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 4/5/1399پذیرش نهایی:       8/4/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

بخشی برداری از نواحی کوهستانی، از یک سو، و نیاز به تنوعتحوالت تکنولوژیکی و افزایش توانایی انسانی در بهره

)در ترکیب با  گردشگری روستاییهای انسانی مستقر در نواحی کوهستانی موجب گسترش اقتصادی سکونتگاه

را  زمینه دستیابی به توسعه پایدارهای مولد بوده و و مشوق فعالیت تواند مکملگردشگری طبیعی( شده است؛ که می

نحوه گسترش و پیامدهای  آورد. پژوهش حاضر با هدف کنکاش و تحلیل اثرگذاری ساختار نهادی کژکارکرد بر فراهم

گردشگری در نواحی روستایی کوهستانی رضوانشهر تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر 

روستا( ناحیه  14روش انجام، توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را روستاهای گردشگرپذیرکوهستانی )

ن داد که  به دلیل برتری ساختار نهادی کژکارکرد، گسترش گردشگری دهد. نتایج پژوهش نشارضوانشهر  تشکیل می

پذیری مجدد روستاهای های کوهستانی شده است. در حالی که این فعالیت، جمعیتموجب توسعه نامتوازن سکونتگاه

یت، کوهستانی را در پی داشته است، اما به دلیل برتری ساختار نهادی کژکارکرد، گویی فضا فاقد هر نوع مدیر

عبارتی، ساختار نهادی کژکارکرد بازدارنده توسعه گردشگری همراه با ساماندهی مناسب و رها از نظارت است. به

حداکثرسازی منافع فردی و اجتماعی بوده و مسبب توسعه گردشگری در روستاهای کوهستانی به نفع شخصی و به زیان 

االمکان باید این میراث مشترک همه ایرانیان است و حتیهای ایران میراث طبیعی ملی است. در حالی که کوهستان

برداری مشترک و ثروت با ارزش بین نسلی با وسواس خاصی مدیریت و حافظت شود؛ چرا که، آثار و عوارض بهره

ناپذیر اجتماعی، غیرمنطقی و مخرب نواحی کوهستانی عالوه بر نواحی مجاور، کل جامعه را  در معرض خسارات جبران

 ادی و سیاسی قرار خواهد داد. اقتص
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(جوانو  افراخته).... ژکارکرد و گردشگری کساختار نهادی   

 
 

 . مقدمه1

های روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و  حوزه

 که کند، چرا فعالیت ملی، نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می

به  روستایی پایـداری نظام گـرو در سرزمین پایدار توسعه

 اسـت نظـام سـرزمین دهنده تشکیل نظـام زیـر عنـوان

( و ایجاد وقفه در روند توسعه فضاهای 1:1390)رضوانی،

روستایی آثار و پیامدهای متعددی را به همراه دارد که 

گیر مناطق شهری و در نهایت کلیت سرزمین خواهد دامن

 اقتصاد وضعیت حاضر حال در (.21: 1392شد)افراخته، 

 روند توسعه حال در کشورهای در خصوص به روستاها

 گستردة مهاجرت و جایی جابه که طوری به مطلوبی ندارد،

 امنیت عدم و بیکاری، فقر گسترش شهرها، به روستاییان

 و حاشیه در روستایی جمعیت عمدة گرفتن قرار غذایی،

 اهداف عمل، در که دهد نشان می دست این از مواردی

  اشتغال گسترش درآمد، پایدار افزایش بر مبنی توسعه حیاتی

 روستایی مناطق در رشد از ناشی منافع مولد و توزیع منصفانه

: 1393یگانه و والئی، است )محمدی شده مواجه شکست با

55 .) 

 بر شدید اتکای علت به کشور ایران، روستاهای

 اشتغال منابع نداشتن و آن حاصل از درآمدهای و کشاورزی

 و ضعیف اقتصاد دارای کشاورزی، از غیر درآمدی و

 و محدودیت علت به بخش کشاورزی. است پذیری آسیب

 چندانی درآمدی افزایش امکان مساحت اراضی، بودن ثابت

 تنوع بخشی بنابراین، (؛94: 1394ندارد )افراخته و همکاران، 

 حال در کشورهای روستایی در هایسکونتگاه اقتصاد به

 در غیرکشاورزیشغلی  هایفرصت بهبود موجب توسعه

 رفاه در تأثیر مهمی تواندمی و شده روستایی مناطق

: 1396روستایی داشته باشد )جوان و همکاران،  خانوارهای

 درآمدی منابع کردن پیدا جهت جستجو رو، (. از این98

جهت  کشور، از منطقه هر موانع و ها توان به توجه با دیگر

 افزایش در راستای روستایی اقتصاد به اقتصادی بخشی تنوع

 پایداری جمعیت عبارتی به و روستا جمعیت داشت نگه توان

: 1394رسد )یاسوری و جوان،  می نظر به ضروری روستایی،

بخشی به اقتصاد روستایی، توسعه های تنوع(. یکی از شیوه20

انواع گردشگری است؛ از انواع مختلف گردشگری، 

گذار ای درآمدزا و تأثیر گردشگری روستایی حرفهگسترش 

سیما،  مقدم و خوشدر اقتصاد روستایی و ملی است )نصیری

1394 :2.) 

های نسبی عالوه بر مزیت روستایی گردشگری

گردشگری، آثار اقتصادی مهمی چون، جلوگیری از جریان 

مهاجرت روستایی، ایجاد اشتغال برای نیروی مازاد کار، 

تنوع اقتصادی روستایی، باال بردن سطوح درآمدی 

خانوارهای روستایی و ایجاد تقاضا برای محصوالت 

کشاورزی و صنایع دستی در بر دارد )توالیی و همکاران، 

 و توسعه محسوس برای موضـوع نیازی این. (104: 1392

 گـسترش بـر عالوه که است روستایی اقتصاد احیای

 در کشاورزی امروزین های روش ورود گردشـگری، باعث

 آن ابزاری توسعه و گردشگری. شود می نیز روستایی نواحی

 بـه شـمار روستاها و توسعه ریزی برنامه برای ضروری

 روستایی، عرضه شـکوفایی اقتصاد بـه گردشـگری .آید می

کمـك  بـسیار افـزوده ارزش ایجـاد و محلی تولیدات

(. 1998، 1ز آگوستین؛ به نقل ا26: 1389زن، کند )پاپ می

 حال، روشی در عین  روستایی نواحی در گردشگری توسعه

 های انگاره بر غلبه طریق از ملی اقتصاد رشد تحرك برای

 محلی مردم زندگی استانداردهای بهبود و نیافتگی توسعه

 (. 5: 1389است )بهرامی، 

 یك از روستایی نواحی در گردشگری توسعه ،بنابراین

 جوامع اقتصاد سازیتنوع در مهمی نقش تواند می طرف

 پایدار توسعه ساز زمینه و بستر کننده و فراهم داشته روستایی

                                                           
1 Augustin, 1998 
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 رشد تحریك برای ای وسیله دیگر سوی از و باشد روستایی

 و نیافتگی توسعه های انگاره بر غلبه طریق از) ملی اقتصاد

آید  حساب به( محلی مردم زندگی استانداردهای بهبود

گردشگری روستایی  (.53 :1381 نژاد،مرادی و زاده شریف)

در روستاهای نواحی کوهستانی ترکیبی از گردشگری 

م که سال 2002از سال پذیرد. طبیعی را در خود می

 ی، توجه به این مناطق شکلهکوهستان و اکوتوریسم نام گرفت

های این صنعت  و جوامع مختلف از ظرفیت پیدا کرده  ویژه

در این راستا در  .گیرندمیبرای بهبود اوضاع خود بهره 

پژوهش حاضر به دنبال کنکاش و تحلیل اثرگذاری ساختار 

ژکارکرد بر نحوه گسترش و پیامدهای گردشگری کنهادی 

نهادها با در  در نواحی روستایی کوهستانی رضوانشهر است.

