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  چكيده
تحليل عوامل مؤثر در كااليي شدن فضاي روستايي شهرستان محمودآباد استان مازندران  به حاضر، پژوهش

 شهرستان روستاهاي پژوهش، آماري جامعه. شد استفاده تحليلي-توصيفي روش از مطالعه، اين پردازد. درمي
عنوان مركز آمار ايران بودند كه نيمي از روستاها به 1395سرشماري سال روستا بر اساس  91به تعداد  محمودآباد

و پردازش تصاوير  ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با هاداده آوريجمع صورت تصادفي انتخاب شدند.نمونه به
 و ربطذي متخصصان و استادان اظهارنظر از پژوهش، ابزار اعتبار تعيين براي. شد اي، در چهار دوره انجامماهواره
 تا 76/0 كرونباخ آلفاي ضريب. شد استفاده كرونباخ آلفاي روشبه  دروني همساني از آن، پايايي تعيين براي

 از هاداده وتحليلتجزيه براي. داشت پرسشنامه بهينگي از نشان كه آمد دست به گوناگون متغيرهاي براي 94/0
 فراواني، آزمون اند شامل؛قرارگرفته مورداستفاده تحقيق اين در كه هاييآزمون. شد استفاده SPSS22 افزارنرم

است. نتايج، نشان داد كه ضعف نظام مالياتي (ماليات نگرفتن  خي دو يا كاي اسكوئر بوده آزمون تي تك نمونه،
زمين و مسكن)، ناكارآمدي  دوفروشيخري دوم گردشگري، ماليات نگرفتن از سود هاخانهي خالي و هاخانهاز 

ي دولت در حمايت از بخش توليد به شكننده شدن فضاي هااستيسنظام بانكي (باال بودن نرخ بهره) و ضعف 
به تغييرات شديد كاربري اراضي،  توانيممنجر شده است و از پيامدهاي آن  محمودآبادگردشگري شهرستان 

 رد.اشاره ك اندازچشمو تخريب  وسازهاساختگسترش 

  .هاي روستايي، شهرستان محمودآباد، استان مازندرانگردشگري، كااليي شدن فضا، عرصه :واژگان كليدي
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  مقدمه
، سودانگارانه، 5، نگاهي هدفمندانه4به فضا 3اقتصاد بازار 2يشناسيهستو  1يدارهيسرمانگاه نظام 
 6»ابزار توليد«عنوان ي بهدارهيسرما، فضا در روابط و مناسبات درواقعو انتزاعي است.  ابزار گونه

طور مداوم توليد و شود؛ كااليي كه براي به حداكثر رساندن سود، بهمطرح مي 7»كاال«و 
تواند از طريق ايجاد و تقويت روابط مي ، كااليي شدن فضاطوركليبه شود.بازتوليد مي

ي اقتصادي، هايدوگانگاجتماعي مكانيكي، كمي كردن و انتزاعي كردن زمان و مكان، 
فرهنگي و فضايي، سلطه عقالنيت صرف اقتصادي بر روابط و مناسبات زندگي -اجتماعي

ي فضايي و پولي شدن زمين، مسكن، مكان به پيامدهاي منفي محيطي ـ هاعرصهاجتماعي و 
ناپايداري ابعاد فضايي را به همراه داشته  تيدرنهااكولوژيكي، اجتماعي ـ اقتصادي منجر شده و 

  ).2004و  1991، 10؛ لوفور2015، 9؛ مارتينو2016، 8؛ هاروي1395صديقي، (باشد 
يا  و زمين بدن، اجزاء فرهنگ، فضا، مكان، پديده، يك كه دارد اشاره فرايندي به شدن، كااليي

 داراي ديگري، براي كه شونديم گرفته نظر در هدف يك و كاال يكمثابه به هر چيز ديگر،
داد.  قرار معامله مورد بازار، در سود كسب براي را هاآن توانيم و هستند 11مصرف ارزش

است نيز برخوردار  12، يك كاال عالوه بر ارزش مصرف، از ارزش مبادلهگريدعبارتبه

                                                                                                                                                                                 

1. Capitalism System 

2. Ontology 

3. Market Economy 

4. Space 

5. Objective 

6. Means of Production 

7. Commodity 

8. Harvey 

9. Martineau 

10. Lefebvre 

11. Use Value 

12. Exchange Value 
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 توليد ابزار يك عنوانبه خود فضا كه معناست بدين نيز فضا شدن ). كااليي1976، 1ماركس(
. شودمي بازتوليد و توليد مداوم، طوربه اقتصادي سود رساندن حداكثرمنظور به و شودمي مطرح

 ديتأكهاي فضايي و مديرت فضا بر بعد اقتصادي فضا ريزيدرواقع، در اين فرايند، در برنامه
 شود. چگونگياكولوژيكي آن غفلت مي-فرهنگي و محيطي-شود و از ابعاد اجتماعيمي

 بيروني و دروني عوامل از ت اقتصاد بازاري،داري و در مناسباسرمايه نظام در فضا شدن كااليي
 نظام ذات و مكانيسم با فضا، شدن كااليي در اثرگذار دروني عوامل. شودمي ناشي آن

كمي و انتزاعي شدن زمان و مكان، كااليي شدن روابط و تعامالت . است مرتبط داريسرمايه
شناسي سرمايه به فضا و معرفتشناسي و اجتماعي، كااليي شدن منابع محيط طبيعي، هستي

ترين عوامل دروني شيوه توليد توان برخي از مهمالزامات گردش سرمايه در فضا را مي
). از سوي 2010؛ هاروي، 1396صديقي، دانست (منظور كااليي كردن فضا به داريسرمايه

ها و رويكردهاي داري بيشتر منتج از الگوكااليي شدن فضا در نظام سرمايهديگر، عوامل بيروني 
شناسي هاست. اين موضوع ازنظر روشها و حكومتها و عملكردهاي فضايي دولتتوسعه، سياست

  اي به منطقه ديگر و از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد.تواند از منطقهمي
ها و عملكردهاي هايي است كه در صورت ضعف سياستامروزه، گردشگري ازجمله مقوله

ها، اين ظرفيت را دارد كه فضاي خود را در مسير كااليي شدن سوق دهد. متها و حكودولت
درواقع، وا نهادن فضاي گردشگري به مناسبات سرمايه، كنار نهادن مردم محلي از روند 

