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چکیده
گردشگری یکی از عوامل مؤثر درسکونتگاه های روستایی میباشد که توسعه آن نق  یزاس عونتم رد یمهم ش ا صتق ا ییاتسور د       
داشته و میتواند اثرات و پیامدهای اقتصادی مختلفی را به هم تشاد هار ه نیا فده .دشاب 

یسررب شهوژپ

یرگشدرگ شقن

در       

  

تحوالت اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیالن در دهه اخیر است .روش تحقيق در اين مطالعه تو يص في -تحليلي

است كه بخش عمدهاي از دادههای آن بر اساس مطالعات ميدانی صورت گرفته است .نتایج نشان میییده ههد هک د     اخیررر (-5931
 ) 85 31گردشگری در زمینه اقتصادی اگرچه سبب اثرات و پیامدهای مثب شیازفا نوچمه ت    

فرصتتتها ای ش ششغلی ،اف حطس شیاز

درآمد ساکنان روستا و سرمایه گذاری در این روستاها شده اما اثرات و پیامدهای منفی اقتص میق شیازفا لیبق زا یدا ت و اهالاک     
خدمات ،فصلی بودن مشاغل مربوط به گردشگری ،باالرفتن قیمت زمین ،کاهش شاغلین و رکود فعالیتهای مربوط به یزرواشک    
در فصول گردشگری را به همراه داشته است .نتایج همچنین نشان دادند در بخشهای خدماتی و رفاهی روستای حسن سرا با داشتن
 5هتل 8 ،رستوران و  15سوپرمارکت بهترین عملکرد را در بین سایر روستاها داشته و همچنین بیش ههد رد نیمز تمیق دشر نیرت     
اخیر نیز مربوط به روستای مذکور بوده که این امر عالوه بر واقع شدن این روستا در منطقه ساحلی ،ناشی از موقعیت استراتژیک این
روستا در مسیر اصلی گیالن به مازندران و همچنین نقطه اتصال نواحی جلگهای به منطقه گردشگری اش تاروک

م ممیباشددد .همچن ننین

روستای سفیدآب نیز به دلیل محدودیت اراضی ضعیفترین عملکرد را در بین تمامی روستاهای مورد مطالعه داشته است.

واژگان کلیدی :گردشگری روستایی ،تحوالت اقتصادی ،روستاهای هدف گردشگری ،شرق گیالن

 -1این مقاله مستخرج از پایان نامه دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحت عنوان تحلیل نقش گردشگری درتحوالت سکونتگاههای روستایی استان گیالن در دهه
یباشد.
اخیر (مطالعه موردی :روستاهای هدف گردشگری شرق گیالن) دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت م 
( -2نویسنده مسئول) Amar@Iaurasht.ac.ir
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری در دنیا ،یکی از منابع مهم درآمد است و به عنوان گستردهترررین ص ناهج یتامدخ تعن ،،،، ،،،
حائز جایگاه ویژهای است (نیک بین و کرمی .)19 8:13 31،از این رو ،بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده،
در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هس دنت ) .)Doh,2006:29گردشگررری در
چهارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند که یکی از این الگوها ،گردشگررری روس یات ی تسا   ... ..روستاا دیگر
صرفًاًا مترادف با کشاورزی نیست ،بلکه مفهومی است که به سرعت در حال تغییر است که در چشم انداز و جمعیت
روستایی ،اشتغال ،جابجایی و مصرف منعکس میشود .به همین صورت گردشگری روستایی ص فر ًاًاًاًا ب یرگشدرگ ه   
مزرعه یا گردشگری زراعی محدود نشده است و میتواند هم درگ لاکشا ه شش ش ششششگری و اس هزادنا مشچ زا هدافت ای    
ح
روستایی را در برگیرد ). (Saarinen,2007:33با توجه به اینکه نواحی روستایی عمومًاًا از سطوح وسیع فقر ،،س وط ح ح
ش نی  مدع و رهام راک یور و دوج      
کم فعالیتهای اقتصادی زراعی ،توسعه کم زیر ساختها ،کاهش جمعیت ،ک ها ش ش
سیاست توسعهای مشخص رنج میبرند لذا توسعه گردشگری در نواحی روستایی میتواند به کاهش یا از بین رف نت
ش
این مشکالت کمک نماید و زمینه ساز رشد اقتصادی ،متنوع سازی اقتصاد روستایی ،ایجاد اشتغال و درآمد ،،ک ها ش ش
مهاجرتهای خارجی ،امکان جمعیت پذیری و بهبو تخاس ریز د ا هر ا م و  و ر قطانم رد رگید درا و  ییاتس ببببببب ببببببببشود..
(سپهوند ،سپهوند .)59 :13 37،بسیاری از محققان و صاحب نظران بر این باورند ک رما ه و  یرگشدرگ هز ر و ییاتسو   
فعالیتهای مرتبط با آن ،به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد روستایی و منبعی بالقوه برای تنو نآ هب یشخب ع رد

  

راستای نیل به توسعه پایدار روستایی مطرح است( .عینالی و همکاران .) 1392:53 ،اگرچه به طور کل تبثم تارثا ی    
اقتصادی گردشگری مورد تأیید است ،ولی بسیاری از محققین معتقدند که گردشگری معمو ًالًال اثرات منف یداصتقا ی   
جامعهی میزبان ،مانند :افزایش قیمت کاال و خدمات ،افزایش کاذب قیمت زمین ،افزایش هزینهی زن یگد  ،،برگشتتت
کم سرمایه ،فصلی بودن فرصتهای شغلی ،جابجایی در اشتغال افراد بومی و منسوخ شدن برخی فعالیتهای مرسوم
یشودد ) .)Mathieson & Wall,1982:92در این
مانند کشاورزی و ماهی گیری در نواحی روستایی را نیز موجب م 
میان کشور ایران با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی و جاذبههای فرهنگی ،طبیعی ،اقلیمی و همچنین تنو بادآ ع
ط قو فعض و ت   
و رسوم محلی این توانمندی را دارد تا با شناسایی و ارزیابی جایگ یرگشدرگ ها  ،،، ،،نقاط ط