روزمره، عدم  اختیار گذاشتن ساختارهایی برای زندگی

کنش متقابل دهند، نهادها راهنمای اطمینان را کاهش می

های نهفته در انسان هستند و سبب ساختارمند شدن انگیزه

(. گاهی نهادها 61: 1398شوند )رضاقلی، مبادالت بشری می

شود و در ای میهای توسعهفراگیر هستند که مشوق فعالیت

مواردی به دالیل مختلف تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و 

به اصطالح ای نداشته و سیاسی نهادها کارکرد توسعه

 شوند.می "کژکارکرد"

توان در ترین صورت از ساختارهای نهادی را میروشن

اندیشه پارسونز و کارکردگرایان ساختاری یافت. کار این 

: 1394گروه با مفهوم کارکرد گره خورده است )ریتزر، 

(. منظور از ساختار نهادی کژکارکرد معطوف به  دو 130

 بایسته است:مؤلفه با پشتیبانی نظری 

 نخست، راستای کسب دانش

بستر نهادی کژ کارکرد بستری است که راستای کسب 

های حقه بازی و دسیسه چینی و  دانش را به سمت شیوه

های در آن کانال را  کند و یادگیری فریب و فساد هدایت می

دهد. بنابراین کسانی که در ساحت علم و فناوری  پاداش می

نظر قدرت، ثروت و منزلت در کنند از  دانایی کسب می

کارکرد این گیرند. پس ساختار نهادی کژ ار میحاشیه قر

هایی که برای کشور عزّت و جایگاه رفیع  است که به دانایی

کند، پاداش  و برای مردم رفاه و آسوده خاطری ایجاد می

 .کند دهد و آن را تشویق نمی نمی

 دوم، تبلوّر نفع شخصی  

ریزی توسعه، الزم متفکران برنامهاز نظر بسیاری از 

ای سازمان داده شود تا در است روند ساختار نهادی به گونه

های فردی تشویق  عین حال که ابتکارات شخصی و انگیزش

حداکثرسازی منافع خود،   ها در مسیر شود، افراد و سازمانمی

هایی صورت دهند که با منافع دور مدت و مصالح  تالش

(، یعنی تأمین و 1399استا باشد )مؤمنی، توسعه ملّی هم ر

تضمین منافع شخصی به منافع ملی کشور خسارت وارد نکند 

 بلکه  موجب رشد و تقویت منافع ملی شود.   

(، در پژوهشی که با عنوان 1397نرگسی و همکاران )

بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی 

رشد اند که این نتایج رسیده( بوده به 1368ـ 1395در ایران )

رشد اقتصادی و  با یداررابطه مثبت و معنا ،گردشگری

توسعه مالی همچون گردش مالی  داشته است.توسعه مالی 

 ،و استفاده ساده از ابزارهای مالی أراحت در کشور مبد

مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش  منابع مینأت

ایش توسعه مالی سبب رشد گونه که افزبسزایی دارد. همان

گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود  اقتصادی می

لو و . تقیشود ها و توسعه صنعت گردشگری می زیرساخت

در بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی و ، (1397همکاران )

های روستایی محیطی گردشگری در سکونتگاهزیست

 که اوالً)مطالعه موردی: شهرستان سامان( نشان دادند 

درآمدزایی از طریق گردشگری، بیشتر در بخش خدمات 

گردشگری بوده و در زمینه تولیدات کشاورزی و صنایع 

همچنین وجود ؛ دستی توفیق چندانی نداشته است
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(جوانو  افراخته).... ژکارکرد و گردشگری کساختار نهادی   

 

بر روستاهای هدف  منفی یزیستمحیط  اثرات  ،گردشگران

مفهوم و اهداف اگر  ،اشته است. بنابرایندگردشگری 

عالوه بر آن که منافع  رك نشود،دگردشگی به خوبی 

آثار مخرب تواند منشأ اقتصادی در بر نخواهد داشت، می

  فرهنگی و زیست محیطی باشد.

( در پژوهشی با عنوان بررسی 1397تقوی و همکاران )

اثرات رشد گردشگری بر تولید ناخالص داخلی، )نمونه 

ت اثر کوتاه مداند که موردی ایران(، به این نتایج رسیده

تغییرات درآمد بخش گردشگری بر تولید ناخالص داخلی 

که از نظر آماری در  است 73/0)غیرصفر( و معادل  معنادار

مدت تغییرات درصد معنادار است و اثر کوتاه پنجسطح 

)غیر  تعداد گردشگران بر تولید ناخالص داخلی معنادار

 پنجباشد که از نظر آماری در سطح می 46/0صفر( و معادل 

های افزایش  اتخاذ سیاست رو،، از ایندرصد معنادار است

تواند جزء ابزارهای موثر دهنده درآمد بخش گردشگری می

، در 2012سال  1. شیندر افزایش تولید ناخالص داخلی باشد

نشان  "نابرابری درآمد و رشد اقتصادی"پژوهشی با عنوان 

در مرحله  تواند رشد اقتصادی را داد که نابرابری باالتر، می

تواند رشد  نیز می اولیه توسعه اقتصادی متوقف کند و

اقتصادی را در یك وضعیت تقریباً پایدار تشویق کند. 

 ARDL ( با استفاده از رویکرد 2015) و همکاران 2کومار

های موثر از جمله سهم گردشگری را به همراه سایر محرك

-سالتوسعه مالی و شهرنشینی در رشد اقتصادی فیجی طی 

آنها دریافتند که به ؛ مورد بررسی قرار داد 2009ـ 1981های 

 13/0 ازای بازده خروجی هر کارگر، گردشگری به میزان

که توسعه مالی باالترین  یابد در حالیدرصد افزایش می

درصد به ازای هر نفر  71/0سهم را در این افزایش به میزان 

( تحقیقی 2015و همکاران ) 3. کانستانتینادر بلندمدت دارد

                                                           
1
 Shin  

2
 Kumar 

3
 Constantina  

 از محلی اقتصاد توسعه در آبگرم گردشگری نقش"با عنوان 

 شناساییهدف  با مطالعه اند. این به انجام رسانده "رومانی

 رومانی در محلی اقتصاد توسعه به آبگرم گردشگری  کمك

 اشکال از یکی امروز آبگرم، گردشگری .است انجام شده

 افزایش باعث که است المللی ینب گردشگری عمده

 این .شود یم عملکردی های یچیدگیپ محلی و یها ستمیس

 در غنی یشناس کتاب یك تحلیل و تجزیه مبنای بر مطالعه

 این یریگ اندازه همچنین و بهداشتی گردشگری توسعه زمینه

 از داده پایگاه یك .است 2012-1993 دوره برای پروسه

 -2000 دوره برای( 4ملی اقتصادی های یتفعال یبند )طبقه

 تعداد ،ها شرکت از تعدادی وضعیت تحلیل جهت ،2012

 شده ساخته ساالنه سود وکار  و  کسب رشد کارکنان،

 کل و آبگرم زیست یطمح برای هاداده پایگاه این .است

 اهمیت از حاکی نتایج. است شده ساخته نیز محلی اقتصاد

 که است محلی اقتصاد پایدار توسعه در آبگرم گردشگری

 .است خاص منابع دارای

 . روش تحقیق2

این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی و کاربردی است.  