هاي غير مولد و رانتي مثل زمين و مسكن، هاي دولت در بخشها، عدم محدوديتگيريتصميم
هاي نظام بانكي و و ضعف هايناكارآمد(كشاورزي)،  وجود موانع متعدد در بخش توليد

مالياتي درنهايت فضاي گردشگري را به سمت تغييرات شديد كاربري اراضي، گسترش 
انداز و ... سوق هاي زيستي و تفريحي و تخريب چشمها و شهركوسازها، توليد مكانساخت

عنوان يك كاال در نظر دهد و فضاي گردشگري، به فضايي اقتصادي صرف و درواقع بهمي
كه فضا اما ازآنجايي؛ دارندشود كه مردم محلي آن را به گردشگران عرضه ميگرفته مي

فرهنگي و محيطي هم هست، درواقع با كااليي شدن فضاي گردشگري -مفهومي اجتماعي
هاي جدي توان انتظار داشت كه فرهنگ و تاريخ و طبيعت اين منطقه هم در معرض چالشمي

                                                                                                                                                                                 

1. Marx 
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هاي يك رو، در اين مقاله سعي شده است كه نشان داده شود چگونه شاخصگيرد؛ ازاين قرار
توانند در كااليي شدن فضاي روستايي هاي دولت مياقتصاد سياسي نامتعادل و سياست

كه شهرستان محمودآباد و تشديد آن در طول زمان نقش مهمي ايفا كنند. با توجه به اين
 جانوري، زندگي و گياهي پوشش اقليمي، نظيركم هايويژگي لدلي شهرستان محمودآباد به

 گردشگر جذب براي زيادي هايجاذبه از...  و فرهنگي هايويژگي ،وخاكآب منابع
 هايعرصه در اخير سال چند در خصوصبه گردشگري گسترش و رشد ،برخوردار است

 منفي و مثبت تأثيرات و نتايج تواندمي موضوع اين. است بوده گيرچشم اين شهرستان روستايي
 توانند بسترسازعوامل و نيروهايي كه مي تا است الزم رو،ازاين باشد؛ داشته را خود خاص
در . گيرد قرار بيشتري شناخت و باشند، موردبررسي اين شهرستان روستايي فضاي شدن كااليي

  از اين فرايند ارائه شده است. رفتبرونمنظور پايان، پيشنهادهايي به
  

 هاپيشينه مباني نظري و مرور

و جايي است كه انسان در آن  آدمي وجود از بخشي پديدارشناسي، ديدگاه در فضا
 در را »بودن« تواندمي انسان كه است جايي فضا درواقع،. سازدخود را محقق مي» 1هايامكان«

 فراهم و عميق را پايدار اجتماعي روابط يريگشكل و بودنباهم  فرصت فضا كند؛ تجربه آن
زمانمند بودن و اجتماعي بودن انسان، بسته به اين موضوع است كه به كدام مكان و . آوردمي

 ها،فعاليت( ٣انضمامي هايزمان و فضا در مكان ). درواقع،1996، ٢هايدگردارد (فضا تعلق 
 توليد شيوه در اما؛ ابندييدرم را خود معناي محلي اجتماع توسط و) رخدادها حوادث،
؛ شوندو بازتوليد مي مدام توليد بازار در فروش و سود كسب منظورو فضا به مكان ٤داريسرمايه

 توليد) سال يك يا ماه يك هفته، يك مثالً( ٥انتزاعي زمان و فضا در مكان ديگر،عبارتبه

                                                                                                                                                                                 

1. Possibility 

2. Heidegger 
3. Concrete Time 

4. Capitalism Mode Of Production 

5. Abstract Time 
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 يابدنمي معنا اجتماعي روابط واسطهبه ياشده و فضاهاي كااليي مكان چنينتنها نه و شودمي
 ارگانيكي روابط جايگزين مكانيكي روابط كند ومي انتزاع قبل از را اجتماعي روابط بلكه
 مكانيكي رابطه فرهنگي، تاريخ از گسستگي انسان، شدن خطي به تواندمي مسئله، اين شوند.مي
 اجتماعي، مسائل و فردي بيگانگي هويتي،بي معنايي،بي و پوچي احساس يكديگر، با افراد
  ).1390 تابان و همكاران،( شود متعددي منجر فرهنگي و شناختيروان
 صرف »هدفي« مثابهبه تنها فضا و »مكان«و سازوكارهاي اقتصاد بازاري،  داريسرمايه نظام در

 »هدفي« شود؛مي گرفته نظر در) »شدهادراك شيئي« يا عيني رخداد و نمود يك شكل به تنها(
 به سوژه براي سودي بايد الزاماً  كه هدفي. آن با همراه نه است، آن مقابل در كه» ايسوژه« براي
 در فضا و مكان »شدن كااليي« سرآغاز صرف، اقتصادي و مادي سود اين. باشد داشته همراه
 نظام دروني و ذاتي هايويژگي بين ديالكتيك ديگر، سخن به. است داريسرمايه نظام

 و و الزامات سرمايه ماهيت ،»مكان«و  »زمان« بودن كمي و انتزاعي مانند داريسرمايه
مي فضا منجر و مكان شدن كااليي به درنهايت داريسرمايه »شناسيمعرفت« و »شناسيهستي«

 كه اينجاست در فضا توليد درباره لوفور پردازيمفهوم ). اهميت1395شفيعي و صديقي، شوند (
 ارائه مدرن داريسرمايه جامعه در فضا اهميت از انتقادي تحليلي عنوانبه پردازيمفهوم اين
 شده بيان ديگر درجايي نيز و فضا توليد در تفضيل به كه توليد واژه از لوفور استفاده و فهم. شودمي

 مواد كنار بايد را فضا كه است اين او نظريه. است ماركس به او ديندهنده بازتاب آشكارا است،
 نيروهاي مجموعه به گرفت. در اين تعريف، فضا، نظر در كاري نيروي و توليد ابزارهاي خام،

 ).1996، ١سوجادهند (يم تشكيل را دارانه سرمايه توليد شيوه مبناي كه دارد تعلق مولدي

بعدي بوده و در آن صرفاً به ساخت فضايي براي داري، تكنگاه به مكان و فضا در سرمايه
شهرها توجه شده است. اقامت و استراحت، اشتغال و يا مكاني براي جذب سرريز جمعيت كالن