توسعهههی

توریسم روستایی ،فرصتهایی را با رفع تهدیدهای موجود فراهم آورد تا موجبات توسعهههی روس یات ی دنم هرهب و     
شدن نسلهای امروز و آینده از معیشت پایدار و پتانسیلهای موجود در ساختار اقتصادی ،اقلیمی و اجتماعی روس ات
ی داشتهههانددد اماا از
فراهم گردد( .صیدالی .)1 70:139 ،روستاهای استان گیالن تا چند دههی قبل صرفًاًا نقش کش زروا ی ی
حدود دو دههی پییش به نقش خدماتی روی آورده و بسیاری از اراضی کشاورزی این مناطق از چرخه تولیددد خ را ج ج
ج
شو
شدهاند ،به این ترتیب کارکردهای سنتی ناحیه در زمینه کشاورزی و دامداری تضعیف شده ،روس هات اا بیشتررر نقش ش
کارکرد استراحتگاهی ،مراکز پذیرایی ،تاالرها و تفرج گاه ههاای متمرکززز و غیررر متمرکززز را پذیرفتهههانددد .نتیج یا ه نن ننن
گردشگرپذیر بودن ایجاد تحوالت مختلف از جمله تحوالت اقتصادی در این روستاها است .منطقه ش الیگ قر نن ننن با
داشتن جاذبههای طبیعی و انسانی فراوان بویژه در من زا ییاتسور قطا    گذشتههههاای دور یک یدزابرپ قطانم زا ی د    

گردشگری در شمال کشور بوده است .با احداث اتوبان تهران – شمال در دهه اخیر و کوتاهتر شدن میسر ،عالوه بر
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رونق هر چه بیشتر گردشگری در این منطقه باعث گردید تا بازدید کنندگان این فضا ،اقدام به خرید ملک و س تخا
ویال در مناطق روستایی نمایند تا ایام تعطیل سال را با بهره مندی از مواهب طبیعی و انسانی در ملک شخصی خود
سپری نمایند .روستاهای مورد مطالعه در رساله حاضر ،روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیالن شامل انبارسر
(آستانه) ،باالرود (سیاهکل) ،حسن بکنده (الهیجان) ،حسن سرا و سفید آب (رودسر) م ممیباشنددد .ه نیا زا مادک ر    
روستاها با دارا بودن جاذبههای کم نظیر در بخشهای مختلف ساحلی ،جلگهای و کوهپایهای از توان بسیار ب یالا ی رد 
زمینه گردشگری برخوردار بوده و رونق فعالیتهای گردشگری در دهه اخیرسبب تحو هدش اهاتسور نیا رد تال     
است .تحول در فعالیتهای اقتصادی ورونق فعالیتهای خدماتی ،افزایش فرصتهای شغلی ،افزایش قیم نیمز ت ،،، ،،
افزایش سطح درآمد ساکنان روستا و سرمایه گذاری در این روستاها از مهمترین این تحوالت اقتصادی هس دنت  ..لذاا
در این تحقیق سعی شده است با مطالعه بر روی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گ الی ننن ،نق یرگشدرگ ش   
برتحوالت این روستاها در دهه اخیر بررسی شده و در نهایت با توجه به امکان و تا توانااییهاا و مح ود ددیتهای ی
ی
روستاهای مورد مطالعه راهکارهایی جهت توسعه و ارتقای صنعت گردشگری این روستاها ارائه گردد .بنابراین این
تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال زیر است:
گردشگری در تحوالت اقتصادی روستاهای هدف شرق گیالن چه نقشی داشته است؟
مبانی نظری
گردشگری امتیازات اقتصادی قابل مالحظهای برای نواحی روستایی از طریق توسعهی درآم هب( یتخاس ریز و ید     
ویژه از لحاظ اقتصادی برای مناطق حاشیهای و کمتر توسعه یافتههه) ایجاد د م ممینمایددد .گردشگررری در س یلحم حط   
میتواند برای صاحبان تجارت با سرمایهی نسبتًاًا اندک ،رشد اقتصادی ارگانیک فراهم کن زگیاج کی و د ی قلاب ن وه     
برای فعالیتهای سنتی در روستا و کارگران محلی ارائه دهد ،)Hall,2005:4( .همچنین گردشگری روستایی زمینهی
حضور تجارتهای خرد را که ممکن است به خاظر جمعیت اندک اجتماعات روستایی عملی نباشد ،فراهم میآورد.
گردشگری روستایی در کنار فعالیتهای روستایی مانند کشاورزی (به عنو رازم لاثم نا ععع عععع) تأثثیر مطلو و هتشاد یب
یشودد .)Wilson etal,2001:132( .در
موجب کسب درآمدهای جانبی قابل تو زرواشک یاهراوناخ یارب یهج      م مم 
ادبیات توسعه پایدار گردشگری نیز به ابعاد اقتصادی گردشگری توجه شده است ،به این ترتیب که موضوعات اصلی
پایداری اقتصادی شامل منافع اقتصادی ،متنوع سازی اقتصاد محلی ،رشد اقتصادی کنترل شده ،بهبود روابط محل و ی
منطقهای و توزیع عادالنه منافع اقتصادی در اقتصاد محلی میباشددد .)Mcintyre,1993:25).همچن ننین بع یداصتقا د   
تهای ش یلغ
گردشگری پایدار ،بر درآمد مناسب ،ثبات قیمتها و خدمات و برابری فرص 

در جامع دراد تلالد ه ... ..