ضوانشهر جامعه آماری تحقیق را ناحیه کوهستانی شهرستان ر

-دهد. به منظور گردآوری دادهدر استان گیالن تشکیل می

، های مورد نیاز تحقیق، از مطالعات اسنادی شامل کتاب

ها دانشگاهی، مقاالت، بایگانی سازمانهای و رساله نامهپایان

و اداراتی نظیر سازمان گردشگری و میراث فرهنگی 

ها علمی شهرستان رضوانشهر و استان گیالن و گزارش

آوری استفاده شده است. مطالعه محلی دیگر روش جمع

-های مورد نیاز تحقیق بوده است که از طریق مصاحبهداده

تحت دو عنوان مصاحبه ساخته های ساختاریافته و محقق

ریزی در حوزه اندرکاران برنامهکارشناسان و دست

-دست آمده است. نمونهگردشگری و مصاحبه خانوار به

                                                           
4
 NACE   
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ای گیری خوشهگیری در ناحیه مورد مطالعه به روش نمونه

ای که نخست، ای انجام شده است؛ به گونهچندمرحله

ایی شدند. روستاهای تیپ کوهستانی ناحیه مورد مطالعه شناس

سپس از مجموع کل روستاهای تیپ کوهستانی شهرستان 

ها به عنوان جامعه نمونه انتخاب درصد آن 25روستا(،  57)

گردید و انتخاب این میزان به جهت سطح کفایتی بوده که 

ی روستایی نیز تأیید نموده است. مطالعات قبلی در حوزه

به تفکیك  ای تعداد روستاهای نمونهآنگاه، با روش سهمیه

ها و بخش و دهستان تعیین شد. در تجزیه و تحلیل داده

استنتاج اطالعات الزم در بخش کیفی، از روش دپوی و 

، بهره گرفته شده GISگیلتین و آمار توصیفی در محیط 

، تعداد روستاهای نمونه در تیپ کوهستانی 1است. جدول 

، نیز، 2دهد. جدول شهرستان رضوانشهر را نشان می

تاهای نمونه را در روستاهای تیپ کوهستانی محدوده روس

 دهد.مورد مطالعه نشان می

 . تعداد روستاهای نمونه در تیپ کوهستانی شهرستان رضوانشهر1جدول 

 روستاهای نمونه تعداد خانوار تعداد روستا دهستان بخش تیپولوژی روستاها

 کوهستانیای و کوهپایه

 مرکزی
 6 3118 28 خوشابر

 1 62 1 گیل دوالب

 پره سر
 5 1128 22 ییالقی ارده

 2 1643 6 دیناچال

 14 14653 57 جمع کل

 1395سالنامه آماری استان گیالن، منبع: 

 . روستاهای نمونه در تیپ کوهستانی محدوده مورد مطالعه2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395ی استان گیالن، منبع: سالنامه آمار

 محدوده مورد مطالعه. 1. 2

شهرستان رضوانشهر در شمال غرب استان گیالن واقع 

 37های  گردیده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین عرض

 34دقیقه و  40درجه و  37ثانیه تا  22دقیقه و  25درجه و 

 21دقیقه و  40 درجه و 48و طول جغرافیایی  ثانیه شمالی

ثانیه شرقی قرار گرفته است  7دقیقه و  13درجه  49ثانیه تا 

 خانوارتعداد  تعداد جمعیت نام روستا ردیف

 72 192 انگولش 1

 57 171 سرك 2

 249 813 اورما 3

 41 116 بیاچال 4

 101 349 آبویار 5

 51 148 رزدار 6

 68 210 وزشت 7

 62 197 روشنده 8

 233 682 ارده 9

 47 137 زندانه 10

 68 239 چروده 11

 68 205 نوده 12

 77 243 پارگام 13

 40 102 جهان گریه 14
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(. این شهرستان از نظر جهات جغرافیایی از طرف 1)شکل 

شمال به دریای خزر و شهرستان تالش، از سمت شرق به 

سرا و از  های بندر انزلی و صومعه دریای خزر، شهرستان

جنوب شرقی به شهرستان ماسال و از طرف  سوی جنوب و

گردد،  غرب به شهرستان خلخال در استان اردبیل محدود می

بدین لحاظ از موقعیت جغرافیایی و استراتژیك ممتازی 

های  برخوردار است به طوری که گره گاه ارتباطی بخش

مرکزی ، غربی و شمالی محسوب شده و مدخل شاهراه 

ردبیل، کشورهای قفقاز و روسیه ارتباطی  گیالن به استان ا

: 1387ریزی استان گیالن،  است )سازمان مدیریت و برنامه

کیلومترمربع و مرکز آن شهر  5/783(. مساحت آن 72

 40کیلومترمربع است که حدود  41/7رضوانشهر با مساحت 

های کوهستانی جنگلی، مرتعی و ییالقی،  درصد آن، عرصه

ای و ساحلی  نیز جلگهدرصد  30ای و  درصد کوهپایه 30

 2سر(، بخش )مرکزی و پره 2است.  این شهرستان دارای 

دوالب، خوشابر، دهستان )گیل 4سر(، شهر )رضوانشهر و پره

 5روستای دارای سکنه و  107ارده( و دیناچال و ییالقی

 روستای خالی از سکنه است. 

 
 1398منبع: نگارندگان، ، جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه و پراکنش روستاهای نمونه در کشور و استان گیالن . نقشه موقعیت1شکل 

 های تحقیق. یافته3

 پذیریکوهستان و  جمعیت

های انگلی، قبل از کاربرد د.د.ت، در مبارزه با پارازیته

باتالقی، اغلب جمعیت جریان رودهای سیالبی و محیط 

اند؛ وجود های کوهستانی ساکن بودهگیالن در سکونتگاه

شهرهایی در ارتفاعات دیلمان و دیگر نواحی مبین این ادعا 

(. بعد از تحوالت تکنولوژیکی، حل 1357است )رابینو، 

ها، غلبه بر محیط و گسترش کشاورزی، معضل انگل

ان جمعیت ای سرازیر شد و کوهستجمعیت به بخش جلگه

دایمی خود را از دست داد. اکنون با گسترش گردشگری 

کوهستانی، مجدداً، جمعیت راهی کوهستان شده و فضای 

کالبدی آن را دگرگون کرده است. این اسکان به تقویت 

های گردشگری در نواحی کوهستانی منجر شده فعالیت

بررسی میزان حضور گردشگر )سالیانه( در روستاهای  است.

