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  چكيده 
زيستي گردشگران بر نواحي ساحلي درياي مازندران هدف اصلي اين مقاله بررسي پيامدهاي محيط

از طريق . استي آماري اين پژوهش شامل تمامي گردشگران سواحل درياي مازندران  جامعه. است
 ي وسيله د و بهي آماري تعيين گردي نفر از اين گردشگران به عنوان نمونه 270فرمول كوكران 

هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه از ديدگاه خانوارهاي داده. گيري تصادفي نيز انتخاب شدند نمونه
ن مرتبط گردآوري شد، كه روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه آن بر اساس ساكن در سواحل و مسئوال

براي تجزيه و . تأييدگرديد) 92/0 – 81/0(نظر اساتيد مرتبط و پايايي آن بر اساس آلفاي كرونباخ 
دهد كه پيامدهاي نتايج پژوهش نشان مي. استفاده گرديده است SPSSافزار آماريها از نرمتحليل داده

مثبت محيط زيستي گردشگران ساحلي نسبت به پيامدهاي منفي آن كثرت بيشتري دارد و اكثر افراد 
ات و تسهيالت رفاهي و بهداشتي رضايت ولي از امكان ؛هاي طبيعي سواحل رضايت دارند از ويژگي

درصد  23دانندو حدود  درصد سواحل را از لحاظ مطلوبيت، متوسط و خوب مي 76. چنداني ندارند
ها، معتقدند هتل همچنين اكثر گردشگران. دانندافرادسواحل را از لحاظ مطلوبيت مناسب نمي

ي منفي در سواحل نقش مهم و تأثيرگذاري زيستها و مراكز تفريحي در ايجاد پيامدهاي محيط رستوران
  .دارند

  .زيستي، سواحل درياي مازندرانگردشگري ساحلي، پيامدهاي محيط: كليدي واژگان

                                           

يط زيست، دانشگاه پيام نور دانشيار گروه علمي آموزش مح -نويسنده مسئول)sm_shobeiri@pnu.ac.ir(  
،دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهراندانشكده محيط زيست و انرژي، دانشجوي دكتري مديريت محيط زيست 
 محيط زيست، دانشگاه آزاد الهيجان - نابع طبيعيكارشناس ارشد مهندسي م  
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  مقدمه
بسياري از تحليلگران . اكنون به يكي از صنايع مهم در دنيا تبديل شده استگردشگري هم

ون شغل مستقيم، پس از صنايع ميلي 110اقتصادي براين باورند كه صنعت گردشگري با ايجاد 
رود با  نفت و خودروسازي در رديف سوم صنايع مهم جهان قرار گرفته است و حتي انتظار مي

هاي آينده بر اهميت  ها و رونق گردشگري در كشورهاي مختلف، در سال افزايش حجم مسافرت
 عتدر حال حاضر صن).2009، 2و تركي 1غفاري(اين صنعت بيش از پيش افزوده شود 

گردشگري جايگاه خاصي در اقتصاد كشورها پيدا كرده و نقش فعال و مؤثري در ارتقاء ساختار 
طوريكه ه ب ؛كندتوسعه ايفا مي  به خصوص در كشورهاي روه و فرهنگي ب اقتصادي، اجتماعي
درصد مبادالت با جريان گردشگري 10المللي گوياي آن است كه بيش از  حجم مبادالت بين

د و در برخي كشورها درآمدهاي ناشي از آن يكي از منابع عمده در جهت تقويت گردآغاز مي
هاي مهم اواخر قرن ي گردشگري از جمله پديده توسعه). 2007، 3سنايي( استاقتصاد ملي 

باالرفتن سطح درآمد، افزايش ايام فراغت، . بيستم است كه با سرعت در قرن جديد ادامه دارد
كند المللي ايجاب ميهاي بينبه مفاهيم زندگي و ضرورت تأمين هاي جديدتغييرات و نگرش

 6و ژانگ 5ساالزار).2012، 4باربري و همكاران(كه گردشگري به شدت گسترش و توسعه يابد 
ها، جاذبه و محرك  هاي ديگر و اختالف فرهنگ هاي زندگي فرهنگ سبكمعتقدند ) 2013(

  .كت مردم استهاي حر ترين انگيزه اصلي گردشگري و از اصلي
 انجام گردشگر عادي محيط از خارج مكاني در كه است چندمنظوره فعاليتي گردشگري

 يا و تفريح، تجارت هدف و كشدنمي طول سال يك از گردشگر بيش مسافرت و گيردمي
 فعاليتي چنين براي انجام چنانچه).  7،2006جهاني گردشگريسازمان (ديگراست  هايفعاليت
 8قرخلو(نامند  مي ساحلي گردشگري را آن، قرارگيرد منظورنظر دريايي حيطم و ساحلي نواحي

 تمركز و اقامت محل يك از مسافرت مستلزم ساحلي گردشگري ،درنتيجه). 2009و همكاران، 
بر اين اساس گرچه رشد گردشگري ساحلي فوايد ). 1999، 9اورامس(است  دريايي هايبرمحيط

آنان منجر به پيامدهاي منفي محيط  ؛مراه داشته استزيادي را براي نواحي ساحلي به ه
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 كردن فراموش موجب فوايدگردشگري نبايد به توجه صورتره  به. زيستي نيز شده است
 در مورد متحد ملل سازمان توسط كه اي مطالعه .گردد پديده اين نامطلوب هاي جنبه