) .)Mccool,1995:29بدین گونه که تعادل و برابری در توزیع منافع به دست آمده از گردشگری در بین همه طبقات
جامعهی میزبان صورت گیرد .به هر حال ،گردشگری باید از تنوع بخشی وسیع فعالیتهای اقتصادی محلی حمایت
کند .همچنین گردشگری نباید تبدیل به فعالیتی شود که بنیان اقتصادی یک ناحیه را تک بعدی س دزا .)Jr,2003:23)..
اصالح کیفیت زندگی جامعه میزبان ،تأمین تجارب کیفی برای بازدیدکنندگان و حفظ محیط زیست ک هعماج مه ه    
میزبانو هم بازدید کنندگان وابسته به آن هستند از جمله اهداف گردشگری پایدار است( .سینایی ) 135:13 75 ،در غیر
این صورت گردشگری نه تنها فعالیتی زیان آور است بلکه از نظر اقتصادی ،شکست خورده تلقی میشودد( .می بار
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زاده .) 44:1375 ،گردشگری روس یات ی نامه  ن عبنم یرگید تیلاعف ره د

دمآرد

لاغتشا و ساز ت و 

زنجیره های از

     

فعالیتهای اقتصادی و خدماتی را به وجود میآورد .طبق گفته گانون در سال  ، 1994توسعه گردش یحاون رد یرگ   
روستایی ،ایجاد اشتغال و درآمد ،کاهش مهاجرتهای خارجی و امکان جمعیت پذیری ،بهبود زیر ساختها و موارد
دیگر در مناطق روستایی شود( .مهدوی.)0 381:5 1،
ی اقتص هکدشاب لداعت رد نآ هوقلاب یدا     
اگرچه گردشگری دارای منافعی است ولی ای اب دیاب عفانم ن     هزینههههای ی
هزینههایی همچون افزایش تقاضا و هزینه خدمات عمومی ،ایجاد هزینههای توسعهای ،افزایش قیمت زم نی  ،،امکاننن
وابستگی زیاد جوامع محلی به یک فعالیت خاص ،افزایش هزینه کاالها وخدمات ،ایجاد مشاغل پاره وقت یا فصلی،
ایجاد شکاف درآمدی در جوامع روستایی ،خروج و عدم ماندگاری برخی از منافع اقتص یحاون زا یرگشدرگ یدا    
روستایی را در بر خواهد داشت .به هر حال ،نواحی روستایی منبعی است که ب ب هرهب فلتخم دصاقم یار ر یراد      
میشود .این بهره برداریها به طور اجتناب ناپذیری اثرات منفی نیز دارد .بن ربا ااین امکان گ تا ررردش یحاون رد یرگ   
یتواند بدون هزینه و تأثیر بر اقتصاد محلی باشد( .اکبراقلی) 93 3 126:1 ،
روستایی م 
پیشینه
به طور کلی مطالعات بسیاری در مورد بررسی نقش گردشگری در تحوالت اقتصادی روستایی توسط محققان انج ما
شده است که در جدول شماره ( )1چند نمونه از آنها نشان داده شده است.
جدول شماره  :1نتایج تحقیقات در مورد بررسی نقش گردشگری در تحوالت اقتصادی روستایی
محققان

موضوع

نتایج یا نکات کلیدی تحقیق

دکتر سید علی ب یرد

اثرات اقتصادی گردش یحاون رب یرگ    

یافتههای این تحقیق در ناحیه حاکی از آن است که گرچه گردشگری منجر به اثرات مثبت نظیر اشتغال زایی و افزایش

و همکاران

روستایی

درآمد ساکنان شده است ولی اثرات منفی همچون افزایش قیمت کاال و خدمات و زمین ،افزایش هزینه زندگی ساکنان

() 388 1

(مطالع یدروم ه  : ::::نوا حح حی روس ییات   

و...را به دنبال داشته است.

محس و یلادیص ن     

بررس شدرگ تارثا ی گر هعسوت رد ی        

یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که گردشگری نوعی از تنوع شغلی را ب هژیو ه

همکاران

روستایی (مطالعه موردی :دهستان چهل

ایجاد نموده و دگرگونیهایی را در فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی خصوصًاًا در بخشهای کش و یرادماد و یزروا

()1931

چای)

درآمد روستاییان در پی داشته است.

مسعو  یودهم د و     

اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با

یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که گردشگری از نظر اقتصادی در این ناحیه اثرات محدودی داش زج هب و هت    

مرکزی نوشهر)

همکاران () 387 1

نظ و نک هرد ناییاتسور زا یجنس ر

    

اتسور رد تامدخ شخب رد      

اشتغال زایی و درآمد زایی اندک موجب باالرفتن قیمتها و سوداگری زمین شده است.

سولقان
رحمت میرزایی

تأثیر توس رب ییاتسور یرگشدرگ هع

   

() 388 1

اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه

محمدعلی احمدیان و

نقش گردش ییاتسور هعسوت رد یرگ    

همکاران ()5931

شهرستان مریوان

س یعیطم نسح دی       

ارزی با یی ی اث ار تتت

لنگرودی و همکاران

دیدگاه جامعه میزباننن در تفرجگاهه بنددد

()2931

ارومیه

یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که گردشگری روستایی زمینه اشتغال فصلی در منطقه را به ویژه در بهار فراهم
ساخته و شاغالن دیگر بخشهای اقتصادی و به ویژه کشاورزی را به سوی خود جذب کرده است.
یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که گردشگری روستایی در بعد اقتصادی بیش نیرت

تأثثیر را در اف تمیق شیاز   

زمین و مسکن داشته است.
اقتصا دد د گردش رگ یی ی از

گردشگری اثرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش درآمد برای ساکنین محلی و اث دننام یفنم تار    
افزایش قیمت زمین برای ساکنین محلی به دنبال داشته است.

ی
ی و می ناد ی ی
ع آوری اطالعا تتت از روش اس دان ی ی
در پژوهش روش مطالعه توصیفی – تحلیلی است که به منظوررر جمع ع
استفاده شده است .بدین ترتیب که در مطالعات اسنادی اطالعات مربوط به بیان مسئله ،مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و
ی در تحو تال
ش گردش رگ ی ی
ت آمده ه و در تحلیللل نقش ش
ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی محدوده مورد مطالعههه بدست ت
اقتصادی سکونتگاههای روستایی استان گیالن در دهه اخیر از مطالعات میدانی بهره ب در ه ه ش تسا هد  ... ..در مطالع تا

تحلیل نقش گردشگری در تحوالت اقتصادی83 ...