ها و به دنبال آن در از سوي ديگر، فقدان تاريخ، فرهنگ و خاطره جمعي در نوشهرها و نو مكان
اولويت قرار دادن مسائل مالي، توجيهات اقتصادي و غيره باعث شده كه مسئله هويت و در پي 

در  شيازپشيباي فرعي تلقي شده و فضا مثابه مسئلهتعلق مكاني، در اين فضاها، بهآن حس 
 سازنهيزمتواند ). همين موضوع مي1382؛ پرتوي 1383امين زاده،( رديگمسير كااليي شدن قرار 

                                                                                                                                                                                 

1. Soja 
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كه تقليل مفهوم فضا به هدفي صرف و كااليي شدن فضاي گردشگري نيز باشد. با توجه به اين
تواند از ابعاد اجتماعي، فرهنگي و محيطي فضا غفلت ، مي١ظرفي توخالي (فضاي نيوتوني)

شود و تنها به بعد اقتصادي فضا مانند استفاده نامحدود از زمين، توليد و بازتوليد مداوم مسكن و 
رو، نوع نگاه سرمايه و انداز و ... توجه شود؛ ازاينچشم هاي گردشگري و تخريبركشه

كااليي شدن مفهوم  سازنهيزمتواند ها ميهاي دولتبازار در غياب كنترل و محدوديت اقتصاد
  خصوص فضاهاي گردشگري باشد.فضا، به

ي آن را نظام سرمايه ساالر داركه به علت حاكميت مطلق گرايانه سرمايه داريدر نظام سرمايه
اند، هدف غايي تحصيل سود بيشينه است و تمام مسائل ديگر بر محور اين مسئله معنا نيز ناميده
منظور كند شدن و حتي توقف فرايند كااليي ها بهها و حكومترو، دولتكند. ازاينپيدا مي

فضا را در جهت آزادي ها هايي را ايجاد كنند كه اين محدوديت»محدوديت«شدن فضا بايد 
توان تواند از كااليي شدن فضا جلوگيري كند را ميرهنمون سازد. يكي از اقداماتي كه مي

هاي دولت، نظام بانكي و نظام مالياتي بايد حمايت از بخش توليد دانست. درواقع سياست
توليد  كند و بخش تيهداهاي مولد اي باشد كه همواره نقدينگي جامعه را به بخشگونهبه

شدت به تغيير كاربري خصوص كشاورزان بهتقويت شود. در غير اين صورت توليدكنندگان، به
شوند. اين اندازها تخريب مييابد و چشموسازها گسترش ميكنند، ساختاراضي تمايل پيدا مي

 دست از اكولوژيكي متعددي را مانند؛-اقتصادي و محيطي-هاي اجتماعيتواند چالشمسئله مي
 هايسنت و هاارزش تضعيف ،)1395 صديقي، و ثابت شفيعي( ياجتماع و فردي هويت فتنر

 ،)1395 جلودار، و حاميجرائم ( افزايش ،)1395 پور، نوري و جردي خسرو( يمحل و بومي
، ٢امير و همكاران( تيامن ،)1395 پور، نوري و جردي خسروها (هزينه افزايش و محلي تورم

 كاربري شديد تغييرات زمين، يبازبورس فضاها، شديد تراكم و جمعيت سريع افزايش )؛2015
 تنوع كاهش و گياهي هايپوشش رفتن بين از ،)1392 همكاران، و ميرزايي( يزراع اراضي
 وخاك،آب منابع آلودگي)، 1394 صديقي، و رضواني آستانه، دربان( يجانور زندگي
  در پي داشته باشد. را ديگر پيامدهاي از بسياري و فضا بصري و معمارانه آلودگي

                                                                                                                                                                                 

1. Newtonian Space 

2. Amir and et al. 
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 افزايش از كه در استان مازندران انجام شده است، حاكي ،)1392همكاران ( و ميرزايي تحقيق
 طول در كهطوريبه است، بوده طبيعي هايلكه تعداد كاهش و ساخت انسان هايلكه تعداد
 درصد 63/15 هاجاده و 46/25 ميزان به مسكوني توسعه هايلكه تعداد) 89-63ساله ( 26 دوره
 ،)درصد 53/33جنگل ( هايلكه تعداد در شديد كاهش كه است حالي در اين اند؛داشته رشد
) در 1392همكاران ( و همچنين، مهرابي .است شده مشاهده) درصد 93/23( يسطح آب منابع
 دو در سرزمين كاربري تغييرات بر مؤثر انساني محرك نيروهاي بررسي"اي با عنوان مقاله

اراضي زراعي به مسكوني را  كاربري مؤثر بر تغيير عامل ترين، مهم"تنكابن شهرستان روستاي
 هايفعاليت نبودن صرفهبه و) مالي پشتوانه نداشتن و كم درآمد( مردم اقتصادي مشكالت
  .دانسته است كشاورزي

 اجتماعي و اقتصادي عوامل بررسي«اي با عنوان )، در مقاله1394همكاران (دربان آستانه و 
اي نشان ، با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره»آبادمحمود اراضي شهرستان كاربري تغييرات

به  1394و  1381، 1368، 1357 هاي زمانيدادند كه تغييرات كاربري اراضي جنگلي طي دوره
 262بر است با مساحت شهرستان برااست (بوده  لومترمربعيك 14,3و  18، 22,3، 66ترتيب 

عوامل اقتصادي تغيير  ترينمهم). نتايج حاصل از تحقيقات ميداني، نشان داد كه لومترمربعيك
صرفه نبودن مخارج باالي زندگي و به، قيمت پايين محصوالت كشاورزياز:  اندعبارتكاربري 

. شاورزيكعوايد ناشي از ارزش بيشتر خود زمين تا و  تورم باال در جامعه، درآمد كشاورزي
 يبوم ساكنان تيجمع شيافزااز:  اندعبارت مؤثرهمچنين، در بعد اجتماعي عوامل مهم و 

تمايل به و  تغيير استانداردهاي زندگي، كشاورزي يهاتيفعالعدم تمايل جوانان به ، روستا
فضايي و -)، در مقاله ديگري به عوامل كالبدي1396همكاران (باشند. صديقي و مي شهرنشيني
ها نشان داد كه نتايج تحقيق آن حقوقي تغيير كاربري در شهرستان محمودآباد پرداختند-سياسي
 شهر، توسعه فشار منطقه، بودن توريستي از: اندعبارت كاربري تغيير كالبدي عوامل ترينمهم