 اينكه باوجود كه تاس داده نشان گرفته انجام توسعه لدرحا بركشورهاي تأثيرگردشگري
 مبادالت و گردد مي ميزبان )ومناطق(كشورها  اقتصادي شكوفايي موجب صنعت گردشگري

نيز  گوناگوني در آن مناطق پيامدهاي موجب ديگر ازطرف متأسفانه بخشد،مي قوت را فرهنگي
 .)2013 ،و همكاران 1كيم(گردد  مي

احي ساحلي فراهم آوردن هاي گردشگري در نو هدف از گسترش فعاليت ،به طور كلي
تواند در برخي از نواحي، گردشگري مي. ي اقتصادي و اجتماعي است هايي براي توسعه زمينه
ي اصلي معيشت و درآمد ساكنان سواحل به شمار آيد و همچنين منافع مختلف  كننده تأمين

ردشگري نيز عالوه بر اينها، پيامدهاي منفي گ. اجتماعي و محيط زيستي به همراه داشته باشد
 ).1994، 2گانون(ناپذير است  تا حدودي اجتناب

گردشگري ساحلي در ايران و ديگر كشورها  ي شده در زمينه هاي انجاممطالعات و پژوهش
بسياري از . هاي مختلف استي پيامدهاي مثبت و منفي اين پديده در ابعاد و زمينه دهنده نشان

اند، بيشترين ري ساحلي را مورد توجه قرار دادهتحقيقاتي كه پيامدهاي مثبت و منفي گردشگ
اند و بيشترين اثرات منفي هاي اقتصادي برشمرده اثرات مثبت گردشگري ساحلي را در زمينه

كيم و (اند  بندي كردههاي اجتماعي، فرهنگي، قانوني و محيط زيستي دستهآن را در زمينه
 ). 2006همكاران،  و 5؛ وانگ2011، 4و نيوپان 3؛ آندريك2013همكاران، 
شود و باعث ورود تأسيسات ي گردشگري سبب توسعه و پيشرفت منطقه مي توسعه
 نيز اقتصاد و ونقل حمل بخش براي كه ها آزادراه ها، فرودگاه هوايي، همانندخطوط زيربنايي

اگرچه گردشگران منجر به اثرات و  ،درمجموع). 1995، 7و چاوال 6باترا(شود مفيداست مي
ويژه ايجاد اشتغال براي جوانان و افزايش درآمد  زايي، به اي مثبتي همچون اشتغالپيامده

اثرات و پيامدهاي منفي اقتصادي از قبيل افزايش قيمت كاال و خدمات در  ؛دوش ميساكنان 
ي زندگي ساكنان و فصل گردشگري، باال رفتن قيمت زمين و به طور كلي افزايش هزينه
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بدري و همكاران، (د مناطق به گردشگري را نيز به دنبال دارد وابستگي بيش از حد اقتصا
1388.( 

همچنين به دنبال افزايش جمعيت و فشار بر روي محيط زيست، گردشگري اثرات 
 قبيل از مسائلي و باعث بروز) 1389اسدالهي،( گذاردي بر نواحي ساحلي برجاي مينامطلوب

 آلودگي يا شدگي خشك ساحلي، هاي اهزيستگ نابودي ساحلي، خط تغييرات خاك،  فرسايش
و  زباله دفع ناكافي هايشبكه از ناشي سالمتي و بهداشت خطرافتادن به و زيرزميني هاي آب

ريزي و ضعف مديريت، به دليل فقدان برنامه). 1385،كريمي(شود انساني مي جوامع فاضالب،
انداز  آب، تخريب چشم ي گردشگري ساحلي پيامدهاي نامطلوبي مانند آلودگي منابع توسعه

هاي  طبيعي، تخريب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغات، افزايش مهاجرت، ركود فعاليت
  ).1384رضواني و صفايي، (كشاورزي و دوگانگي اجتماعي دارد 

 محلي افراد زندگي سبك تغيير باعث است ممكن منطقه در يك گردشگري ي توسعه
 دچار گردشگرانشش پو و رفتاري الگوهاي از تقليد اب محلي مردم اساس بر اين .گردد
هايي كه به صورت خود اكثر گردشگري). 2004شاكري، (گردند مي گرايي مصرف ي  عارضه

يابند، پيامدهاي نامطلوبي مانند مهاجرت همراه با ريزي توسعه مي جوش و فاقد نظارت و برنامه
اي ميزبان و ميهمان، تغيير  بين جامعه كاهش جمعيت دائمي، بروز تضاد و دوگانگي اجتماعي

هاي كشاورزي و دامداري  هاي دوم، ركود فعاليتكاربري اراضي كشاورزي و باغات به خانه
 ).1384رضواني و صفايي، (فاضالب را در پي دارد  ي ريزي و تخليه ها، زباله آلودگي آب رودخانه

 - محيط زيستي و اقتصادي خود در مورد اثرات ي در مطالعه) 2011(و همكاران 1كيپر
اي و آناليز به روش پرسشنامه ،اجتماعي اكوتوريسم بر مردم محلي در شمال غرب تركيه

SWOT  ،نتايج نشان داد كه منطقه داراي . ها پرداختندها ومحدوديتقابليتبراي مشكالت
وتوريسم ريزي اك برنامه بهدار براي اكوتوريسم است و مردم محلي نگرش مثبتي معني قابليت

  .ندداربراي پيشرفت 
زيستي در در پژوهشي به بررسي رفتارهاي محيط )1391(صالحي، قدمي و همتي گويمي