میدانی با مراجعه به روستاهای هدف گردشگری شرق گیالن از طریق مشاهده و مص سانشراک اب هبحا ا ناریدم و ن     
محلی اطالعات میدانی در چندین نوبت در زمینههای مختلف جمع آوری شد.
محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه این تحقیق روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیالن شامل روستاهای روستاهای انبارسر
(شهرستان آستانه اشرفیه بخش کیاشهر) ،باالرود (شهرستان سیاهکل بخش مرکزی) ،حسن بکنده (شهرستان الهیجان
بخش رودبنه) ،حسن سرا (شهرستان رودسر بخش مرکزی) و سفیدآب (شهرستان رودسر بخش رحیم آباد) میباشد.
روستاهای مورد مطالعه به دلیل واقع شدن در نواحی ساحلی و کوهپایهای از مح  رکب یعیبط طی و  ابیز  ب رادروخر      
میباشند .روستاهای انبارسر ،حسن بکنده و حسن سرا به دلیل واقع شدن در نو و یلحاس یحا
انداز ساحل ،باغات و جنگل ،شالیزار ،رودخانه و مرداب برخوردار بو هاتسور و هد ا و بآدیفس ی
نواحی کوهپایهای با دارا بودن نواحی بکر جنگلی و رودخانه و حی شحو تا   

جلگهههای از چشم
رالاب و زین د رد   

  

جاذبههههاای طبیع راد ار یناوارف ی ا   

میباشد .این روستاها عالوه بر جاذبههای طبیعی باتوجه به موقعیت جغرافیاییشان از جاذبههای فرهنگی و ت یخیرا
فراوانی برخوردار بوده که این جاذبهها سبب رونق فعالیتهای گردشگری در آنها شده است.

شکل  .1موقعیت روستاهای هدف گردشگری در شرق استان گیالن

براساس جدول شماره  2جمعیت و خانوار ناحیه مطالعاتی از  2613نفر و  762خانوار در س لا

 85به

 2200نف و ر

 775خانوار در سال  95رسیده است که میتوان گفت کاهش جمعیت ناحیه مطالعاتی طی ده  ه ااخی یخرن یاراد ر   
برابر  -1/7درصد و افزایش خانوار این ناحیه طی این دهه دارای رشد  1/7درصد بوده است .آنچههه ک زا ه آمارهاای
مطرح شده پیداست تغییرات جمعیتی محدوده تحقیق در سال  1385با رشد منفی در سال  5931مواجه بو نیا و هد   
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یباشد .نکته جالب افزایش می راوناخ ناز   
تغییرات ناشی از میزان مهاجرت ،مرگ ومیر ،نرخ منفی رشد جمعیت و...م 
در ازای کاهش جمعیت میباشد که این مساله بدلیل توجه به بخش گردشگری و عالقمندی گردشگران ب تخاس ه   
یباشد.
خانههای دوم در محدوده تحقیق و وجود جمعیت ساکن فصلی در این روستاها م 
جدول  .2تعداد جمعیت و خانوار روستاهای هدف گردشگری شرق گیالن در سالهای 85 ، 90 ، 95
ردیف

جمعیت

سال 1385
جمعیت

سال 0931
درصد

خانوار

جمعیت

سال 5931
درصد

خانوار

جمعیت

نرخ رشد ده ساله
خانوار

درصد

رشد ده ساله خانوار

جمعیت

رو س تا
1

انبارسر

938

35 / 85

291

825

34 /71

286

826

37 / 54

291

-1/2

0

2

حسن بکنده

639

24 / 45

183

3 66

27 / 46

202

626

28 / 45

209

-0/2

14 /2

3

حسن سرا

796

30 / 46

220

719

29 / 78

233

622

28 / 27

226

-2/4

2/7

4

باالرود

512

8/ 22

61

184

55

106

4/8

42

-6/8

- 31 /2

5

سفیدآب

52

0/ 95

7

23

6

20

0/9

7

-2/2

0

-1/7

1/7

جمع/درصد/رشد

2613

001

762

7/6
0/ 95

2414

001

782

2200

775

001

ماخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  85 ، 90 ، 95استان گیالن

یافتهها
در گذشته شیوه فعالیت درروستاهای ناحیه مطالعاتی به علت برخورداری از زمینههای مساعد محیطی غالبًاًا بصو تر
کشاورزی و دامداری و امور مربوط به آن بوده است اما طی دهه اخیر از میزان شاغالن در بخشششهاای فو رکذلا ق   
کاسته شده و فعالیت اقتصادی شاغلین روستا در بخش خدماتی افزایش چشمگیری داش تسا هت  ... ..در واق داصتقا ع   
یباشددد .در ج لود
مولد روستایی در حال تبدیل شدن به مشاغل خدماتی ب یلصف تیهام ا     م مم 

ش هرام  3گس رت ششش

فعالیتهای خدماتی در روستاهای ناحیه مطالعاتی دردهه اخیرنشان داده شده است .همانطوری که در جدول مشاهده
می شوددر روستای انبارسر رونق صنعت گردشگری موجب اف و الاک شیاز

رد تامدخ

صتقا یاهشخب ا ریظن ید

فروشگاه ،رستوران و قهوه خانه گردیده است بطوری که تعداد فروشگاه مواد غ یاذ ی زا   5ع ععدد در س لا
عدد در سال  95رسیده که از رشدی  001درصدی برخو هتشذگ رد هک رسرابنا یاتسور .تسا هدوب رادر

     

 85به 01
دقاف         

غذاخوری بوده در سال  95دارای دو واحد غذاخوری جهت سرویس دهی به مسافران و گردشگران گردی .تسا هد

  

همچنین تعداد قهوه خانهها از یک عدد در سال  85به  3عدد در سال  95رسیده است .این رشد در بخ تامدخ ش   
یباشد بس تیمها زئاح رای    
در اقتصاد روستایی انبارسر که متکی به کشاورزی م 