رضوانشهر بر حسب میانگین پنج سال اخیر نشان داد  ناحیه

-ای از جمله جهانکه روستاهای تیپ کوهستانی/کوهپایه

انداز بکر جنگل و گریه، زندانه، ارده و غیره به سبب چشم

مراتع سرسبز و همچنین به دلیل آن که حضور گردشگران 

در این ناحیه همزمان با فصل گرم سال در تابستان است  و 

ارتفاعات به دلیل نقشی که در  تعدیل دما دارند، شاهد 
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، میزان 3حضور بیشتر گردشگران در سال است. جدول 

نه حضور سالیانه گردشگران را در روستاهای نمو

 دهد. )کوهستانی( در شهرستان رضوانشهر نشان می

 وانشهرض. میزان حضور سالیانه در روستاهای نمونه در شهرستان ر3جدول 

 میانگین)نفر( روستا میانگین)نفر( روستا

 1200 ارده  700 سرک
 1500 زندانه 500 اورما

 1000 چروده 400 بیاچال
 700 نوده 300 آبویار
 1000 پارگام 400 رزدار

 1200 جهان گریه 300 وزشت
 500 انگولش 900 روشنده

 1398، نگارندگانمنبع: 

توازنی آن در سطح چرخش درآمدی و بی

 روستاها

ایجاد و رشد کسب و کارهای گردشگری در هر 

ای است که ترین زمینهفضای جغرافیایی، اولین و اصلی

ها باید در گیرد، به عبارتی، کلیت تالشتحت تأثیر قرار می

پی تحول مثبت ایجاد و رشد کسب و کارهای گردشگری 

بردار یا فعال اقتصادی می تواند به مرور، باشد، درآمد بهره

ساکنانی را که حتی به طور مستقیم در امر گردشگری فضا 

أثیر قرار دهد. درآمدهایی که فعالیت ندارند، نیز تحت ت

-ناشی از گردشگری است، به  اقتصاد روستاها تزریق می

کند، شود. وقتی گردشگر در ناحیه روستایی پول خرج می

شود و بخشی از باعث ایجاد درآمد برای شخص دیگری می

شود. به انداز میدرآمد این شخص دوباره خرج و بقیه پس

عینی از مخارج یك شخص همین ترتیب اثر اولیه میزان م

طی دفعات متوالی و در مدت زمانی نسبتأ طوالنی در اقتصاد 

ماند. فروش اراضی و امالك؛ همزمان با روستا بر جای می

های مرتبط با گردشگری، پول و نقدینگی در رونق فعالیت

اختیار تعداد قابل توجهی از افراد قرار می دهد که موجب 

شود. منافع و درآمد ستایی میافزایش درآمد خانوارهای رو

های مکانی و های گردشگری در موقعیتحاصله از فعالیت

های مختلف به صورت عادالنه و متوازن توزیع بین گروه

شود بنابراین این چرخش درآمدی به صورت متعادل و نمی

های مکانی و اجتماعی در ناحیه مورد مطالعه براساس قابلیت

وردهای صورت گرفته، میانگین شود. بنا به برآپخش نمی

 16درآمد خانوارهای روستای سرك با رقمی نزدیك به 

میلیون ریال، باالترین میزان درآمد ماهیانه در بین روستاهای 

میلیون ریال نیز در  5/8ناحیه است و این میزان به رقم 

رسد. به عبارت  دیگر، اختالف روستای همچون وزشت می

در سطح روستاهای مورد مطالعه درآمد نسبتا قابل توجهی 

قابل مشاهده است. از دالیل عمده این اختالف درآمدی در 

سطح روستاها، می توان به نحوه استفاده و مدیریت صحیح 

گیری از ظرفیت های موجود در روستاها و حضور بهره

گردشگران اشاره کرد، روستاهایی از جمله رودبارسرا، 

های مختلفی را از اند زمینههزندانه، ارده و غیره که توانست

طریق گردشگری برای درآمدزایی به وجود آورند، مسلماً 

توانند میانگین درآمدی باالتری نسبت به سایر روستاهای می

(. بررسی نرخ بیکاری 4مورد مطالعه داشته باشند )جدول 

روستاهای گردشگرپذیر ناحیه رضوانشهر نشان داد که 

درصد است؛ در  7/8مطالعه بیکاری کل روستاهای مورد 

روستاهای سرك و انگولش به ترتیب باالترین درصد 

توان شاهد بود و کمترین میزان بیکاری نیز بیکاری را می

-سکونتگاه متعلق به روستاهای زندانه و نوده بوده است. همه

های اکتسابی  های ذاتی و جاذبه جاذبه دارای های روستایی
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های اکتسابی ولی از جاذبههستند که با بهره برداری اص

ماند، اقتصادی، این نواحی پایدارتر و از آسیب دور می

بنابراین روستاهایی از جمله سرك و انگولش، اگر دارای  

های بالقوه آن ها برای نرخ بیکاری باالیی هستند، به جاذبه

های اصلی توجه های جنبی در کنار فعالیتایجاد فعالیت

 الزم مبذول نشده است.

. میانگین درآمد ناخالص خانوار در روستاهای مورد 4جدول 

 مطالعه )میلیون ریال(

 حداکثر حداقل میانگین روستا

 16 6 13 انگولش

 20 7,5 16 سرك

 17 6,5 14 اورما

 12 4 9 بیاچال

 13 4 9.5 آبویار

 12 4,5 9 رزدار

 10 4,8 8.5 وزشت

 17 5,8 13 روشنده

 20 6,5 15 ارده

 22 7,5 17 زندانه

 20 7 16 چروده

 14 5 11 نوده

 18 6,8 14.5 پارگام

 12 4,5 9 جهان گریه

 1398، نگارندگانمنبع: 

در روستای زندانه گردشگری به عنوان یك محرك 

نماید که عالوه بر ایجاد اشتغال، اصلی ایفای نقش می

فعالیت رایج روستا )دامداری( را نیز تقویت و تکمیل نموده 

اما در برخی دیگر از روستاها از این روند برکنار است. 

های گردشگری به طور اند، یعنی توسعه فعالیتمانده

گزینشی صورت و به تناسب خواست گروه ها و روستاهای 

، نرخ بیکاری در 5خاص صورت گرفته است. جدول 

  دهد.روستاهای مورد مطالعه را نشان  می

 

چالش  و های گردشگریتوسعه گزینشی فعالیت

 بیکاری

با توجه به آثار جنبی گردشگری در اقتصاد، مسئلة 

زایی دارای اهمیت فراوانی است که افزون بر ایجاد اشتغال

بار تواند از آثار زیانسازی اقتصاد محلی میدرآمد و تنوع

کند. اجتماعی ناشی از بیکاری نیز جلوگیری  ـ فرهنگی

های مهم مزیت گردشگری روستایی بسیار کاربر است و از

نیازی به نیروی کار متخصص و جلب استفاده از آن بی

-به)ماهر برای خدمت در این صنعت نیروی کار ساده یا نیمه

خصوص در بخش ساختمان و تهیة مواد غذایی الزم برای 

گردشگران( است که باعث اشتغال موقت یا دائم برای بیشتر 

وستاهای د. بررسی نرخ بیکاری رشوساکنان روستا می

گردشگرپذیر ناحیه رضوانشهر نشان داد که بیکاری کل 

درصد است؛ در روستاهای  7/8روستاهای مورد مطالعه 

-سرك و انگولش به ترتیب باالترین درصد بیکاری را می

توان شاهد بود و کمترین میزان بیکاری نیز متعلق به 

های سکونتگاه همهروستاهای زندانه و نوده بوده است. 