 بعد در همچنين،. ارتباطات و ونقلحمل گسترش و اياجاره ويالهاي وسازساخت افزايش
 ضعف شكنان،قانون با ضعيف برخورد از: اندعبارت مؤثر و مهم عوامل حقوقي-سياسي
 و كاربري نوع مورد در كشاورزي هايزمين مالكان به رسانياطالع در اجرايي هايدستگاه
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 نظارت ضعف كاربري، تغيير ممنوعيت و كاربري نوع مورد در كشاورزي هايزمين ممنوعيت
  .كاركنان از برخي بين باندبازي و اداري فساد و دولتي هايدستگاه
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در  اراضي كاربري تغيير و گردشگري بين ارتباط به ايمطالعه در ،)1394( فرهادي و درفه
 مخرب اثرات گردشگري، توسعه كه دادند ايشان نشان. شهرستان رامسر پرداختند

 آب آلودگي جنگلي، درختان مناطق تخريب طبيعي مناطق فرسودگي و محيطي، تخريبزيست
 است. داشته همراه به شهر را سطح در زباله و زائدات انباشت از ناشي آلودگي و دريا و رودها
 هايزمين كاهش اراضي شامل؛ كاربري تغيير اثرات ترينمهم اين محققين دريافتند كه نيهمچن
 سوداگري انسان، دست وسازساخت اندازهايچشم افزايش كشاورزي، محصوالت كشت زير

 موضوع و اشتغال بر آن آثار با ارتباط در و ويال بوده به ميوه باغات كاربري تغيير و زمين
 كار نيروي جابجايي درآمد، شدن فصلي خدماتي، مشاغل افزايش به توانمي نيز اقتصادي
كرد.  اشاره گردشگر ورود به شهر اقتصاد وابستگي و گردشگري بخش به صنعتي و كشاورزي

 بر گردشگري اثرات بهبود منظوربه راهكار ارائه به گيرينتيجه ضمن نيز، هاآنپايان تحقيق  در
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 رشد«اي با عنوان ، در مقاله)2017( ١همكاران و. هامر است شدهپرداخته رامسر منطقه و ساكنان
 ، نشان دادند كه توسعه»كنستانتين شمال در عمومي اراضي و هاجنگل سازي،خانه

تشديد تقاضا براي  و گردشگري باعث هاي تفريحيتوليد مكان و مسكوني وسازهايساخت
  .است شده روستايي اندازهايچشم خريدوفروش زمين و درنتيجه تخريب

  چهارچوب مفهومي عوامل مؤثر بر كااليي شدن فضاي گردشگري .1شكل شماره 
  شناسي تحقيقروش

و اهداف » تحليل عوامل مؤثر بر كااليي شدن فضاي گردشگري«توجه به موضوع پژوهش،با 
ي با جنبه كاربردي و بنيادي است. جامعه تحليلي -شده، روش پژوهش از نوع توصيفي مطرح

روستا در شهرستان محمودآباد در استان مازندران بوده  91آماري پژوهش حاضر، مجموع 
 45درصد جامعه آماري معادل  50حدود  ه جهت تكميل پرسشنامه،است. براي تعيين حجم نمون

نفربر  31963روستاي نمونه، معادل  45شدند. تعداد جمعيت  صورت تصادفي انتخابروستا به
                                                                                                                                                                                 

1. Hammer and et al. 

 كااليي شدن فضاي گردشگري

 يهاخانهخالي و  يهاخانهفقدان سيستم ماليات ستاني از  گردشگري يهامكانتوليد 

 هابسازوبفروش تشديد

 هايكاربر تغير تشديد

 اندازچشم تخريب

 دوفروشيخر از حاصل سود از ستاني ماليات سيستم فقدان
 هاسپرده و تسهيالت بهره باال بودن

 محلي فضاي مديريت فرآيند در مردم مشاركت كاهش

عوامل كااليي شدن فضاي 
 گردشگري

الزامات گردش سرمايه در 

 دروني

هدايت نقدينگي به 
نامولد و  يهابخش

د تول بخش ف تضع

 منظر از فضا يشناسيهست
 بازار اقتصاد ناكارآمدي

 بيروني

 دولت يهااستيس

 بانكي نظام

 مالياتي نظام
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از طريق فرمول كوكران و فرمول  بوده است. 1395هاي مركز آمار ايران در سال اساس داده
و پيش  05/0و دقت احتمالي  %95ح اطمينان تعديل آن براي جامعه آماري كوچك، با سط

؛ شد ) از طريق فرمول زير تعيين=n 379) حجم نمونه برابر (=25/0S2واريانس ( برآورد
  بنابراين:

n: 1نمونه آماري تعداد 

N2: تعداد كل جامعه آماري 

t 96/1: تعداد اشتباه استاندارد برابر با  
d025/0برابر با  3گيري: دقت موردنظر براي نمونه  
P 50/0: احتمال تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته برابر با 

q 50/0: احتمال عدم تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته برابر با  
  

n  )1رابطه (
N. p. q. t

d 	N 1 p. q. t
 

	n  )2رابطه ( 	  

                    	  
) بر اساس شاخص جمعيت انتخاب شد. براي 379(سهم روستاهاي نمونه از مجموع پرسشنامه 

 شد. در اي استفادهها و اطالعات در اين تحقيق، از دو روش ميداني و كتابخانهآوري دادهجمع
 بيان و موردمطالعه موضوع پيشينه و سوابق بررسي منظوربه ابتدا اي،كتابخانه مطالعات بخش

 اجتماعي، هايشبكه متعدد، هاينامهپايان مقاالت، كتب، تحقيق مفهومي نظري چارچوب
 .گرفت قرار مورداستفاده تحقيق درزمينه موضوع...  و نهادها و هاسازمان رسمي منابع ها،رسانه
 هاداده دهيسازمان و بنديطبقه براي گرفت، صورت پرسشنامه طريق از كه ميداني مطالعات در

                                                                                                                                                                                 