یباشددد .یک هم یاهشخب زا ی م    
م مم 

اقتصادی روستای انبارسر طرح سالم سازی دریا میباشد .بطوریکه در تابستان  95تعداد  2000000قطعه بلیط توسط
دهیاری روستا در طرح سالم سازی دریا فروخته شد که درآمد حاصله از آن صرف کارهای عمران یدرگ اتسور ی د    .
عالوه بر آن درآمد حاصل از اجاره ویالها و آالچیقها در طرح سالم سازی دریا و نیز اجاره خانههای روس هب نایئات   
ال ییاتسور داصتقا رد یگمه ت     
گردشگران و فروش حاصل از محصوالت مختلف در طرح بو یطعت مایا رد هژی الالال الالال
انبارسر تأثیر فراوانی داشته است.
یتواننن
با نگاهی به جدول شماره  3و افزایش و توسعه زیرساخت خدماتی و تجاری طی یک دهه گذشته به خوبی م 
نقش صنعت گردشگری در توسعه روستای حسن بکنده را یافت .احداث دو رستوران 5 ،باب سوپرمارکت و  2قهوه
خانه در  01سال گذشته نشان از ارتقاء بخش خدماتی در روستای حسن بکنده بوده است .در حالیکه قبل از سال 85

تحلیل نقش گردشگری در تحوالت اقتصادی85 ...

هیچ سالن غذاخوری در این روستا وجود نداشته و فقط دو ب با

     

ر نایئاتسور جاتحیام تکرامرپوس ا تروص هب 

یکرد.
محدود تأمین م 
به جرأت میتوان گفت گردشگری بیشترین تأثیری که در رشد اقتصادی روستای حسن سرا داشته در افزایش ن خر
بهره وری زمینها میباشد .در روستای حسن سرا وجود  5هتل ،ضمن ف ها یارب یلغش تصرف ندومن مهار ا یل       
روستا ،عوارض دریافتی از آنها توسط دهی اتسور یدابآ و نارمع فرص هک یرا        م ممیگ در دد در رش هعسوت و د   
زیرساختهای روستا بسیار مؤثر میباشد .افزایش تعداد سوپرمارکت از  4واحد در سال  85به  15واحد در سال 95
نشان از نقش پررنگ بخش خدمات در کن نسح یاتسور یزرواشک تادیلوت را

     م ممیباشددد ک داصتقا رد ه   

ارس

خانوارهای روستایی بسیار حائز اهمیت میباشد .روستای باالرود به دلیل داشتن موقعیت جغرافیاایی مناس زین و ب   
طبیعت بکر و زیبا و وجود بنای تاریخی تی تی کاروانسرا از اهمیت باالی گردشگری برخوردار است .اما علی رغم
داشتن ظرفیتهای مناسب گردشگری توجه چندانی به این امر نشده است .احداث دو سوپرمارکت ،دو قهوه خانه و
تعدادی آالچیق و اقامتگاه جهت سرویس دهی به مسافران و همچنین فروش و افزایش قیمت محصوالت کشاورزی
به مسافران و گردشگران در افزایش درآمد اقتصاد خانوارهای روستای باالرود از اهمیت باالیی برخوردار بوده است.
در روستای سفیدآب به دلیل محدودیت اراضی که عمومًاًا ملی میباشد امکان توسعه روستا وجود ندارد .ضمن آنکههه
روستا در محل دورتری از آبشار و در دامنه کوه واقع شده اما مسافران و گردشگران به جهت استراحت و خری رد د
کنار آبشار توقف مینمایند .به همین دلیل خانه دومی در این روستا وجود ندارد .در کنار مجموعه خدماتی -رف یها
سفیدآب که دارای  2سوپرمارکت و یک رستوران میباشد و مسافران مایحتاج خود را از این مرکز خریداری میکنند
در روزهای تعطیل افراد محلی اقدام به برگزاری بازار میکنند .انواع محصوالت که عمدتًاًا تولیدات خو نایئاتسور د   
میباشد شامل عسل ،فندوق ،گل گاوزبان ،ماست ،دوغ و صنایع دستی به فروش میرسد که نقش بسزایی در اقتصاد
روستائیان منطقه دارد.
درروستای سفیدآب نیزاحداث یک دفتر مخابرات 2،باب سوپرمارکت ۱ ،هتل و یک قهوه خان هتشذگ لاس هد رد ه    
بوده است که از رشد  001درصدی برخوردار بوده است .در مجموع بیشترین و کمترین مشاغل خدماتی ب بیترت ه   
در روستاهای حسن سرا و سفیدآب قرارداشته و باالترین و پایینترین رشد ده س  رد تامدخ هلا ر هیحان یاهاتسو     

یباشد.
مطالعاتی به ترتیب مربوط به احداث سوپر مارکت با رشد ٪541و دفتر مخابرات وهتل با رشد ٪ 40م 
تهای خدماتی در روستاهای مورد مطالعه در دهه اخیر
جدول  .3گسترش فعالی 
ردیف

ته ا
فعالی 

رستوران

دفترمخابرات

س ال

س ال

85

95

ده ساله

1

انبارسر

ــ

2

٪001

ــ

رو س تا

رش د

سوپرمارکت
رش د

ه تل

س ال

س ال

س ال

س ال

85

95

ده ساله

85

95

ده ساله

رش د

1

٪001

قهوه خانه

س ال

س ال

85

95

5

01

٪001

ــ

ــ

2

حسن بکنده

ــ

2

٪001

1

1

ــ

2

5

٪051

ــ

ــ

3

حسن سرا

ــ

8

٪001

ــ

ــ

ــ

4

15

٪572

ــ

5

4

باالرود

ــ

1

٪001

5

سفیدآب

1

1

6

جمع/میانگین

1

14

ـــ
٪ 80

ــ

ــ

ــ

1

٪001

ــ

1

3

٪ 40

رش د

س ال

س ال

85

95

ده س ا له

1

3

٪ 200

ــ

2

٪001

8

3

ده ساله
ــ
ــ
٪001

رش د

٪- 62.5

ــ

2

٪001

ــ

ــ

ــ

2

٪001

ــ

2

٪001

ــ

1

٪001

ــ

1

٪001

٪541

ــ

6

٪ 40

9

11

٪ 88

11

34
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همانطوری که ذکر شد در روستاهای ناحیه مطالعاتی اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد مبتنی بر خدمات در ح لا
تغییراست که یکی از آنها اجاره دادن منزل به گردشگران است .تعدادی از ساکنین این روستاها ،تما ممم ی زا یشخب ا   
مسکن خود را به گردشگران اجاره میدهند .طبققق مطالع  نازیم ینادیم تا ا بشره هناخ هراج