هستند های اکتسابی  های ذاتی و جاذبه جاذبه دارای روستایی

های اکتسابی اقتصادی، که با بهره برداری اصولی از جاذبه

ماند، بنابراین این نواحی پایدارتر و از آسیب دور می

روستاهایی از جمله سرك و انگولش، اگر دارای  نرخ 

ای ایجاد های بالقوه آن ها بربیکاری باالیی هستند، به جاذبه

های اصلی توجه الزم های جنبی در کنار فعالیتفعالیت

مبذول نشده است. در روستای زندانه گردشگری به عنوان 

نماید که عالوه بر ایجاد یك محرك اصلی ایفای نقش می

)دامداری( را نیز تقویت و  اشتغال، فعالیت رایج روستا

ز این وستاها ابرخی دیگر از رر تکمیل نموده است. اما د

های گردشگری به اند، یعنی توسعه فعالیتروند برکنار مانده

ها و ینشی صورت و به تناسب خواست گروهطور گز

، نرخ 5جدول روستاهای خاص صورت گرفته است. 

 بیکاری در روستاهای مورد مطالعه را نشان  می دهد.
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 بیکاری در روستاهای مورد مطالعه. نرخ 5جدول 

 نرخ بیکاری روستا نرخ بیکاری روستا

 7.3 روشنده 13.8 انگولش
 5.2 ارده 15.8 سرک
 0 زندانه 6.6 اورما

 8.6 چروده 6.2 بیاچال
 2.5 نوده 5 آبویار
 7.3 پارگام 8.3 رزدار
 2.8 جهان گریه 3.6 وزشت

 1398منبع: نگارندگان، 

های گردشگری و شاخص فعالیتتوسعه گزینشی 

 فالکت روستایی

های برآیندی اقتصاد هر سکونتگاه و یکی از شاخص

واحد جغرافیایی، شاخص فالکت است. این شاخص مبین 

وضعیت تجمعی بیکاری و نرخ تورم است. این دو به نوعی 

با یکدیگر وضعیت رفاه و توان خرید جامعه محلی را نیز 

گرفته نشان داد باالترین سطح  کند. بررسی صورتبازگو می

شاخص فالکت در روستاهای سرك و انگولش بوده است. 

توان از دالیل اصلی باالبودن میزان فالك در این روستاها می

به باالبودگی شاخص بیکاری و نرخ سرباری جمعیت در 

روستاها اشاره داشت. به بیان دیگر، در این روستاها باالترین 

ترین توان شاهد بود. همچنین پایینیناکامی اقتصادی را م

سطح شاخص فالکت در روستاهای مورد مطالعه در دو 

-گریه بوده است که این میزان نشانروستای زندانه و جهان

پایین بودن نرخ بیکاری در این دو روستا است )شکل  دهنده

ای با دهد که در ناحیه(. این وضعیت نشان می6و جدول  3

های فالکت و رفاه قابل ناچیز، تفاوتمساحت جغرافیایی 

توجهی وجود دارد و توسعه یکپارچه و متوازنی مشهود 

تواند توسعه گزینشی نیست که یکی از دالیل آن می

های گردشگری در فضای جغرافیایی به تبعیت از فعالیت

 های متنفذ باشد.خواست گروه

  
 ،روستاهای مورد مطالعه نقشه توزیع فضایی میزان فالکت در.  3شکل 

  1398منبع: نگارندگان، 

 ، روستاهای مورد مطالعه .  نقشه توزیع فضایی نسبت بیکاری در2شکل 
 1398منبع: نگارندگان، 

 . میزان فالکت در روستاهای مورد مطالعه6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 روستا
میزان 

 بیکاری
 نرخ تورم

شاخص 

 فالکت
 نرخ تورم میزان بیکاری روستا

شاخص 

 فالکت

 7/25 4/18 3/7 روشنده 2/22 4/18 8/13 انگولش

 6/23 4/18 2/5 ارده 2/24 4/18 8/15 سرک

 4/18 4/18 0 زندانه 25 4/18 6/6 اورما

 27 4/18 6/8 چروده 6/24 4/18 2/6 بیاچال

 9/20 4/18 5/2 نوده 4/23 4/18 5 آبویار

 7/25 4/18 3/7 پارگام 7/26 4/18 3/8 رزدار

 2/21 4/18 8/2 جهان گریه 22 4/18 6/3 وزشت

 1398منبع: نگارندگان، 
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های دوم )ویال( و خلع ید از گسترش خانه

 روستاییان

روستایی، از پیامدهای آشکار گردشگری در فضاهای 

های دوم است که آن نیز دارای یابی و گسترش خانهشکل

تبعات و آثار مربوط به خود است. در حقیقت، پدیداری 

-های دوم و تبعات ناشی از آن، بسته به موقعیت مکانیخانه

ها نشان داد در ناحیه یفضایی دارای تفاوت است. بررس

( در روستاهای دارای موقعیت 7)جدول رضوانشهر 

خانه دوم  به طور متوسط در هر روستا  15وهستانی حدود ک

 گسترش یافته است.

های دوم و سابقه گسترش آن در . تعداد خانه7جدول 

 روستاهای مورد مطالعه

 1398منبع: نگارندگان، 

توان با آن مخالف بود، ایران هیچ مانعی ندارد و نمی

حاکم، تفریح  اما مشکل آن است که در اثر روند اقتصادی

یابد؛ هم گروهی بر بنیان زندگی و نیز تولید ملی برتری می

ها شود و هم روستاییانی که سالهای مولد نابود میفعالیت

نشین و مالك اولیه ها متعلق به روستاییان کوهاین گونه خانه

های های مختلف، از جمله روشاراضی نیست، بلکه به روش

نان سلب مالکیت شده و در اختیار قانونی و شبه قانونی از آ

اقشار، مرفه اغلب غیربومی و یا فرزندان بومیانی که اکنون 

معیشت غیر روستایی دارند،  قرار گرفته است. پر واضح 

در ناحیه است که خرید زمین از هر جای کشور توسط مردم 

اند، از آنجا رانده شده و کوهستانی با مشقت زندگی کرده

 شوند.)نواحی پیراشهری( می راهی حاشیه شهرها

 
های دوم( در روستای کوهستانی .  وجود ویالها )خانه1شکل 

 1398منبع: نگارندگان،  روشنده ناحیه رضوانشهر.