1. Sample Size 

2. Total Population 

3. Degree of error 
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سه،  يك، دو، اعداد متغيرها سازي كمي منظوربهشد و استفاده  ليكرت ايگزينه 5 طيف از
 از استفاده همچنين براي .شد داده از بسيار كم تا خيلي زياد)ها (گزينه و پنج به چهار
 تحقيق اين در كه هاييآزمون. شداستفاده  SPSS 22افزارنرم از آماري هايآزمون

صيفي نظير ميانگين، آزمون تي تك آزمون تو فراواني، آزمون شامل؛ قرار گرفتند مورداستفاده
  استفاده بوده است. ٢و آزمون كاي اسكوئر ١نمونه
 از پس و بررسي شهري و روستايي جغرافياي اساتيد از جمعي توسط تحقيق پرسشنامه روايي
 با پيامدها مقياس براي پرسشنامه گرفت. همچنين، پايايي قرار تائيد مورد اصالحاتي اعمال
 قابل مقدار كه آمد دست به 9/0 آن مقدار و شد محاسبه كرونباخ آلفاي آزمون از استفاده
 .است قبولي

  هاي مؤثر بر كااليي شدن فضاعوامل و گويه .1جدول شماره 
  
  
  
  

 هاي دولتسياست

 هايسازها و تصميم گيريكنار گذاشتن مردم از روند تصميم

 بودن فعاليت كشاورزي ريسك پر

 بودن فعاليت كشاورزي درآمدكم

 محصول فروش زياد بازار هنگام نوسان

 كشاورزان از كافي نبودن و ضعف حمايت دولت

 كار باالي نيروي هزينه

 ...) و بذر كود،ها (نهاده نيتأم باالي هزينه

 محصوالت بازار در يبازدالل

  كشاورزي به نسبت ديگر هايبودن فعاليت پرسودتر
  
  
  

  مالياتينظام 

 اراضي خريدوفروش سود از نگرفتن ماليات

 مسكن خريدوفروش سود از نگرفتن ماليات

 گردشگري دوم يهاخانه از نگرفتن ماليات

 خالي هايخانه از نگرفتن ماليات

 گردشگري منطقه در لوكس خودروهاي از عوارض و ماليات دريافت عدم

گردشگري منطقه در باال متراژ با و لوكس مساكن از عوارض و ماليات دريافت عدم

                                                                                                                                                                                 

1. One Sample T TEST 

2. Chi-square 
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  نظام بانكي

 ها از توليدكنندگان و كشاورزانضعف حمايت بانك

 باال بودن بهره تسهيالت

 هاباال بودن بهره سپرده

 
ها، از تصاوير همچنين، باهدف شناخت كاربري وضع موجود و بررسي روند تغييرات كاربري

كه مربوط به   Landsat 8, ETM 2001, TM 1988, MSS 1977اي ماهواره
هاي تغييرات كاربري . نقشه١اند، استفاده شدبوده 1394و  1381، 1368، 1357هاي سال

تصحيح راديومتريك شده  GISو  ENVIافزار اراضي، از طريق اين تصاوير و با استفاده از نرم
براي سه نوع كاربري اراضي  ENVIافزار هود در نرمو سپس از طريق تفسير ماكسيمم اليك

شد. با توجه به و در مقياس شهرستان استفاده  ها از هم تفكيكشده و جنگلكشاورزي، ساخته
هاي مكاني، زماني و طيفي، همواره احتمال نظرهاي تفكيكاي، از نقطهاينكه تصاوير ماهواره

هاي اوليه بر روي يد پردازشهاي سامانمند و غير سامانمند را دارند؛ بنابراين، باانواع خطا
برداري يا هاي خام باهدف تصحيح هرگونه خطا و اعوجاج رايج از طريق سيستم تصويرداده

اين پژوهش، به دليل اينكه اين تصاوير در  در شرايط اتمسفر در هنگام سنجش صورت گيرد.
ور كاهش منظشوند، تصحيح هندسي انجام نگرفت. همچنين بهايستگاه گيرنده تصحيح مي

هاي عددي تأثيرات اتمسفري تصاوير نيز، از روش كلي مبتني بر كاهش تيرگي ارزش
استفاده شد. اين روش، از دقت بااليي برخوردار بوده و  ENVIافزار در نرم ٢هاي تيرهپيكسل

تحقيق، شهرستان  موردمطالعهارتباط با  در وفور در تحقيقات مورداستفاده قرار گرفته است.به
درصد وسعت استان مازندران)، در موقعيت  1,1( لومترمربعيك 262,8دآباد با مساحت محمو

 مجاورت در شمالي عرض 36° 41' تا 36° 31'طول شرقي و  52 29' تا 52° 11'جغرافيايي 
شهرستان از شمال به دريايي خزر، از شرق به شهرستان بابلسر،  اين. است شده واقع خزر درياي

، 1392دهشور و همكاران، است (نور و از جنوب به شهرستان آمل محدود  از غرب به شهرستان
  ).157ص 

  
                                                                                                                                                                                 

1 دسترس در سايت قابل . http://earthexplorer.usgs.gov/ 
2. Dark Subtract 
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  نقشه موقعيت نسبي شهرستان محمودآباد. :2شكل شماره 

 
  هاي پژوهش: يافتهمأخذ

  
. استي معتدل و مرطوب وهواآبداراي  و اي استهموار و جلگه كامالًاراضي اين شهرستان 

شهرستان، به كشاورزي اختصاص دارد بدين ترتيب اشتغال بيشترين ميزان كاربري در سطح 
هاي اخير سهم بخش در سال كههاست غالب در منطقه كشاورزي، از نوع اشتغال در شاليزار

  خدمات افزايش داشته است.
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  هاجمعيت شهرستان، بخش و دهستان .2شماره جدول 
  نفر جمعيت 96019محمودآباد شهرستان 

  نفر جمعيت 64873بخش مركزي   نفر جمعيت 31236رود سرخبخش 

دهستان دابوي 
  نفر 8110 يشمال

 دهستان هرازپي
 17205 يشمال

  نفر

دهستان اهلمرستاق 
  نفر 15835جنوبي 

دهستان اهلمرستاق 
  نفر 10269 شمالي

دهستان هرازپي 
  نفر 6908غربي 

  
ي شهر محمودآباد ريقرارگدليل اينكه بخش مركزي جمعيت زيادي را به خود جذب كرده است، 

كه در  رودسرخنفر جمعيت داشته است و شهر  31771حدود  90در اين بخش است كه در سال 
  ).1390مركز آمار ايران، دارد (نفر جمعيت  5921است تنها  قرارگرفته رودسرخبخش 