ي رفتارهاي  نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه. بين گردشگران ساحلي شهر بوشهر پرداختند
 زيستي با متغيرهاي جنسيت، تحصيالت، وضعيت تأهل، نوع اقامت، چگونگي مسافرت،محيط

ها معنادار  زيستي و مدت اقامت آنزيستي، دانش محيطهاي محيط زيستي، ارزشنگرش محيط
زيستي و زيستي گردشگران با متغيرهاي نگراني محيطدرمقابل، رفتارهاي محيط. نيست
 .ها همبستگي مثبت داردفرصت
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است در اي از پيامدهاي گردشگري با توجه به مطالعاتي كه در گذشته صورت گرفته  خالصه
  :نمايش داده شده است) 1( ي جدول شماره

  
  پيامدهاي مثبت و منفي گردشگران : )1(جدول 

 پيامدها مثبت منفي
  وقت، فصلي و كاذب ايجاد مشاغل نيمه) 1
ايجاد وابستگي اقتصادي و تأثيرپذيري ) 2

  ناپذير از شرايط اقتصاد بيروني كنترل
هاي توسعه و خدمات  افزايش هزينه) 3

م در قيمت زمين و به بار آوردن تورعمومي 
 و مسكن براي مردم محلي

  هاي شغلي جديد ايجاد فرصت) 1
  هاياقتصادي افزايش كارآيي در ديگر مينه) 2
هاي اقتصادي و  افزايش تنوع در فعاليت) 3

 ايجاد ثبات اقتصادي

دي
صا

اقت
  

گردشگران؛ شلوغي و  ي رويه هجوم بي) 1
 ترافيك

 افزايش جرم و جنايت) 2
كاهش خدمات به مردم محلي؛ گرايش ) 3

فروشي و  هاي سوغات به افزايش فروشگاه
  ها خدمات مربوط به رستوران

هجوم نگرش ها و رفتارهاي فرهنگي ) 4
زندگي  ي جديد و ايجاد چالش در شيوه

 مردم محلي

بهبود و افزايش كارآيي خدمات عمومي و ) 1
 ايجاد حس اعتماد به نفس در مردم محلي

بخشي و تجديد حيات سنتهايفرهنگي  جان) 2
 و رسوم محلي

ايجاد بستري مناسب برايتعامل و تبادل ) 3
 فرهنگي

عي
تما

اج
 

اندازهاي  افزايش فرسايش وتخريب چشم) 1
 طبيعي

ي اقدامات،  ايجاد ضرورت براي توسعه) 3
كه  غيره هاي جديد و ها و زيرساخت فعاليت

 خارج از كنترل و توان مردم محلي است
شنيداري، ديداري، هوا، (افزايش آلودگي ) 4

 )آب، زباله
 بر هم زدن تنوع زيستي محلي) 5

 هاي انساني بهبود كيفيت زيستگاه) 1
گذاريدر  فراهم آوردن درآمد براي سرمايه) 2

 ها و محيط زيست پايداري سكونتگاه ي هزمين
هاي محيط زيستي  افزايش آگاهي) 3

 هاي پايداري وارزش

تي
يس

ط ز
حي

م
  

  )2009، 2و كانل 1پج(: عمنب
 

باشد گردشگران داراي پيامدهاي مثبت و منفي مي) 1(ي  ها و جدول شماره مطابق با يافته
برداري از پيامدهاي مثبت گردشگري، توان عالوه بر بهرهريزي صحيح مي كه با مديريت و برنامه
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به ويژه در نواحي ريزيان گردشگري وظيفه دشوار برنامه. پيامدهاي منفي آن را كاهش داد
زيست و در ساحلي دريا اين است كه با به حداقل رساندن تأثيرات منفي گردشگران بر محيط

اي كه براي جوامع محلي ايجاد كرده، به فوايد آن اميدوار باشند و عالقمندان هم ريختگي
ند را كنگردشگري، مخصوصاً آنهايي كه براي تعطيالت كوتاه و بلند مدت در آنجا اقامت مي

  ).1388شارپلي، (برقرار نگه دارند 
ي نواحي  امروزه پيامدهاي گردشگري سواحل به عنوان يكي از عوامل مهم در توسعه

درياي  ،در اين راستا ).2008زاده و محمودي،  رمضان(رود مي به شمار جزاير و ساحلي
هاي  ها و كوه هپايههاي سرسبز،كو هاي گردشگري فراوان مانند جنگلمازندران با داشتن جاذبه
هاي آبگرم معدني، آثار تاريخي و تأسيسات رفاهي  هاي فراوان و چشمه قابل دسترسي، رودخانه

هاي گردشگري براي سفر به اين  مند هستند كه يكي از انگيزهمناسب از دريا و سواحل بهره
دشگري اكثر سواحل درياي مازندران داراي نقش فعالي از نظر گر. شود منطقه محسوب مي

هاي مختلف خدماتي گرديده است  و اين نقش موجب اشتغال ساكنين منطقه در بخش هستند
سازي دريا، كمبود  هاي سالم و از طرفي نبودن يك مسئول مشخص، كافي نبودن مقدار طرح

وسازهاي غيرمجاز در سواحل و  ها و ساخت توجهي به مسائل فرهنگي در اين طرحامكانات، بي
شود كه رونق گردشگري در اين مكان جغرافيايي  عملكرد مجريان باعث مينظارت ضعيف بر 

اثرات محيط زيستي به همراه داشته باشد كه در صورت ادامه يافتن توانايي آن رادارد كه 
هايي را به سواحل  گردشگران در اين سواحل آسيب .ناپذيري را به بارآورد هاي جبران خسارت