 واحدهای خدماتی نامتقارن مرتبط با گردشگری 

از دیگر تحوالت کالبدی صورت گرفته در روستاهای 

خدماتی مرتبط کوهستانی ناحیه، ایجاد و گسترش واحدهای 

ها و خانه، رستورانسراها، قهوهبا گردشگری اعم از قلیان

گردی بوده است. بررسی فراوانی های بومها و خانهآشپزخانه

واحدهای خدماتی مرتبط با گردشگری در تیپ روستاهای 

کوهستانی شهرستان رضوانشهر نشان داد  که به طور متوسط 

خدماتی مرتبط با  واحد 19در روستاهای تیپ کوهستانی 

گردشگری  فعال بوده است، اما توزیع این واحد ها نا متقارن 

 ،8 واحد بوده است. جدول 30واحد و حداکثر  6و حداقل 

 روستاهای در گردشگری با مرتبط خدماتی واحدهای

دهد که این پدیده نیز نشان می  کوهستانی را نشان می دهد.

ی تاکنون گسترش پدیده گردشگری، فضای جغرافیای

یکپارچه و متحد کوهستانی را به صورت غیرمتوازنی دچار 

 نام روستا
های تعداد خانه

 دوم هر روستا

های سابقه گسترش خانه

 دوم در هر روستا )سال(

 10 20 انگولش

 5 8 سرك

 8 10 اورما

 5 15 بیاچال

 5 15 آبویار

 8 10 رزدار

 5 20 وزشت

 15 30 روشنده

 17 30 ارده 

 15 30 زندانه

 10 40 چروده

 10 40 نوده

 15 20 پارگام

 10 10 جهان گریه
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تواند عواقب نامطلوبی در پی انشقاق و شکاف ساخته که می

 داشته باشد.

. واحدهای خدماتی مرتبط با گردشگری در 8جدول 

 روستاهای مورد مطالعه 

 1398منبع: نگارندگان، 

 
.  واحدهای خدماتی ـ گردشگری  در روستای 2شکل

 1398منبع: نگارندگان،  کوهستانی دوران ناحیه رضوانشهر.
 

 
گردی در روستاهای کوهستانی های بوم.  اقامتگاه3شکل

 1398منبع: نگارندگان،  ناحیه رضوانشهر.

 های مولدتغییر کاربری اراضی و حذف فعالیت

یکی از پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم گسترش 

است. در حقیقت از آنجا گردشگری تغییر کاربری اراضی 

که همواره )خصوصاً در فضای اقتصادی کشور ایران( 

های تولیدی های خدماتی بیشتر از فعالیتسودآوری فعالیت

و مولد است، بنابراین با رشد گردشگری در رقابت با 

های اقتصادی های تولیدی فضا، به مرور منابع و بنیانفعالیت

وصاً گردشگری کشیده از حوزه تولید به حوزه خدمات خص

شود؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان منابع می

تولیدی به اراضی مسکونی یا تجاری مرتبط با گردشگری، 

 از بارزترین آن است.

بررسی روند تغییر کاربری اراضی در کل نواحی 

نشان داد  1379-96روستایی شهرستان رضوانشهر طی دوره 

برابر شده است، این  5/11 وسعت اراضی ساخته شده حدود

در حالی است که از وسعت اراضی کشاورزی، اراضی بایر 

درصد، طی  30و اراضی جنگلی شدیداً و حداقل به میزان 

دوره مزبور کاسته شده است. البته بخشی از اراضی جنگلی 

پس از تخریب درختان به مرتع تبدیل گردیده که همین امر 

طی دوره مورد بررسی سبب افزایش وسعت اراضی مرتعی 

 شده است. 

در مجموع، سیر تغییرات، حاکی از روند رو به تزاید 

تغییر کاربری اراضی به نفع ساخت و ساز در ناحیه 

 رضوانشهر بوده است. 

 روستایی نواحی اراضی کاربری تحوالت ،9 جدول

-نشان می 1379-96 هایسال طی رضوانشهر را شهرستان

دهد که طی دوره مزبور از جدول مزبور نشان میدهد. 

وسعت اراضی متعلق به عموم مردم )جنگلی و مرتعی( به نفع 

منافع شخصی کاسته شده است. به عبارت دیگر دسترسی به 

 منافع شخصی، به زیان منافع عام و ملی  منجر شده است.

 

 حداکثر حداقل میانگین نام روستا

 10 6 7 انگولش

 30 20 15 سرك

 15 10 8 اورما

 10 6 5 بیاچال

 20 15 10 آبویار

 15 10 8 رزدار

 15 6 8 وزشت

 20 15 10 روشنده

 20 15 10 ارده 

 30 20 15 زندانه

 15 12 8 چروده

 10 6 5 نوده

 15 8 8 پارگام

 30 18 15 جهان گریه
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. تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی شهرستان 9جدول 

 1379-96های رضوانشهر طی سال

 نوع اراضی
 مساحت )به هکتار(

 1396سال  1386سال  1379سال 

 7963 3330 709 اراضی ساخته شده

 38696 50448 54890 جنگلیاراضی 

 16350 6800 4860 مرتعیاراضی 

 1398منبع: نگارندگان، 

 
.  تغییر اراضی منابع طبیعی به واحدهای مسکونی در 4تصویر 

 1398نگارندگان،  منبع:روستای نوده رضوانشهر 

توسعه گردشگری، افزایش قیمت زمین و رواج  

 خام فروشی 

حضور گردشگران در نواحی روستایی از طریق 

های دوم یا گرایش افزایش تقاضای ایشان برای ساخت خانه

به احداث واحدهای خدماتی از جانب بومیان، منجر به 

بورس گذاری اراضی و رونق بازار اثرگذاری در نظام قیمت

شود. به طوری که به دالیل مستغالت در روستاها می

مشکالت اقتصادی مردم )درآمد کم و نداشتن پشتوانه مالی( 

های کشاورزی و دامداری، به و به صرفه نبودن فعالیت

های کشاورزی و مشکالت عبارت دیگر، باال رفتن هزینه

مربوط به فروش محصوالت از دالیل اصلی فروش اراضی و 

کردن اراضی از تولید است. اکثر ساکنان این  خارج

اند، اما، در حال شهرستان، در گذشته، کشاورز و دامدار بوده

های حاضر، تعداد کشاورزان منطقه، به دلیل افزایش هزینه

کشاورزی و به صرفه نبودن کشاورزی و حمایت اندك 

دولت در زمینه کشاورزی و دامداری، کاهش یافته است و 

غلی در منطقه به وجود آمده که از لحاظ اجتماعی تغییرات ش

 حائز اهمیت است.

