارامتري غیر آماري ها از آزمونفرضیه آزمودن براي
که  اي معه جا پارامترهاي مورد در خاصی شرایط آماري آن مدل که است آزمونی پارامتري،

 : است نکرده وضع شده، استخراج آن از ما نمونۀ
رسد رشد و گسترش خانه هاي دوم از نظر اقتصادي در منطقه مورد بنظر می -فرضیه اول 

  مطالعه تاثیر داشته است.
 مطالعه مورد منطقۀ میدانی بررسی هاي و اطالعات نظر از  مورد فرضیۀ رد یا تأیید براي
 ساکنان، افزایش درآمد اشتغالزایی، هاي متغیر با دوم هاي خانه آثار اقتصادي و شده استفاده
 Tبراي آزمون این فرضیه از آزمون  .است شده سنجیده وبورس بازي زمین اراضی قیمت افزایش

تغییرات  یک طرفه میانگین Tیکطرفه استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون آماري 
، خانوار چالو از نظر سه گروه پرسش شونده هاي دوم در منطقهاقتصادي بعد از ورود خانه

     2,7560و از نظر مسوالن روستا  3,0354هاي دوم، از نظر صاحبان خانه2,7663ساکن 
هاي دوم بیشتر معتقد به رشد اقتصادي در ها صاحبان خانهباشد، باتوجه به میانگین جوابمی

باشند، اما دوگروه معتقد به این رشد مثبت میهاي دوم منطقه بعد از ورود خانهروستاهاي 
  نیستند.

  زیست محیطی
-

4,10
6 

105 .000 -.17830 -.2644 -.0922 2,821
 H0 رد 7

 Test Value = 3 
میانگی

 ن
نتیجه 
  آزمون

t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

تخریب چشم 
انداز طبیعی 

 روستا
.587 24 .563 .09000 -.2265 .4065 

3,090
0 

 قبول

H0 

چگونگی دفع 
 زباله

-3,302 24 .003 -.68000 
-

1,1050 -.2550 
2,320

0 
 H0 رد

زیست 
 0299.- 5601.- 29500.- 031. 24 2,296-  محیطی

2,705
0  
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رسد رشد و گسترش خانه هاي دوم باعث تغییرات نامطلوب زیست بنظر می -فرضیه دوم
  محیطی در منطقه مورد مطالعه شده است. 

میانگین تغییرات زیست محیطی در منطقه بعد از ورود  یکطرفه Tآزمون  با توجه به نتایح
و از  2,8217 هاي دوم، از نظر صاحبان خانه2,5732هاي دوم از نظر خانوار ساکن روستا خانه

باشد. همانطور که مشخص است نظرات هرسه گروه نزدیک به می 2,7050 نظر مسووالن روستا
  باشد.رات منفی زیست محیطی در منطقه میباشد و نشان دهنده تغییهم می

 مانند مثبتی تأثیرات دوم هاي خانه اگرچه :است حاکی گرفته انجام هايبررسی نتایج
تخریب چشم انداز  اما ،همراه داشته به منطقه در اشتغال روستاییان را و افزایش درآمد ساکنان

از  زمین بازي بورس و اراضی قیمت افزایش طبیعی، عدم دفع مناسب زباله، آلودگی هوا،
 شده مسکن و زمین گذاري سرمایه مقري براي منطقه این که جایی تا ،بوده آن منفی پیامدهاي

  .است
  
 جمع بندي و نتیجه گیري:-8

آید و توریسم و اکوتوریسم یکی از منابع مهم درآمدي در بسیاري از کشورها به شمار می
طریق تامین می شود. این در حالی است که کشور بخش قابل توجهی از درآمد ملی از این 

هاي طبیعی و فرهنگی فراوان، نتوانسته است به جایگاه واقعی که رغم دارا بودن جاذبهایران علی
  شایسته این کشور است دست یابد.

هاي پرجاذبه در زمینه گردشگري است، که در حال حاضر استان مازندران نیز یکی از استان
بیشتر در ایام عید نوروز و تابستان در تعدادي از شهرهاي ساحلی است. این  فشار گردشگران

امر موجب شده است که در روزهاي پیک گردشگري فشار مضاعف و غیر قابل تحملی بر این 
  شهرها وارد آید.

هاي مکمل و گرایش به سمت گردشگري روستایی و هدایت بخشی از شناخت گزینه
تواند هم مشکل فشار روي مناطق شهري را تا روستایی می هايگردشگران به سمت جاذبه

هاي توسعه و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد را براي مردم حدودي حل کند و هم زمینه
  روستایی فراهم آورد.