هاي  ن امر بررسي پيامدهاي محيط زيستي حاصل از گسترش فعاليتبا توجه به اي. اند وارد كرده
تأثيرات وارده بر محيط اكولوژيك سواحل درياي . يابدگردشگري در درياي مازندران ضرورت مي

  :ناپذيري را به همراه آورده است كه عبارتند از مازندران خسارات جبران
 ها؛ هاي ناشي از پسماند زبالهآلودگي  
 آگودگي آب؛  
 انداز؛ غيير چشمت  
  تغيير كاربري زمين به جهت گسترش تأسيسات وابسته به گردشگري در ساحل 

بر اين اساس در اين پژوهش سعي بر اين است تا پيامدهاي منفي و گاه مثبت محيط 
زيستي گردشگران ساحلي و همچنين اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگران ساحلي را از 

 ي هين مرتبط مورد بررسي قرار دهد و با اراواحل و مسئوالديدگاه خانوارهاي ساكن در س
راهكارهاي مناسب بتواند نقش مهمي در كاهش اثرات منفي گردشگران ساحلي بر سواحل 

 .درياي مازندران داشته باشد
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  هامواد و روش
ن اي آماري اين پژوهش ساكن جامعه. است1هاي مقطعيپژوهش حاضر از نوع پژوهش

ن به روش انفر از ساكن 270ند كه براساس فرمول كوكران هستزندران سواحل درياي ما
اي بود كه براي اطمينان از روايي ابزار اصلي پژوهش، پرسشنامه. گيري ساده انتخاب شدند نمونه

نظران امر مشتمل بر اعضاي هئيت  پرسشنامه به داوري و ارزيابي صاحب 3و محتوايي 2ظاهري
پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه 4نظور آزمون پاياييبه م. استعلمي رجوع گرديده

شده با  هاي گردآوريدست آمد و داده به 81/0موارد باالي  ي هاي پرسشنامه در كليهمقياس
جهت تحليل و استنتاج، داده، . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SPSSافزار  استفاده از نرم

هاي تحليل  از روش آماري توصيفي نظير ميانگين، روش مقياس متغيرها و اهداف مورد نظر
الزم به ذكر است در . بستگي اسپيرمن استفاده شده است اي و ضريب هم نمونه تك Tآماري مثل

اين پژوهش گردشگران ساحلي به عنوان متغير مستقل و اثرات منفي آن در بعد محيطي به 
در مجموع اين پژوهش در راستاي . عنوان متغير وابسته تحقيق در نظر گرفته شده است

  :گويي به دو سؤال اصلي زير صورت گرفته است پاسخ
ي  آيا در سواحل درياي مازندران ميان گردشگران و پيامدهاي محيط زيستي آن رابطه)1

  داري وجود دارد؟ معني
  ؟ندا داشته منفي اثر ساحل زيست محيط بران ساكن ديدگاه از ساحلي آياگردشگران )2

  
  ي مورد مطالعه يت گردشگري منطقهموقع

درصد مساحت كشور را به خود  1/5  كيلومتر مربع 4/65732استان مازندران با مساحت 
كيلومتر نوار ساحلي است كه متأسفانه شواهد موجود نشان  833اختصاص داده و داراي 

وسط وساز عمومي ت درصد يعني يك كيلومتر نوار ساحلي فقط داراي ساخت 2/9دهد كه  مي
هاي  خود اختصاص داده و باقي را بخش  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به

اند كه همين امر باعث تمركز شديدي در نوار  دولتي، خصوصي، شهرها و غيره اشغال كرده
 ).2007حسيني، (ساحلي شده است 

حدود  وسعتي با .شود مي شناخته كاسپين نام به جهاني هاي نقشه در كه مازندران درياي
كشورهاي  دربين دريا اين .آيد شمارميه ب جهان ي درياچه ترين بزرگ مربع،رهزاركيلومت 438
به  شمال از دريا اين عمق .است شده واقع تركمنستان و روسيه، قزاقستان آذربايجان، ايران،

                                           

1Cross-Sectional 
2Face validity 
3Content validity 
4Reliability 
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 و در جنوب ولي ،شش متر فقط شمالي متوسط نواحي عمق كه طوري به يافته افزايش جنوب
سازمان ايرانگردي و (رسد  به يك هزار مترمي حداكثر) وآذربايجان(ايران  سواحل غربي جنوب

  )2011، 1جهانگردي
كه  مازندران درياي .است صاف و پست و زار  شن عمدتاً بزرگي  درياچه اين هاي  كناره

 نظيري بي هاي زيبايي ورد دا كشور شمال ساحلي هاي استان وهواي درآب اي كننده تعيين نقش
 زيستي اين شرايط حفظ و موجوديت به بخشيده گلستان و گيالن، مازندران هاي استان به

 ها رودخانه آب از درصد 87 درمجموع، .دارد بستگي ايران همسايه كشورهاي توسط دريا
 درصد 5و  آذربايجان غربي سواحل هاي رودخانه آب درصد 7 روسيه، اورالدر و ولگا به مربوط

 از. شوند مي سرازير) مازندران(كاسپين درياي به ايران در جنوبي سواحل هاي دخانهرو آب نيز
 338 و ايران به كيلومترآن مربوط 991 مازندران، درياي ساحلي محيط كيلومتر 6379 كل

  ).همان(قراردارد  مازندران استان در كيلومتر
  
  هاي تحقيقيافته

  ي مورد مطالعه طقهي گردشگري بر سواحل من بررسي پيامدهاي توسعه
گردشگران از ديدگاه ) منفي و مثبت(جهت ارزيابي اثرات ) 2(ي  مطابق با جدول شماره