 
  ي تحقيقهاافتهي

دادند تشكيل ميها درصد مساحت شهرستان محمودآباد را جنگل 38,48، حدود 1357در سال 
ي محمودآباد را لومترمربعيك 262درصد شهرستان  3,7تنها  1394در سال  كهيدرصورت
توان به تغيير كاربري منابع طبيعي به اراضي از عوامل آن مي ؛ كهدهنديمها تشكيل جنگل

 نبوده است. ريتأثيبي و بين روستايي نيز شهرنيبهاي كشاورزي دانست. همچنين، احداث جاده
سال گذشته و  40كه رشد جمعيت در  داشته استي توجهقابلشده نيز افزايش اراضي ساخته
مجاز و ويال سازي در ي غيروسازهاساختهاي گردشگري در خطوط ساحلي، ايجاد شهرك

  روند.هاي اصلي از عوامل آن به شمار ميهاي نزديك به جادهروستا خصوصبهكليه مناطق 
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  1394- 1357از سال  محمودآبادهاي اراضي شهرستان درصد كاربري .3شماره جدول 
***  1394 1381 1368 1357 
  6,98  7,32  9,77  18,6 شدهساخته
 38,48 10,92 10,69  3,7  جنگل

 54,56 81,76 79,54  77,7  كشاورزي
  100  100  100  100  جمع

  1394هاي پژوهش، : يافتهمأخذ
  

  1394-1357سال اراضي شهرستان محمودآباد از  يهايكاربردرصد  :3شكل شماره 

 هاي پژوهش: يافتهمأخذ    

   

٠/٠٠

١٠/٠٠

٢٠/٠٠

٣٠/٠٠

۴٠/٠٠

۵٠/٠٠

۶٠/٠٠

٧٠/٠٠

٨٠/٠٠

٩٠/٠٠

١٣٩۴ ١٣٨١ ١٣۶٨ ١٣۵٧

ساخته شده جنگل كشاورزي
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  1394-1357سال نقشه كاربري اراضي شهرستان محمودآباد از  .4شماره شكل 
  هاي پژوهش: يافتهمأخذ

  خصوصيات توصيفي
درصد  95نفر، حدود  379دهندگان نشان داد كه از مجموع ويژگي جمعيت شناختي پاسخ

 4/25درصد ابتدايي،  9/11اند. از منظر ميزان تحصيالت، گويان مرد و مابقي زن بودهپاسخ
ليسانس و باالتر درصد فوق 1/5درصد ليساني و  9/11درصد متوسطه،  8/45درصد راهنمايي، 

گويان عنوان شغل خود را آزاد بيان درصد پاسخ 55اند. همچنين ازنظر مشاغل حدود بوده
درصد  46اند. معلم بوده دار، راننده ودار، خانهابقي افراد كشاورز، مغازهاند و مكرده
سال  40تا  20درصد بين  34سال،  60در صد باالتر از  15سال،  40تا  20شوندگان، بين پرسش

    اند.سال سن داشته 20و مابقي كمتر از 
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  هاي تحليلييافته
تك  tمل در كااليي شدن فضا، از آزمون منظور ارزيابي ميزان تأثيرگذاري هريك از عوابه

  شده است.درج 4شده است؛ كه نتايج در جدول شماره نمونه استفاده
  ميانگين عوامل مؤثر بر كااليي شدن فضاي گردشگري :4جدول شماره 

 انحراف معيار ميانگين تعداد عامل

 47986/0 52/4 379 هاي دولتسياست

 49681/0 96/3 379 نظام مالياتي

 52149/0 35/4 379 نظام بانكي

  
شده است، سطح معناداري تمامي عوامل نشان داده 5شماره  طور كه در جدولهمان

دار بودن دهنده معنيهاي دولت، نظام مالياتي و بانكي) صفر است كه اين موضوع نشان(سياست
تك تك شده از طريقي اطالعات كسبتوان بر پايههر سه عامل است. بدين ترتيب مي

  ها تحليل را انجام داد.شاخص
  

  بررسي تأثيرگذاري عوامل مؤثر بر كااليي شدن فضا با استفاده از آزمون تي تك نمونه .5جدول شماره 
3,1مقدار مفروض:    

T  درجه
 آزادي

الفميانگين اخت سطح معناداري درصد اطمينان 95   

 باال پايين
180/57 هاي دولتسياست  378 000/0  54237/0  6249/0  7653/0  

081/45 نظام مالياتي  378 000/0  89390/0  7122/0  81620 

516/46 نظام بانكي  378 000/0  85400/0  5337/0  6901/0  

  
  نظام بانكي و كااليي شدن فضاي گردشگري

) و مقدار 4,35شده (، نظر به اينكه اختالف ميان مقدار مشاهده5بر اساس جدول شماره 
توان گفت ازنظر آماري عامل نظام بانكي است لذا مي 0,85) مثبت و معادل 3,1مفروض (
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منظور ارزيابي همچنين به .شودكشور يكي از عوامل مؤثر بر كااليي شدن فضا محسوب مي
  ).6جدول شماره شد (استفاده  از آزمون كاي اسكوئرها ميزان اثرات گويه

  
  عوامل بانك محور مؤثر بر كااليي شدن فضاي گردشگري .6جدول شماره 
كاي ميانگين هاگويه

 اسكوئر

داريمعني

ها از توليدكنندگان و ضعف حمايت بانك
 كشاورزان

10/4 344/13 01/0 

 56/4 906/39 00/0 باال بودن بهره تسهيالت
 40/4 906/49 00/0 هابودن بهره سپرده باال

  
 نفر) زياد و خيلي زياد بر اين نكته تأكيد داشتند كه ضعف 265گويان (درصد پاسخ 70حدود 
تواند يكي از عوامل تأثيرگذار بر تشديد كشاورزان مي و توليدكنندگان از هابانك حمايت

اسكوئر نشان داد اين آزمون در  فرايند كااليي شدن فضاي گردشگري باشد. نتايج آزمون كاي
توان گفت دار است و با توجه به ميانگين نتايج ميدرصد معني 95باالي  سطح اطمينان