زا اهاتسور نیا         

 0 50000 1تومان تا  300000تومان در نوسان بوده و روستاییانی که خواربار فروشی دارندوآنهایی که منزل خود را به
گردشگران اجاره میدهند ،به عبارتی کسانی که از آمد و شد مسافران نفعی اقتصادی دارندنگاه مثبتی نسبت به پدیده
یدهند.
گردشگری نشان م 
با توجه به رشد تعداد خانههای دوم در روستاهای ناحیه مطالعاتی (بجز روستای سفیدآب) و افزایش ساخت و س زا
از مشاغلی که از طریق گردشگری در این روستاها (بجز روستای سفیدآب) ایجاد شده است مربوط به ساخت و ساز
و استفاده از نیروهای بومی در مشاغلی نظیر بنایی ،نجاری ،سنگ کاری ،مشاور امالک ،باغبانی و سرایداری و خرید
مصالح از منطقه است .در روستاهایی مثل انبارسر و باالرودکه دارای تعداد خانههای دوم بیشتری هستند تعداد تنوع
یباشد.
مشاغل فوق الذکر بیشتر م 
توجه بخش گردشگری و عال دیرخ یارب اضاقت یتاعلاطم هیحان یاهاتسور رد الیو تخاس هب نارگشدرگ یدنم هق    
زمین در این روستاها را افزایش داده که این موضوع منجر به افزایش قیمت زمین این روس هد رد اهات ه هدش ریخا      
است که این افزایش قیمت زمین بورس بازی و واسطه گری را حتی بین افراد بومی روستاها به دلیل آشنایی آنها به
روستا و مالکان اراضی رواج داده است ،به طوری که در گوشه و کنار ای هاتسور ن ا دیرخ رب ینبم ییاه یهگآ و     
فروش اراضی به چشم میخورد .همچنین افزایش قیمت زمین در ناحیه مطالعاتی عالوه بر رواج دادن فروش اراضی
و قطعه قطعه شدن آن باعث شده برخی از ساکنان با فروش زمینهای کشاورزی خود در نواحی دیگر روستا زمین با
قیمت ارزانتر خریداری کنندکه این موضوع سبب شده تا اقشار کم درآمد روستا به ویژه جوانان برای تأمین زمین و
مسکن خود با دشواری روبرو شوند.
با توجه به بازدید میدانی و مصاحبه با دهیار و اهالی روستا ،میانگین قیمت اراضی در روس اطم دروم یاهات ل رد هع   
یک دوره ده ساله طبق جدول شماره  4حاکی از آن است که قیمت زمین در این مناطق رشد داشته است .به گونهای
که بیشترین رشد قیمت زمین در این مقطع مربوط به روستای حسن سرا با  ٪ 800رشد و کمترین رشد قیمت زم نی

مربوط به روستای حسن بکنده با ٪ 66.66رشد میباشد .همچنین کمترین میزان قیمت اراضی در سال  ۹۵مربوط به
روستای باالرود با متری  0 3000 1تومان و بیشترین میزان قیمت زمین مربو کب نسح یاتسور هب ط ن اب هد        متررری
یباشد.
 0 00000 1تومان م 
جدول  .4مقایسه میانگین قیمت زمین (ریال) در روستاهای مورد مطالعه
رو س تا

قیمت زمین در سال ۸۵

قیمت زمین در سال 95

انبارسر

500000

2500000

حسن بکنده

600000

0 00000 1

حسن سرا

500000

4500000

باالرود

300000

0 30000 1
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٪ 400
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در این راستا تعداد بنگاههای امالک و مستغالت در روستاهای ناحیه مطالعاتی از  8واحد در سال  85به  23واحد در
سال  95رسیده است که تعدادی از آنها بدون پروانه ومجوز قانونی در سطح روستا فعالیت دارندکه این موضو هب ع   
دلیل ضعف نظارت بوده که سبب فعالیت خود سر و غیر قانونی وناامنی در این بنگاهها میشود .همچنین گردشگری
در این روستاها سبب اشتغال زایی برای ساکنان غیر بومی نیز شده است ،بطوریکه برخی از فعالیتهای اقتصادی که
به سرمایه گذاری خارج از روستا وابسته است ،تعدادی از مشاغل ایجاد شده به این افراد اختصاص داردکه این مورد
یرود.
جزو پیامدهای منفی گردشگری در این روستاها به شمار م 
ورود گردشگران به ویژه در فصول گردشگری در این روستاها سبب افزایش تقاضا برای کاال و خدمات به ویژه مواد
غذایی افزایش مییابد که این موضوع به رغم افزایش درآمد برای ساکنین روستا سبب باالرفتن هزینه زندگی در این
روستاها شده و این موضوع موجب تحمیل هزینههای اقتصادی زیادی به مردم روستا به ویژه اقشار کم درآمد روستا
میشود .از دیگر پیامدهای اشتغال در ناحیه مطالعاتی فصلی بودن آن است .براساس مطالعات میدانی میزان تغیی تار
درآمدی گروههای مختلف شغلی در رابطه با بخش تجاری و ساخت و ساز که ب شدرگ شخب ا گگگ گگگگری ارتب یوق طا   
دارند در طول فصلهایی از سال رونق بیشتری داشته است و از سویی دیگر فص رد لغاشم زا هنوگ نیا ندوب یل   

  