ها  با توجه به اينكه پاسخ به همين منظور. اي استفاده شده استنمونه تك Tساكنين از آزمون 
ر نتيجه د .به عنوان ميانه در نظر گرفته شده است 2اي تنظيم شدند، عدد گزينه 3به صورت 

دست آيد، بدان معنا است كه بيشتر  گويان اگر باالتر از ميانه به هاي پاسخميانگين رتبه
با توجه . موافقم را انتخاب نمودند ي گويان پيامد مورد نظر را حائز اهميت دانسته و گزينه پاسخ

ولي  ؛شدند دار بودند و تأييدي گردشگري معني پيامد مثبت توسعه 7هاي تحقيق تمام به يافته
وجود گردشگران «پيامد ديگر يعني  2دار شدند و  پيامد معني 5پيامد منفي گردشگري  7از 

گردشگران سبب كاهش «و » گردد باعث تغيير زيستگاه جانوري و گياهي در سواحل مي
  .دار و تأييد نشدندمعني» گردند ها و مراكز تفريحي ميخدمات رفاهي و بهداشتي هتل

تحقيق اين است كه پيامدهاي مثبت گردشگري ساحلي در فرضيه يك نكه با توجه به اي
اين است كه فرضيه صفر  مقايسه با پيامدهاي منفي آن كثرت بيشتري دارد و در مقابل

پيامدهاي منفي گردشگري ساحلي در مقايسه با پيامدهاي مثبت آن كثرت بيشتري دارد، 
توان را پذيرفت و در نهايت مي فرضيه يكو  رد كردفرضيه يك  را به نفعفرضيه صفر  توان مي

البته . گفت كه پيامدهاي مثبت گردشگري نسبت به پيامدهاي منفي آن كثرت بيشتري دارد

                                           

1Iran Touring and Tourism Organization 
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ي  داري بين توسعههاي ساكنين و وجود همبستگي مثبت و معنياي پاسخبررسي ميانگين رتبه
 .ادعا استگردشگري و پيامدهاي مثبت گردشگري نيز دليلي بر اثبات اين 

  
  اي براي پيامدهاي حاصل از گردشگران از ديد ساكنيننمونه تك Tنتايج آزمون  ):2(جدول 

 

درجه  Tمقدار  تعداد پيامدهاي منفي
  آزادي

سطح 
  معني داري

 انحراف  ميانگين
  معيار

ايش آلودگي آبگردشگران سبب افز
  شوند هاي ساحلي مي

270 085/12  269  000/0 61/2  609/0  

ن سبب افزايش آلودگيگردشگرا
بر اثر ورود و ايجاد (هواي شهر 

  شوندمي) ترافيك

270 093/12  269 000/0 58/2  582/0  

وجود گردشگران سبب افزايش زباله
  گردد در سواحل مي

270 040/27  269 000/0 86/2  859/0  

وجود گردشگران باعث تغيير زيستگاه
جانوري و گياهي در سواحل شهر 

  گردد مي

270 489/2  269 114/0  89/1  132/0  

گردشگران سبب كاهش خدمات
هاومراكز  رفاهي و بهداشتي هتل

  گردندتفريحي مي

270 367/1 -  269 173/0  92/1  820/0 -  

برهمگردشگران در اين سواحل باعث
خوردن تعادل جمعيت بومي و غير 

  شود بومي مي

270 793/3  269 000/0 21/2  209/0  

اعثگردشگران در اين سواحل ب
هاي فرهنگي و گسترش ناهنجاري

  شوداجتماعي مي

270 425/3  269  001/0 20/2  205/0  

آمدوجود گردشگران سبب افزايش در
  گردد ساكنان مناطق ساحلي مي

270 841/24  269 000/0 83/2  827/0  

وجود گردشگران سبب گسترش
مشاغل خدماتي در مناطق ساحلي 

  گردد مي

270 312/17  269 000/0 70/2  705/0  

ب افزايشوجود گردشگران سب
  گردد بازارهاي ساحلي مي

270 226/28  269 000/0 86/2  859/0  

وجود گردشگران باعث افزايش قيمت
ين و مسكن در مناطق ساحلي زم

  شود مي

270 300/17  269 000/0 72/2  723/0  
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  اي براي پيامدهاي حاصل از گردشگران از ديد ساكنيننمونه تك Tنتايج آزمون ): 2(جدول ادامه 
 

درجه  Tمقدار  تعداد مثبت پيامدهاي
  آزادي

سطح 
  معني داري

 انحراف  ميانگين
  معيار

هايوجود گردشگران سبب فرصت
لي جديد در مناطق ساحلي شغ

  گردند مي

270 115/12  269 000/0 57/2  568/0  

وجودگردشگران باعث افزايش سطح
ن افرهنگي ساكن هايآگاهي

  شود مي

270 865/4  269 000/0 29/2  286/0  

ن باعث افزايشوجود گردشگرا
  شود شهرت منطقه مي

270 171/20  269 000/0 76/2  759/0  

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

  ي گردشگري و پيامدهاي محيط زيستي همبستگي بين توسعه
ي بين متغير گردشگران  ي رابطهشود جهت بررسمشاهده مي) 3(گونه كه در جدول  همان

گردشگري از همبستگي اسپيرمن ) اجتماعي - اقتصادي- محيط زيستي(ساحلي و پيامدهاي 
  : استفاده شده است