شایان ذکر است که گردشگري روستایی، همانگونه که در مناطق روستایی داراي جاذبه 
رشد اقتصادي را فراهم نماید، در صورت نبود کنترل و هاي تواند زمینههاي گردشگري، می

تواند اثرات سوء زیست محیطی و فرهنگی جبران ناپذیري روي منطقه در پی مدیریت، می
  داشته باشد.

هاي دوم در تغییرات اقتصادي و زیست محیطی هدف از این تحقیق بررسی نقش خانه
هاي انجام گرفته حاکی از آن است که تجزیه و تحلیل نطقه چالو شهرستان آمل بوده است.م
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شامل اشتغالزایی و  باعث تغیرات مثبت اقتصادي ي دوم درمنطقه چالو آملهاگسترش خانه
و توان مالی روستاییان و تغییرات منفی تخریب چشم انداز طبیعی، بورس بازي  افزایش درآمد

  زمین، افزایش قیمت اراضی زراعی و مسکونی شده است.
 به آن گیري شکل روند و و گسترش ندارد چندانی منطقه چالو سابقۀ در دوم هايخانه

 خاص هايجاذبه دلیل به و رفاه و زندگی سطح گردد. با افزایشو بعد ازآن برمی 80دهه  اواسط
توجه  مورد اطراف، مناطق با مقایسه در متفاوت و هواي آب از برخورداري و تفریحی فراغتی،

 اصلی محور در گرفتن شهر آمل و تهران قرار به نزدیکی همچنین، است، گرفته قرار گردشگران
در  اقامت ة انگیز ایجاد باعث و افزوده گردشگران آن براي جذابیت بر وآمد رفت سهولت و هراز

   .است شده هاي دومخانه مالکیت و گرما فصل و هفته آخر تعطیالت
اخیر رونق بیشتري گرفته است. ها و کارکردهایی است که در دهه گردشگري از نقش

ها بسیار شکننده است. به همین دلیل اگر در زمینه محیط زیست جنگلی در برابر انواع آلودگی
هاي بی بدیل ریزي دقیقی صورت نگیرد در آینده نه چندان دور این ظرفیتگردشگري برنامه

   هاي دوم و تبدیل به تهدیدهاي زیست محیطی خواهد شد. بنابراي بین گسترش خانه
توان گفت که عدم توجه هاي زیست محیطی رابطه معنی داري وجود دارد. به یقین میآلودگی

به آلودگی هاي زیست محیطی منجر به نابودي کامل محیط هاي جنگلی خواهد شد. که نتیجه 
   آن تخلیه کامل روستاها و نابودي تولیدات محلی که از طریق کشاورزي و دامداري بدست 

  آید خواهد بود.می
  پیشنهادات و راهکارها:-

 ،تهیه طرح هادي مناسب براي مجموعه روستایی چالو 
 مسئولین دوم، هاي خانه گردشگران محلی، مردم یعنی ذینفعان تمامی مشارکت 

 از ناشی اثرات مدیریت براي گیريتصمیم و سازي تصمیم مراحل تمامی در محلی
 شوراهاي و ها دهیاري سازي فعال.( منطقه در دوم هايخانه گردشگري توسعه

 ؛)باشد کارساز تواندمی زمینه این در روستایی
 اکولوژیک توان ارزیابی مطالعات انجام (EIA)تهیه و زمین ریزي برنامه انجام منظور به 

 آتی؛ هايتوسعه هدایت و کنترل براي عنوان مرجعی به زمین کاربري نقشه
 دوم و خانوار ساکن، هاي خانه هاي فاضالب و پسماند مدیریت 
 و محیط ارتقاء و حفظ به گردشگران و محلی مردم تشویق و آموزش سازي، فرهنگ 

 طبیعی؛ منابع
 کشاورزي هايزمین و هاباغ تبدیل و هاکاربري تغییر به مربوط هاي نامه آئین تدوین 

 آن حریم به تجاوز از جلوگیري و رودخانه حریم تعیین و همچنین دوم هايخانه به
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 کشاورزي محصوالت دامی، هايفرآورده دستی، صنایع فروش براي هاییبازارچه ایجاد 
 نیازهاي رفع و طرف یک از منطقه در درآمد کسب و اشتغال ایجاد براي غیره و

 دوم؛ هايخانه از کنندگان استفاده
 و مخرب برخورد نوع هر برابر در موجود انسانی و طبیعی گردشگري منابع حفظ 

  باشد؛ که جانبی هر از غیرمسئوالنه
 زیست؛ محیط حفظ زمینۀ در هشداردهنده تابلوهاي نصب 
 و زمین فروش و خرید بر شهرستانی و استانی مسولین یا دولتی نظارت و کنترل 

  ها براي جلوگیري از سوداگري زمین.بنگاه امور بر نظارت
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