بخش گردشگری باعث بی ثباتی شغل برای شاغلین این بخش شده است .همچنین هم زم اب یرگشدرگ ندش نا

   

فعالیتهای کشاورزی این منطقه سبب کاهش شاغلین جوان و رکود فعالیتهای مربو ماد و یزرواشک هب ط دا یر     
شده است .بنابراین رشد گردشگری به دلیل درآمد بیشتر آن نسبت به فعالیتهای دیگر و ه نآ یلصف ینامز م

اب    

بخش کشاورزی باعث رکود فعالیت کشاورزی دراین روستاها شده است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
گردشگری در محدوده مورد مطالعه در زمینههای اقتصادی تحوالتی را موجب شده است ک و تبثم هبنج یخرب ه   
برخی جنبه منفی داشتهاند .در روستاهای مورد مطالعه کشت غالب برنج بوده و عمده درآمد روستائیان نی قیرط زا ز   
کشت برنج تأمین میگردد .اما طی یک دهه گذشته با رشد صنعت گردشگری ،از میزان شاغالن در بخشهاای فوق
الذکر کاسته شده و فعالیت اقتصادی شاغلین روستا در بخش خدماتی افزایش چشمگیری داشته است .گردشگری در
تهای شغلی ،اشتغالزایی و افزایش سطح درآمد ساکنان روستا و سرمایه گذاری در
زمینه اقتصادی سبب افزایش فرص 
این روستاهاشده است .افزایش بخشهای خدماتی از جمله رستوران ،هتل ،مجتمعهای اقامتی ،سوپرمارکت و ...ب یار
گردشگران نشان از تغییر درآمد روستائیان از کشاورزی به بخش خدماتی -گردشگری میباشد .که هم اکنون در این
راستا  ۱۴رستوران 3،دفتر مخابرات 34 ،سوپرمارکت 6،هتل 11 ،قهوه خانه 23 ،واح اشم د و رد تالغتسم و کالما ر

  

محدوده مطالعه وجود داشته که وابستگی زیادی به بخش گردشگری دارند .بیشترین و کمترین مشاغل خ هب یتامد   
ترتیب در روستاهای حسن سرا و سفیدآب قرارداشته و باالترین و پایینترین رشد ده س  رد تامدخ هلا ر یاهاتسو    

ناحیه مطالعاتی به ترتیب مربوط به احداث سوپر مارکت با رشد ٪541و دفتر مخابرات وهتل با رشد ٪ 40م ممیباشددد.
همچنین طرح سالمسازی دریا در سواحل انبارسر و حسن سرا نمونهههای از طرحه نالیگ ناتسا رد یزاسملاس یا     
هستند که مسافران و گردشگران همه ساله جهت تفریحات آبی از آن بهره مند می گردندکه درآمد حاصله از ف شور
بلیط توسط دهیاری به گردشگران صرف کارهای عمرانی روستا میگردد .عالوه بر آن درآمد حاصل از اجاره ویالها
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و آالچیقها در طرح سالم سازی دریا و نیز اجاره خانههای روستائیان به گردشگران و فروش حاصل از محصو تال
مختلف در طرح بویژه در ایام تعطیالت همگی در اقتصاد روستاهای ناحیه مطالعاتی تأثیر فراوانی داش اب .تسا هت    
توجه به رشد تعداد خانههای دوم در روستاهای ناحیه مطالعاتی (بجز روستای سفیدآب) و افزایش ساخت و س زا زا
مشاغلی که از طریق گردشگری در این روستاها (بجز روستای سفیدآب) ایجاد شده است مربوط به ساخت و ساز و
ی و خرید
استفاده از نیروهای بومی در مشاغلی نظیر بنایی ،نجاری ،سنگ کاری ،مشاور امالک ،باغباننی و س رادیار ی ی
مصالح از منطقه است .در روستاهایی مثل انبارسر و باالرودکه دارای تعداد خانههای دوم بیشتری هستند تعداد تنوع
مشاغل فوق الذکر بیشتر میباشد .بارزترین تأثیرات گردشگری در اقتصاد خانوارهای روستایی مورد مطالعه که ج وز
اثرات منفی است را میتوان در افزایش قیمت زمین یافت .بیشترین رشد قیمت زمین در دهه اخیر مربوط به روستای
حسن سرا با  ٪ 800رشد و کمترین رشد قیمت زمین مربوط به روستای حسن بکنده با ٪ 66.66رشد میباشددد واین

موضوع سبب شده تا اقشار کم درآمد روستا به ویژه جوانان برای تأمین زمین و مسکن خود با دشواری روبرو شوند.
از دیگر اثرات منفی گردشگری در این روستاها میتوان به باال رفتن قیمت کاالها و مو رد اتسور ییاذغ دا لوصف     
ی مربو و یزرواشک هب ط
گردشگری ،فصلی بودن مشاغل مربوط به گردشگری ،کاهش شاغلین و رکود فعالیتهای ی
دامداری در فصول گردشگری اشاره کرد .به این ترتیب روند توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه همچنان تا
رسیدن به اهداف گردشگری پایدار فاصله زیادی دارد وادامه رون  تبثم تالوحت أشنم یتروص رد نآ د ب شی ت یر       
خواهد شد و از مهاجرت روستاییان به دلیل کاهش درآمد ناشی از کش اوخ یزروا هه هههد کاس نتشادرب نمض هک ت     
موانع ،محدودیتها و روند سرمایه گذاری در این روستاها یک برنامه ری یحص یز ح و 