  و پيامدهاي گردشگري ضريب همبستگي بين گردشگران) 3(جدول 
 

sig  ضريب
 همبستگي

  هاگويه مقياس نوع آزمون

 هاي ساحليآلودگي آب ترتيبي اسپيرمن 126/0* 046/0
تي

زيس
ط 

حي
ت م

اثرا
 

 آلودگي هواي شهر ترتيبي اسپيرمن 129/0* 042/0
 ريختن زباله در سواحل ترتيبي اسپيرمن 358/0** 002/0
 تغيير زيستگاه جانوري و گياهي ترتيبي اسپيرمن 121/0 093/0
افزايش درآمد ساكنان مناطق ترتيبي اسپيرمن 318/0** 000/0

 ساحلي

تص
ت اق

اثرا
دي

ا
 

گسترش مشاغل خدماتي در ترتيبي اسپيرمن 247/0** 000/0
 مناطق ساحلي

 افزايش بازارهاي ساحلي ترتيبي اسپيرمن 393/0** 000/0
افزايش قيمت زمين و مسكن در ترتيبي اسپيرمن 115/0* 020/0

 مناطق ساحلي
هاي شغلي جديد درايجاد فرصت ترتيبي اسپيرمن 114/0* 033/0

  حليمناطق سا
كاهش خدمات رفاهي و بهداشتي ترتيبي اسپيرمن 075/0 238/0

  ها و مراكز تفريحي هتل
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  و پيامدهاي گردشگري ضريب همبستگي بين گردشگران) 3(جدول ادامه 
 

سطح 
معني 
 داري

ضريب 
 همبستگي

  هاگويه مقياس نوع آزمون

هاي فرهنگيافزايش سطح آگاهي ترتيبي اسپيرمن  163/0*  030/0
  كنينسا

عي
تما

 اج
ات

اثر
  

 افزايش شهرت منطقه ترتيبي اسپيرمن 331/0** 000/0
به هم خوردن تعادل جمعيت بومي و ترتيبي اسپيرمن 265/0* 026/0

  غيربومي
هاي فرهنگي وگسترش ناهنجاري ترتيبي اسپيرمن 264/0* 022/0

 اجتماعي
  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
 05/0داري در سطح  معني* و     01/0داري در سطح   معني** 

  
نتايج حاصل از آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين ) 2(ي  مطابق با جدول شماره

و  =126/0r(هاي ساحلي  و آلودگي آب) ي گردشگري ساحلي توسعه(تحقيق  ي متغير وابسته
046/0(p= آلودگي هواي شهر ،)129/0r=  042/0و(p= ريختن زباله در سواحل ،)358/0r= 

، گسترش =p)000/0و  =318/0r(، افزايش درآمد ساكنان مناطق ساحلي =p)002/0و 
، افزايش بازارهاي ساحلي =p)000/0و  =247/0r(مشاغل خدماتي در مناطق ساحلي 

)393/0r=  000/0و(p= افزايش قيمت زمين و مسكن در مناطق ساحلي ،)115/0r=  و
020/0(p=در مناطق ساحلي هاي شغلي جديد ، ايجاد فرصت)114/0r=  033/0و(p= ،

، افزايش شهرت منطقه =p)030/0و  =163/0r(هاي فرهنگي ساكنين  افزايش سطح آگاهي
)331/0r=  000/0و(p=هم خوردن تعادل جمعيت بومي و غيربومي ه ، ب)265/0r=  و

026/0(p=هاي فرهنگي و اجتماعي  ، گسترش ناهنجاري)264/0r=  022/0و(p= ي  رابطه
ي گردشگري اين متغيرها نيز به طور چشمگيري  داري وجود دارد يعني با توسعهثبت و معنيم

و . توان به نوعي عنوان نمود كه گردشگران پيامدهاي عنوان شده را دارديابند و ميافزايش مي
و  =r - 121/0(ي گردشگري ساحلي و تغيير زيستگاه جانوري و گياهي  فقط بين توسعه

093/0(p=ها و مراكز تفريحي  خدمات رفاهي و بهداشتي هتل ، كاهش)075/0- r=  و
238/0(p= داري وجود نداردي معني رابطه.  
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  گيرينتيجه
با رشد . رسد نظر ميهم بهجا شبيه به همه ،كند ها را ايجاد مي كه تفاوتبدون سبك زندگي 

يد، اين امر سريع صنعت گردشگري، محيط ساحلي بايستي فشار بيشتري را تحمل نما
دهد، هوشياري بيشتري را در دستيابي به محيط كه بنياد صنعت گردشگري را تشكيل مي

-ورود گردشگران به يك مقصد روابط و تعامالتي بين آنان و ميزبانان ايجاد مي. نمايدطلب مي

گردشگران هنگام عزيمت به يك مقصد، ابتدا با . استگردشگران نمايد كه يك بعد اين رابطه، 
اي فرهنگي  سبك زندگي آن مقصد روبرو مي شوند و بدين ترتيب گردشگري به عنوان پديده

  .نقش مهمي در ايجاد تغييرات در سبك زندگي آن جامعه بر عهده دارد
مورد پيامدهاي اقتصادي  5ي گردشگري و  دهد كه بين توسعههاي تحقيق نشان مييافته

وجود گردشگران و افزايش در ) 1ني تأييد فرضيات داري وجود دارد و اين به معي معني رابطه
وجود گردشگران و افزايش ) 3وجود گردشگران و گسترش مشاغل خدماتي ) 2آمد ساكنان 