پاسخگويان معتقدند اين عامل در كااليي شدن فضا نقش محسوسي دارد. تنها حدود يك 
ب كااليي تواند چندان موجاعتقاد داشتند كه اين گويه نمي ،درصد كم 9/2درصد خيلي كم و 

  شدن فضا باشد. 
 19 از كشور بانكي تسهيالت كل از كشاورزي بخش سهم كه دهدمي نشان 7شماره  جدول
 داشته است؛ وجود عمده دليل 2است.  رسيده 1395 سال در درصد 7/7به  1372 سال در درصد
 آمار اساس كشاورزي است. بر بخش بازده به نسبت بانكي تسهيالت بهره نرخ بودن باال نخست
 كشورهاي ميان در و است شده اعالم درصد 18 ايران در بهره نرخ ،2017جهاني در سال  بانك

 ميانگين افتهيتوسعه كشورهاي كه بوده حالي در اين،. است نخست داراي رتبه ايران آسيايي
 اندبوده منفي بهره نرخ داراي سوئيس، همچون كشورها برخي و درصد 5/1 تا درصد يك

قرار  ريتأثدرصد در شرايطي اقتصاد ايران را تحت  18). اين نرخ بهره 2017بانك جهاني، (
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 9/0 مركزي بانك 1395سال  آمار اساس بر كشور ١توليد ناخالص داخلي رشد نرخ دهد كهمي
است؛ همراه نبودن و همگام نبودن نرخ بهره تسهيالت  بوده) نفت احتساب بدون( درصد
 بلندمدتهاي توليدي چون كشاورزي و صنعت در ها و نرخ بازدهي سرمايه در بخشبانك

هاي غير توليدي و تضعيف اقتصاد كشور و هاي توليدي به بخشموجب فرار سرمايه از بخش
  دهد.وابستگي به واردات را افزايش مي

 هابانك اعتباري تسهيالت كل مانده افزايش در اقتصادي مختلف يهابخش سهم ينتعي .7جدول شماره 
  .يردولتيغ بخش به

  1395  1384  1372  هاي اقتصاديبخش
  7/7  3/14  19  كشاورزي

  2/28  27  36  صنعت و معدن
  1/9  1/23  30  ساختمان و مسكن

  9/54  2/34  7  خدمات و بازرگاني
  1/0  4/1  8  صادرات
  100  100  100  جمع

  .1395؛ بانك مركزي، 1372ي مجلس، هاپژوهش: مركز مأخذ
  

و سطح معناداري باالي  56/4، باال بودن بهره تسهيالت با ميانگين دهندگانپاسخبر اساس نظر 
 2/4درصد خيلي كم،  8/2دهندگان دارد. همچنين درصد نشان از اهميت آن ازنظر پاسخ 99

درصد خيلي زياد بر نقش اين گويه بر  9/24درصد زياد،  38درصد متوسط،  30درصد كم، 
 شدهانيبكه  طورهمانودآباد اشاره داشتند. كااليي شدن فضاي گردشگري در شهرستان محم

است، باالتر بودن نرخ بهره بانكي (در بخش تسهيالت) از نرخ توليد ناخالص داخلي موجب 
قرار داده شود و  دكنندگانيتولشود كه همواره فشار اقتصادي بر دوش كشاورزان و مي

هاي ديگر اقتصاد مانند نقدينگي با توجه به مسائل و مشكالت موجود در اين بخش به بخش
ها و ... فرار كند. اين موضوع همواره زمانمندي بازارهاي زمين، مسكن، طال، ارز، دالر، بانك

  .دينمايمبخش توليد را از بين برده و فرصت رشد و نمو اين بخش را دريغ 

                                                                                                                                                                                 

1. GDP 
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گري دهندگان) بر كااليي شدن فضاي گردشيكي ديگر از عوامل مهم و تأثيرگذار (ازنظر پاسخ
و سطح  40/4ها است. اين گويه با ميانگين سپرده بهره نرخ بودن شهرستان محمودآباد باال

درصد از اهميت بااليي در رابطه با عوامل بانك محور كااليي شدن فضاي  99معناداري باالي 
درصد متوسط،  9درصد كم،  9/7خيلي كم،  افراددرصد  9/1گردشگري برخوردار است. 

توجهي از تواند سهم قابلدرصد اعتقاد داشتند كه اين گويه مي 26و همچنين  درصد زياد 3/36
كشاورزان با  كهچونعلت فروش زمين و مسكن را در ميان عوامل بانك محور داشته باشد. 

ها كه اگر سود حاصل از فروش اراضي را در بانك برنديمساده به اين موضوع پي  محاسبه
شوند تا  برخورداراز منافع بيشتري » تضميني« صورتبهتوانند مي تبمرابهي نمايند، گذارسپرده

  بخش كشاورزي را بپذيرند.» ريسك«ها و اينكه هزينه
 

  نظام مالياتي و كااليي شدن فضاي گردشگري
ها را در دولت» اجتماعي«يك اهرم اقتصادي و  مثابهبههمواره  افتهيتوسعهماليات در كشورهاي 

عنوان يك منبع اما در كشور ايران ماليات تنها به؛ رسانديمجهت دستيابي به اهدافشان ياري 
آورد دريغ  به وجودتواند يي كه اين نظام ميهافرصتشود و از ديگر درآمدي نگريسته مي

هاي توليدي و تقويت اين بخش است. شهدايت نقدينگي به بخ هافرصتشود. يكي از اين مي
هاي مالياتي مانع از وجود حجم عظيمي از نقدينگي جامعه به تراشيها با مانعدرواقع دولت
هاي مالياتي ها و مشوقشوند و از سوي ديگر با معافيتهاي غير مولد اقتصادي ميسمت بخش

بر اساس  8كه در جدول شماره طور اما همان؛ كنند تا بخش توليد را حمايت نمايندسعي مي
تنها در حمايت از بخش نظر افراد پسش شونده پيداست، نظام مالياتي در شهرستان محمودآباد نه

هاي خصوص كشاورزان و باغداران موفق عمل نكرده است بلكه مشوقي براي بخشتوليد به
  ي بوده است.بازسفتهرانتي 

) و مقدار 96/3شده (ف ميان مقدار مشاهده، نظر به اينكه اختال3بر اساس جدول شماره 
توان گفت ازنظر آماري عامل نظام مالياتي است، لذا مي 89390/0) مثبت و معادل 1/3مفروض (