رد یلوصا

فادها تهج      

گردشگری پایدار داشته باشیم تا ضمن به حداقل رساندن تحوالت منفی گردشگری بتوانیم شاهد توسعه این صنعت
مهم در روستاهای هدف گردشگری شرق گیالن باشیم .در راستای اهداف و راهبردهای توسعه پایدار گردشگری که
یشود:
یتواند صنعت گردشگری را در منطقه مطالعاتی ارتقاء دهد ،پیشنهادهای زیر در قالب راهکارها ارائه م 
م
• مهیا نمودن زمینههای الزم برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی با اولویت دادن به ساکنان محلی
• کنترل قیمت و جلوگیری از چندگانگی قیمتها در روستاهای ناحیه مطالعاتی
شهای کشاورزی و دامداری در سطح کالن
• حمایت دولت از بخ 
• معرفی و فروش محصوالت کشاورزی و دامداری روستاهای ناحیه مطالعاتی به گردشگران
• تدوین شیوه نامهای جهت مسولیت بخشی به بنیاد مسکن ،مسوالن محلی و دهیاریها در کنترل و نظارت بر خرید
و فروش اراضی روستایی و تغییر کاربری در آنها
• ایجاد تنوع در منابع درآمدی کشاورزان و فرصتهای اشتغال گسترده و تأس سسیس بازاره شورف تهج یلحم یا     
محصوالت کشاورزی ،صنایع دستی و...
• توسعه وگسترش گردشگری کشاورزی به منظور بهره برداری مناسب از مناظر زراعی و باغی روس یات ی تهج رد    
کسب درآمد و جلوگیری از تخریب مزارع و پوشش گیاهی
• کمک به اشتغال جوانان روستاها به ویژه در بخش خدمات مرتبط با گردشگری روستایی
• آموزش و ارتقای سطح آگاهی ش انیشن ره ن و 

ییاتسور ا رد ن

ع تهج و اک تارییغت بقا ر دعتسم یضارا یرب   

      

تحلیل نقش گردشگری در تحوالت اقتصادی89 ...

یهای دیگر علی الخصوص خانههای دوم.
کشاورزی به کاربر 
• اولویت دادن به ساکنان و مردم محلی از طریق مشارکت همه جانب دروم یاهاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب ه

     

مطالعه و توزیع درآمدهای ناشی از آن در بین ساکنان محلی.
منابع
اکبراقلی ،فرحناز .)3931( ،گردشگری روستایی ،تهران ،انتشارات پیام نور.
احمدیان ،محمد علی و همکاران ( ،)5931نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان ،فصلنامه انجمن جغرافیای ایران ،ش هرام
. 350 - 325 : 51
حی روس یات ی یزکرم شخب     
بدری ،سیدعلی و همکاران ( ،) 388 1اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روس یات ی ،،مطالعههه مو یدر  ::نواح ح
نوشهر ،مجله جغرافیا و توسعهی ناحیهای ،شماره . 35 - 12 :13
سپهوند ،لیال و سپهوند ،رضا ( .)5931برنامه ریزی گردشگری روستای ایستگاه بیشه ،خر ممم آب دا  ::انتش ارا تتت قل مظعا م  ... ..س سسینایی ،وحیددد،
(  ،) 1375توسعه پایدار و گردشگری ،ماهنامه اطالعات سیاسی .اقتصادی ،شماره . 37 1- 95 :134
صیدالی ،محسن و همکاران ( ،)2931بررسی اثرات گردشگری در توسعه روستایی ،مطالعه موردی :روستای دهستان چهل چای شهرستان
مینو دشت ،فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری ،شماره . 88 -3 :69
عینالی ،جمشید و همکاران ،)2931( ،ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی با تاکی رب د    خانههههاای دوم ،مطالعههه
موردی :دهستان حصار ولیعصر ،شهرستان بویین زهرا ،فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،شماره . 74 -6 :52
مطیعی لنگرودی ،سید حسن و همکاران ،)2931( ،ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری از دیدگاه جامعه میزب هیمورا دنب هاگجرفت رد نا ،،،،، ،،،،
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،شماره . 91 -2 :75
مهدوی ،داوود ،) 1381 ( ،نقش توریسم در توسعه نواحی روس یات ی و اهرهش نوماریپ 

ارائههه م کیژتارتسا لد  ،،، ،،نمونههه :دهس ات ننن لواس نا

کوچک) ،پایان نامه دکتری تخصصی ،رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه تربیت مدرس.
مهدوی ،مسعود و همکاران ،) 387 1( ،اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان ،فص مانل ههه روس ات
و توسعه ،شماره . 60 -2 :39
میراب زاده ،پرستو ،) 1375 ( ،ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم ،مجله محیط زیست ،شماره . 62 -2 :54
میرزایی ،رحمت ،) 388 1( ،تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اوذامانات کرمانش ها  ،،فص مانل ههه روس هعسوت و ات  ،،، ،،ش هرام
. 76 -494:

نیک بین ،مهنا و کرمی ،مهرداد ،)1931( ،بررسی پایداری اجتماعی – فرهنگی توسعه گردشگری ،مطالعه موردی :جزیرهه ک شی  ،،فص مانل ههه
تحقیقات فرهنگی ایران ،شماره . 58 1-2 :137

Mathieson,A.and G.Wall. (1982)Tourism:Economic,physical and Social Impacts,London:Longman.
McCool,S.F. (1995).Linking tourism the environmental, and concepts of sustainability setting the
stage.Forest service,intermountain Research station.
Mcintyre,George. (1993).sustainable tourism Development،Guide for local planners,Madrid,ES:World
Tourism Organization.
Doh,M. (2006).change through tourism:Resident perceptions of tourism development.phd thesis.Texas
A&M University.
Hall،Derek;Kirkpatrick،Irene and Mitchell،Morage. (2005).Rural tourism and sustainable
Business;Printed and bound in Great Britain by the Cromwell Press.
Wilson,Suzanne;pesenmair,R,Daniel;Pesenmaier,Julie and Van,Es.C.John. (2001).Factor for success
in rural tourism development;Journal of Travel Research,Vol.40.
Jr,Erick,,T,Byrd. (2003).An analysis of variabeles that influence stakeholder participation and
sustainable tourism development in rural north Carolina,A dissertation Submitted to the north
Carolina state university of central Florida;for the degree of Doctor of philosophy

7931  تابستان، شماره سوم، سال هشتم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای90
Saarinen,J.2007.Contradictions of Rural Tourism Initiatives in Rural Development Contexts:Finnish
Rural tourism Strategy.Tourism,Vol.10.