وجود گردشگران و ايجاد ) 5وجود گردشگران و افزايش قيمت زمين ) 4بازارهاي ساحلي 
رود گردشگر به منطقه و داليل اين امر نيز واضح است زيرا با و. هاي شغلي جديد است فرصت
شود،  گيرد باعث باال بردن منابع مالي ساكنين مي هاي كه براي تفريحات در نظر مي هزينه

هاي اقتصادي  توان به اين نتيجه رسيد كه دليل موافقيت بيشتر ساكنين با آيتم بنابراين مي
. مطابقت دارد) 1389اسدالهي، (بخاطر اين قبيل موضوعات است كه اين نتايج با نتايج پژوهش 

دهد كه توسعه و رونق اكوتوريسم و صنعت گردشگري در منطقه  نتايج اين تحقيقات نشان مي
ي گردشگري به دليل افزايش تقاضا  همچنين توسعه. موجب پويايي و رونق اقتصادي خواهد شد

طور كمي ويژه در فصل گردشگري باعث باال رفتن قيمت زمين و به براي زمين و مسكن به
و ) 1388بدري و همكاران، (شود كه با نتايج تحقيقات  فزايش هزينه زندگي ساكنان ميا
ن را هم دار شدن اين فرضيات از سوي مسئوال معني. مطابقت دارد) 1982، 2و وال 1ماتيستون(

ها صنعت گردشگري تنها  ن يا اكولوژيستتوان به اين صورت بيان كرد كه از نظر مسئوال مي
ها دارد، از اين رو درصد موافقت  صنعت ي صد تخريب كمتري نسبت به بقيهصنعتي است كه در

  .باالتري را نشان دادند
ن با اين پرسش اقتصادي كه آيا ن و مسئوالادهد كه بيشتر ساكن هاي تحقيق نشان مي يافته

شوند مخالف  ها و مراكز تفريحي باعث كاهش خدماتي رفاهي و بهداشتي در منطقه مي هتل
. دار نشد و باعث رد فرضيه شد اين پرسش معني ،شده هاي انجام گيري بر طبق نمونه بودند كه

                                           

1Mathiseon 
2Wall 
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دهد و همچنين اين فرضيه مطابق با نتايج  نتايج دانشمندان عكس اين موضوع را نشان مي
از علل عمده به دست آوردن اين نتايج . است) 2006( گردشگريجهاني تحقيق سازمان 

نواز بودن مردم بومي،  ه مقتضيات خاص فرهنگي از قبيل مهمانتوان ب برخالف آمار جهاني مي
منابع مالي بسيار اندك نيز  ي فقر بسيار گسترده در مناطق ساحل كشور كه حتي تغذيه

  . توانست موجب ارتقاء سطح رفاه عمومي گردد مي
ي تملك و ايجاد رفاه  زمين به توسعه ي سرمايه بودن امالك خصوصي و ارزش افزوده

گيري كرد كه از نظر مردم و  توان اينگونه نتيجه مي .زند در بخش خصوصي دامن مي عمومي
هاي  هاي اين گسترش با مؤلفه حتي مسئولين رفاه عمومي گسترش پيدا كرده ولي مؤلفه

تواند  انطباق ندارد كه اين موضوع مي شده المللي براي ارزيابي گسترش رفاه عمومي تدوين بين
هاي ارزيابي گسترش رفاه عمومي در داخل كشور  سازي آيتم بر بوميواجد پيشنهادي مبني 

  . باشد
پرسش پيامدهاي محيط  3ي گردشگري و  دهد كه بين توسعه هاي تحقيق نشان مي يافته

وجود گردشگران و ) 1داري وجود دارد و اين به معني تأييد فرضيات  ي معني زيستي رابطه
وجود گردشگران و ريختن ) 3و آلودگي هواي شهر  وجود گردشگران) 2افزايش آلودگي ساحل 

ي  وجود گردشگران و تغيير زيستگاه جانوري و گياهي با توسعه ي زباله در سواحل است و مؤلفه
هاي گيريطبق مشاهدات ميداني و نتيجه. دار است گردشگري از نظر ساكنين و مسئولين معني

د گردشگران به منطقه به دليل رعايت انجام شده، ساكنين و مسئولين معتقدند كه با ورو
مفرط از وسايل تفريحي باعث آلودگي  ي نكردن مسائل بهداشتي و عمومي و همچنين استفاده

ره انجمن حمايت از منابع طبيعي نيز نتايج مشابهي را نشان بادر اين . شوند هاي ساحلي مي آب
ي  يحي اياالت متحده را توسعههاي سواحل تفردهد زيرا يكي از مهمترين منابع آلودگي آب مي

) 1385(و كريمي  )1384(اين يافته با نتايج مطالعات رضواني و صفايي. كنندگردشگري ذكرمي
  .مطابقت دارد

بيشتر ساكنان محلي و مسئولين موافق بودند كه گردشگران در منطقه باعث افزايش حجم 
ها هم  ه نوع سبك زندگي آنآلودگي هواي شهر بستگي ب. شود خودروهاي ورودي در منطقه مي

فقر گسترده، نداشتن قوانين . بيشتر خودروهاي توليدي از روز اول دچار مشكل هستند. دارد
استاندارد و مصرف سوخت باال باعث افزايش آلودگي هوا  ي نقليه ي فني و نبود وسيله ي معاينه

  .شود كه سواحل تفريحي نيز از اين امر مستثني نيستند مي
ن بر اين باورند كه با افزايش دهد كه بيشتر مردم بومي و مسئوالتحقيق نشان ميهاي يافته