 
های خرید و فروش اراضی در .  وجود مشاور امالک5تصویر 

 1398نگارندگان،  منبع:نواحی روستایی ناحیه رضوانشهر 

ها نشان داد در روستاهای به طوری که نتایج بررسی

در محدود کوهستانی به طور متوسط قیمت هر مترمربع زمین 

( برآورد شده 98هزار تومان ) 400تا  300روستا در حدود 

شود ( نیز مشاهده می10است. همان طور که در جدول )

قیمت اراضی در روستاهای مورد مطالعه نیز از قیمت 

یکسانی برخوردار نیستند و از تنوع برخوردار است به طوری 

قیمت هزار تومان در روستای بیاچال تا  200که از قیمت 

گریه در هزار تومان در روستای زندانه و جهان 1400000

نوسان است. یعنی بین گسترش گردشگری و افزایش قیمت 

 دار برقرار است.زمین رابطه معنی

بازی امالك و مستغالت در عرصه مافیای بورس

های مرتعی کوهستان، به دلیل  نظارت کمتر دولت بر عرصه

دهد.  انت زمین، جوالن میو جنگلی در کوهستان و وجود ر

های متعددی در ناحیه رضوانشهر وجـود دارد کـه در نمونه

-محلی طبیعی را به آن سـاکنان محلـی دسترسـی بـه منـابع

نه در نموانـد. دلیل توسعه و رشد گردشگری از دست داده

 توان روستای کوهستانی نوده را معرفی کردمی ،کوهستانی

در هر  ،"افیای بورس بازی مستغالتم "ی موسوم بهافرادکه 



 1399تابستان ، (2 )پیاپی دومسال اول، شماره  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
 

13 

 

مقطعی عرصه فعالیتی خود را به سمت و سویی خاص سوق 

های واقع های طبیعی و زمیندهند. در حال حاضر عرصهمی

در روستاهای کوهستانی به شدت مورد توجه است که افراد 

دار و با نفوذ به راحتی از طریق پول و رانت خریداری سرمایه

کنند، فضاهایی که تا وکس تبدیل میکرده و کاالهای ل

)به عنوان مثال  دیروز عرصه اشتغال و فعالیت روستاییان بوده

 شود.های فردی تبدیل میبرداریبه بهرهمراتع دامداران( 

. قیمت اراضی مسکونی در روستاهای نمونه 10جدول 

 (1388-98به هزار تومان )طی دوره -شهرستان رضوانشهر

 1398نگارندگان،  منبع:

رشد و توسعه گردشگری در نواحی روستایی سبب 

گردد به افزایش خرید و فروش امالك و مستغالت می

طوری که روستاییان به منظور تأمین سرمایه برای بخشی از 

عروسی نیازهای خود از جمله تأمین جهیزیه، برگزاری جشن 

های بسیار های باغی و زراعی خود را با قیمتو غیره زمین

-داران غیربومی و شهری به فروش میاندك به سرمایه

نماید: نخست،  رسانند، این اقدام دو اثر بر فضا ایجاد می

گردد؛ دوم، به های مولد خارج میاراضی از کاربری فعالیت

گردد، اضافه میافزوده باالیی که بر روی اراضی دلیل ارزش

رود، به این امکان خرید مجدد برای روستاییان از بین می

ترتیب روستایی با قیمت بسیار اندك زمین خود را از دست 

شود یعنی آنچه را که در داده و روانه حاشیه شهرها می

کوهستان کاشته شده باید در حاشیه شهرها برداشت کرد. در 

شود؛ ابتکار و لق نمینتیجه این روند، ثروتی در جامعه خ

نبوغی در جهت اعتالی عزت انسانی و توسعه کشور اتفاق 

شود که در روند افتد بلکه زمین فروشی تشویق مینمی

توسعه، دقیقاً به مثابه عمل فرزندی است که به جای این که 

فعالیت خالق و مثمر پیشه کند، روزانه از جیب پدر مبلغی بر 

در واقع روندی پشت به  کند که دارد و مصرف میمی

 توسعه پایدار است.

 مزیت نسبی کوهستان در جذب گردشگری  

عرصه کوهستانی، بنا به دالیل متعددی دارای مزیت 

توان به نسبی گردشگری است. از جمله این عوامل می

های طبیعی و خدماتی منحصر بفرد در تمامی وجود جاذبه"

و ساختمان،  ارزان بودن نسبی قیمت زمین"، "فصول سال

دور "محافظه کار نبودن روستاییان ساکن در کوهستان، 

بودن از شهر و آزادی بیشتر گردشگران در این محیط به 

اندازهای طبیعی اشاره داشت. تنوع چشم "دلیل نظارت کمتر

ای باعث و پوشش جنگلی محدوده کوهستانی و کوهپایه

های گردشگری بیشتری داشته باشد و شود جاذبهمی

کند. در حقیقت، گردشگران بیشتری را به خود جلب می

ها و وجود برف زمستان در اقلیم معتدل و مطبوع در تابستان

کوهستان و کوهپایه  نسبت به جلگه گرم و مرطوب  ساحلی 

آورد. همچنین از های بیشتری بوجود میای مزیتو جلگه

-حیث خدمات قابل عرضه در کوهستان نیز یکی از ویژگی

ممتاز و منحصر بفرد این عرصه، مکمل بودن تولیدات  های

های مرغ، میوهمحلی با گردشگری )شیر و ماست، تخم

جنگلی، سبزیجات، ترشیجات و گوشت و غیره( است که 

 نماید.گردشگران را به خود جذب می

 حداکثر حداقل میانگین نام روستا

 600 250 300 انگولش

 500 300 200 سرك

 800 300 400 اورما

 500 200 300 بیاچال

 1000000 500 600 آبویار

 500 200 300 رزدار

 500 300 350 وزشت

 1000000 500 600 روشنده

 700 200 400 ارده 

 14000000 600 800 زندانه

 600 200 300 چروده

 700 300 400 نوده

 500 200 250 پارگام

 1200000 600 800 جهان گریه
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زمین به صورت رایگان  و دسترسی راحت به اختصاص

ری و معاف از ترین قیمت با کاربری گردشگو یا با نازل

ها در هرگونه عوارض ساخت و ساز از سوی شهرداری

شود تا دومین عامل برای جذب سبب می کوهستانیمناطق 

گردشگر و منافع گردشگری در این عرصه رقم خورد. 

همچنین نظارت کمتر دولت بر منابع طبیعی سبب گردیده 

ند. گذاری نمایداران به این مکان رفته و سرمایهبیشتر سرمایه

های کوهستانی و در نهایت، بکر بودن و آرامش نسبی عرصه

ای سبب شده سهم عرصه کوهستان از گردشگری کوهپایه

ای و ساحلی باشد. در نتیجه، انتظار بیش از دو عرصه جلگه

ریزی دقیق و نظارت کافی، رود در صورت فقدان برنامهمی

عناصر عرصه کوهستان به زیان منافع ملی مورد تاخت و تاز 

مسئولیت نسبت به منافع ملی قرار گیرد. جدول سود جو و بی

کننده علل الگوی توزیع منافع ها و مقوالت تبیین، گزاره11

 .دهدگردشگری در نواحی کوهستانی را نشان می

 منافع گردشگری در نواحی کوهستانیکننده علل الگوی توزیع ها و مقوالت تبیین. گزاره11جدول 

 مقوله گزاره

 وجود جاذبه های طبیعی و خدماتی منحصربفرد در تمامی فصول سال

امتیازات نسبی عرصه 

 کوهستانی

 ایارزان بودن قیمت زمین و ساختمان در عرصه های کوهستانی به نسبت دو عرصه ساحلی و جلگه

 کوهستانمحافظه کار نبودن روستاییان ساکن در 

 دور بودن از شهر و آزادی بیشتر گردشگران در این محیط ها به دلیل نظارت کمتر

 بازی امالك و مستغالت در عرصه کوهستانجوالن مافیای بورس
کنش مدیریت فضا و 

 عناصر سودجوی آن
 های مرتعی و جنگلی در کوهستاننظارت کمتر دولت بر عرصه

 روستاها با رویکرد سیاسی خاصوجود رانت و صرفا توجه به 

 1398نگارندگان،  منبع:

 گیری. بحث و نتیجه4

با توجه به تحوالت تکنولوژیکی و گسترش توان 

برداری از نواحی کوهستانی ایران انسانی در تصرف و بهره

تقریباً اغلب ایام سال، گرایش شدیدی به تصرف اراضی 

شود، در حالی که کوهستانی در کشور مشاهده مینواحی 

های ایران میراث طبیعی مشترك همه ایرانیان است کوهستان

و باید حتی االمکان این میراث مشترك و ثروت  با ارزش 

بین نسلی با وسواس خاصی مدیریت شود و محافظت شود. 