. يابدهاي توليدي به صورت چشمگيري افزايش مي حجم ورود گردشگر در منطقه ميزان زباله
شوند ولي از منطقه خارج ها همراه گردشگر به منطقه وارد مي توان اينگونه بيان كرد كه زبالهمي
زند كه اين آوري و بازيافت زباله نيز بر اين امر دامن مي نين نبودن مديريت جمعهمچ. شود نمي
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بيان ) 2013( كيم و همكاران. مطابقت دارد )1384(رضواني و صفايينتايج با تحقيقات 
كنند، پيرامون گردشگري نبايد انتظار داشت كه ورود گردشگر هميشه داراي تأثيرات مثبت  مي

  .است
هاي انجام شده فرضيه وجود گردشگران و تغيير زيستگاه جانوري و گياهي  گيري طبق نمونه

ن تأثير چنداني در تغيير زيستگاه بدين معني كه گردشگران از نظر مردم و مسئوال. تأييد نشد
اين در حالي است كه طبق پژوهش دانشمندان از قبيل  ؛جانوري و گياهي نداشته است

ان اثرات تفريحي بر جانوران كل منطقه در اكوسيستم كه تحقيقي تحت عنو) 2010(1هارديمن
ي  سواحل استراليا انجام داد، مناطق مشابه كه از نظر موقعيت مكاني و اقليم با توسعه

توان اينگونه  لذا مي. گردشگري، تغييرات اساسي در زيستگاه جانوري و گياهي رخ داده است
ن و ر بر پرسشنامه و پاسخي كه مسئوالگيري كرد كه نظر به اينكه نتايج تحقيق حاض نتيجه

علت اختالف بين نتايج حاصل با . استوار گرديده است ،اند اهالي محلي نسبت به آن داشته
دستاوردهاي علمي ديگر در عدم اشراف علمي افراد تحت پژوهش، شامل مسئولين گردشگري 

به در دسترس نبودن  توان حصول اين نتايج مي ي از سوي ديگر از علل عمده. و اهالي دانست
مضاف به . مورد آزمايش دانست ي و گياهي و توجه صرف به وضع حاضر عرصه يپراكنش جانور

رساني و  ن جهت اطالعاهميت بودن موضوع از سوي اهالي و نبود تالش مسئوال مراتب اينكه بي
وردن نتايج ترين عوامل به دست آ تواند از مهم آموزش الزم در اين خصوص به مردم، مي ي ارائه

  . مذبور باشد
ن و ادست آمده از تحقيق و نيز حضور در ميدان عمل و صحبت با ساكن با توجه به نتايج به

توان پيشنهاداتي را جهت كاهش پيامدهاي منفي گردشگران ارائه نمود،  ن منطقه ميمسئوال
  :استپيشنهادات مرتبط با نتايج تحقيق صورت گرفته از اين قرار  ي عمده

اينترنت بروشور و آموزش  سازي استفاده مناسب از سواحل و دريا از طريق تلويزيون، نگفره - 
  .غيره در مدارس و

- ي مثبت و معني ي گردشگري رابطه هاي ساحلي و توسعه با توجه به اينكه بين آلودگي آب - 

زي سا هاي ساحلي، ابتدا فرهنگ شود جهت جلوگيري از آلودگي آبتوصيه مي ،داري وجود دارد
هاي جمعي صورت گيرد و همچنين با تدوين مقرراتي براي گردشگران  رسانه به ياريالزم 

  .ها را كاهش داد ميزان آلودگي آب
-ي مثبت و معني رابطه ،ي گردشگري با توجه به اينكه بين ريختن زباله در سواحل و توسعه - 

-هتلها در سواحل دكننده زبالهترين منابع تولي داري وجود دارد و با توجه به اينكه يكي از مهم

                                           

1Hardiman 
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سازي و آموزش گردشگران از  شود عالوه بر فرهنگها ذكر شدند پيشنهاد مي ها و رستوران
ها دوچندان گردد و ها و رستورانن بر مديريت هتلنظارت مسئوال.... هاي گروهي و طريق رسانه

  .ها در سواحل جلوگيري شوداز ريختن زباله
 شود، الزم است ي گردشگري باعث افزايش بازارهاي ساحلي مي هبا توجه به اينكه توسع

زايي براي ساكنين منطقه و جذب بيشتر گردشگر به سواحل منطقه مورد مطالعه، جهت اشتغال
  .هايي احداث شود ها و نمايشگاهبازارهاي ساحلي را سازماندهي نموده و بازارچه

 در نواحي ساحلي يمت زمين و مسكن ي گردشگري باعث افزايش ق با توجه به آنكه توسعه
هاي توريستي به منظور در قوانين و مقررات اراضي سواحل و مكان الزم است. شودمي
بهينه و همچنين جلوگيري از بورس بازي و افزايش قيمت زمين،  ي برداري و استفاده بهره

  .بازنگري شود
ي گردشگري با توجه  توسعه ريزي جهتشود در آينده، هرگونه برنامه مي در پايان پيشنهاد

مورد نظر صورت گيرد و يك بخش مجزا به مطالعات محيط زيستي و  ي هاي منطقهتواناييبه 
راهكارهاي  ي هئهاي محيط زيستي و ارا زيرا اگر بررسي ؛پيامدهاي حاصل از آنان اختصاص يابد

سواحل  ي آينده انداز مطلوبي براي گردشگري صورت نگيرد چشم ي عملي در اثر گسترش پديده
  .توان ترسيم نمود نمي
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