برداری غیر منطقی و مخرب نواحی آثار و عوارض بهره

به کوهستان محدود نخواهد ماند بلکه کل  کوهستانی تنها

جامعه را در معرض خسارات جبران ناپذیر اجتماعی، 

 اقتصادی و سیاسی قرار خواهد داد. 

توسعه گردشگری در ناحیه رضوانشهر و به ویژه در 

نواحی کوهستانی این محدوده آبادانی، خارج شدن از انزوا 

از چند دهه و رونق اقتصادی به دنبال داشته است اما پس 

مشخص شده است که رشد اقتصادی، افزایش سرانه 

پذیری این نواحی خود به خود سبب درآمدها و جمیعیت

-شود، بنابراین این اقدامات توسعهتوسعه پایدار نمی

ای)گردشگری( آثار مخربی از جمله عدم نفوذ رشد 

اقتصادی حاصله به طبقات و اقشار پایین جامعه)روستاییان 

گردد، بنابراین در این صورت منافع ملی و منافع بومی( می

گیرند و این منافع)استفاده از محلی در یك راستا قرار نمی

های ناحیه کوهستان( تنها عاید فرد و یا افراد خاصی ظرفیت

های مرتبط با گردشگری شود تا در نتیجه توسعه فعالیتمی

و  در فضای مورد بحث نتواند رشد و بالندگی منافع محلی

 در نهایت منافع ملی را تضمین نماید. 

االیام در قلمرو نواحی کوهستانی کشور از قدیم

های پراکنده انسانی وجود دارد که بهبود وضعیت زیستگاه
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بخشی معیشتی است. معیشتی و درآمدی آنان مستلزم تنوع

بخشی این جوامع، گسترش گردشگری های تنوعیکی از راه

گردشگری طبیعی( است، اما این  روستایی ) در ترکیب با

های تولیدی جامعه گردشگری باید مکمل و مشوق بنیان

باشد. اما به دلیل برتری ساختار نهادی کژکارکرد، گویی 

فضا فاقد هر نوع مدیریت، ساماندهی مناسب و رها از نظارت 

دهد توسعه است. چون ساختار نهادی کژکارکرد اجازه نمی

رسازی منافع فردی، منافع گردشگری همراه با حداکث

اجتماعی را نیز تأمین کند و گردشگری روستایی در 

روستاهای کوهستانی به نفع شخصی و به زیان ملی توسعه 

یابد. نتایج وجود منافع حاصل از گردشگری، با مطالعات می

(، 1397) لو و همکاران(، تقی1397) نرگسی و همکاران

( و 2015) کاران(، کومار و هم1397) تقوی و همکاران

همخوانی دارد. همچنین نحوه (، 2015) و همکاران کانستنتینا

لو و توزیع منافع در پژوهش حاضر با نتایج مطالعات تقی

 ( همخوانی دارد.1397) همکاران

سطوح نابرابر منافعی که همگان در آن سـهمی یکسـان 

های بارز گردشگری در ناحیه کوهستانی از ویژگیندارنـد 

است. عدالت اجتماعی، آشتی منافع محلـی،  رضوانشهر

و ملی امر الینحلی است که ورای ارقـام کـالن  ایمنطقـه

از  این ناحیه درآمـدی ناشـی از حضـور گردشـگران در

توان مدعی توسعه شود. زمانی میها پنهان نگاه داشته مینگاه

 بود که توزیع عادالنه منافع در ابعاد از پی گردشگری

 .محقق شود بومیمختلف برای ساکنان 

توان گفت که اگر قرار با توجه به موارد بیان شده می 

باشد گردشگری در توسعه نواحی کوهستانی موجب ارتقای 

 کیفیت زندگی ساکنان محلی شود، الزم است:

الف، گردشگری به عنوان فعالیتی مکمل تولید دیگر 

ریزی ا برنامههای اقتصادی درك شود و در این راستبخش

شود که گردشگری موجب تقویت بنیان های تولیدی شود؛ 

ب، الزم است به  اثرات تغییرات کالبدی کوهستان که از 

لحاظ زیستی بسیار شکننده است، توجه الزم مبذول گردد؛ 

خواری تحت کنترل درآید، خواری و کوهو ج، باید زمین

کوهستانی و  تصرف غیر قانونی و شبه قانونی زمین در ناحیه

تواند به تخریب محیط زیست، تجاوز به منابع طبیعی، می

های مخرب منتهی شود که عواقب فرسایش و در نهایت سیل

جبران ناپذیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد 

 داشت.

 تقدیر و سپاسگزاری

پژوهش حاضر برگرفته از بنا به اظهار نویسنده مسئول، 

جوان، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده رساله دکتری فرهاد 

، و فاقد علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران است
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Abstract 

Technological changes and enhanced human abilities in exploiting of mountainous areas, and the need 

for economic diversification of human settlements located in mountainous areas has led to the 

expansion of rural tourism (in combination with natural tourism) which can complement and 

encourage productive activities and provide the basis for achieving sustainable development. The 

present study has been conducted with the aim of investigating and analyzing the impact of the 

dysfunctional institutional structure on the development and consequences of tourism in the 

mountainous rural areas of Rezvanshahr. This research is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of method. The statistical population consists of mountainous tourist villages (14 

villages) in Rezvanshahr district. The results showed that due to the dominance of the dysfunctional 

institutional structure, the expansion of tourism has led to the unbalanced development of mountainous 

settlements. While this activity has led to population re-attraction in mountainous villages but due to 

the dominance of the dysfunctional Institutional structure, it seems that the space lacks any kind of 

management, proper organization and it is without supervision. In other words, the dysfunctional 

institutional structure hinders the development of tourism via maximizing individual benefits and it led 

to the expansion of tourism in mountain villages for personal gain and to the detriment of the nation. 

While the mountains of Iran are a common natural heritage of all Iranians and this shared heritage and 

valuable intergenerational wealth must be obsessively managed and protected as much as possible. 

The effects and consequences of irrational and destructive exploitation of mountainous areas will not 

only be limited to the mountains but also it will expose the whole society to irreversible social, 

economic and political damages. 

 

Keywords: Rural tourism, Mountainous areas, Dysfunctional Institutional structure, National 

interests, Rezvanshahr. 
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