منظور ارزيابي همچنين به .شودكشور يكي از عوامل مؤثر بر كااليي شدن فضا محسوب مي
  ).8ول شماره جدشد (استفاده  ها از آزمون كاي اسكوئرميزان اثرات گويه
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  ي نظام مالياتي مؤثر بر كااليي شدن فضاي گردشگريرهايمتغ .8جدول شماره 
 داريمعني كاي اسكوئر ميانگين هاگويه

 65/3 164/22 000/0 اراضي خريدوفروش سود از نگرفتن ماليات
 87/3 741/43 000/0 مسكن خريدوفروش سود از نگرفتن ماليات
 20/4 045/34 000/0 گردشگري دوم هايخانه از نگرفتن ماليات

 90/3 902/35 000/0 خالي هايخانه از نگرفتن ماليات
 15/4 230/31 000/0 لوكس خودروهاي از عوارض و ماليات دريافت عدم

 04/4 344/50 000/0 باال متراژ با و لوكس مساكن از عوارض و ماليات دريافت عدم

 
درصد خيلي  4/42درصد زياد،  9/41درصد خيلي كم،  7/17 ، حدود8بر اساس جدول شماره 

را در تشديد فرايند كااليي شدن فضا و گسترش  خالي هايخانه از نگرفتن زياد ماليات
ي هااتيمال افتهيتوسعهامروزه كشورهاي  كهيدرحال. اين داننديموسازها مؤثر ساخت
. برنديمهزينه احتكار مسكن را باال كنند كه هاي خالي دريافت ميي را از خانهتوجهقابل

درصد  99و سطح معناداري آن با توجه به آزمون كاي اسكوئر باالي  90/3ميانگين اين گويه 
 از نگرفتن درصد خيلي زياد با ماليات 4/53درصد زياد،  4/37درصد متوسط،  5است. همچنين 

فضا موافق بودند. همچنين وسازها و كااليي شدن گردشگري در تشديد ساخت دوم هايخانه
دهنده اهميت ماليات از درصد نشان 99و سطح معناداري باالي  20/4ميانگين اين گويه 

  هاي دوم گردشگري از ديدگاه مخاطبين است.خانه
درصد از سود خريدوفروش در بخش زمين و مسكن  80امروزه كشورهايي مانند آمريكا تا 

كه در ايران دولت هيچ مالياتي از سود حاصل از سرمايه و اين در حالي است  رنديگيمماليات 
 Capital Gains سازوكارهنوز  گريدعبارتبه كندينمدر بخش زمين و مسكن دريافت 

Tax بازانسفتهتواند به ضرر بخش توليد و به سود اين موضوع مي ؛ ودر ايران وجود ندارد 
 سود از نگرفتن ماليات«هاي شود، گويهمشاهده مي 8طور كه در جدول باشد. همان
 65/3 بيترتبا ميانگين به » مسكن خريدوفروش سود از نگرفتن ماليات«و » اراضي خريدوفروش

بر اين عوامل در تشويق شونده پرسشدهد كه افراد نشان مي 000/0ي داريمعنو سطح 
  دارند. ديتأكو كااليي شدن فضاي گردشگري  وسازهاساخت



 23  ... ر تشديد فرايند كااليي شدن فضاي گردشگريتحليل عوامل مؤثر ب
 

 افتديمي ورود گردشگران در منطقه اتفاق واسطهبههمچنين دوگانگي اجتماعي و فضايي كه 
وجود نظام مالياتي پويا و فعال  سازد كههايي مواجه ميمنطقه و فضاي گردشگري را با چالش

 خودروهاي از عوارض و ماليات دريافت را به حداقل برساند. عدم هاچالشهاي هزينه توانديم
 باال متراژ با و لوكس مساكن از عوارض و ماليات دريافت گردشگري و عدم منطقه در لوكس

تواند در كند شدن و حتي توقف كه نظام مالياتي مي هاستراهگردشگري يكي از اين  منطقه در
  كاالي شدن فضاي گردشگري شهرستان محمودآباد نقش مهمي ايفا نمايد.

  هاي دولت و كااليي شدن فضاسياست
) و مقدار 52/4شده (، نظر به اينكه اختالف ميان مقدار مشاهده5بر اساس جدول شماره 

هاي توان گفت ازنظر آماري سياستاست لذا مي 54237/0) مثبت و معادل 1/3مفروض (
منظور ارزيابي همچنين به .شوددولت يكي از عوامل مؤثر بر كااليي شدن فضا محسوب مي

  ).9جدول شماره شد (استفاده  آزمون كاي اسكوئرها از ميزان اثرات گويه
يكي از عواملي مهم و تأثيرگذار بر كااليي شدن فضاي گردشگري شهرستان محمودآباد كنار 

ي و مديريت زيربرنامهها در ارتباط با گيريگذاشتن مردم از روند تصميم سازي و تصميم
درصد  1/17 درصد زياد و 2/52درصد خيلي زياد،  به 4/25فضاي گردشگري بوده است. 

متوسط بر نقش منفعل مردم روستاهاي شهرستان محمودآباد در تشديد كااليي شدن فضاي 
 دهد اين آزمون در سطح اطمينانگردشگري بوده است. نتايج آزمون كاي اسكوئر نشان مي

قدند توان گفت پاسخگويان معتدار است و با توجه به ميانگين نتايج ميدرصد معني 99باالي 
  اين عامل در كااليي شدن فضا نقش محسوسي دارد.

ها بايد به و كنار گذاشته شدن آن هايريگميتصمعالوه بر ضعف مشاركت مردم در 
كمبود  چراكهخصوص كشاورزان توجه كرد. هاي حمايتي دولت از توليدكنندگان بهسياست

منجر  هابسازوبفروشترش توجه به اين بخش درنهايت به تشويق تغيير كاربري اراضي و گس
توان ديگر عوامل دولتي كااليي شدن فضاي گردشگري را مي 9شود. در جدول شماره مي

  مشاهده كرد.
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  عوامل دولتي مؤثر بر كااليي شدن فضاي گردشگري .9جدول شماره 
داريمعني كاي 

 اسكوئر ميانگين
 هاگويه

000/0    هاگيريتصميم و سازي تصميم روند از مردم گذاشتن كنار  08/4 742/30
000/0   ضعف دولت در كنترل قيمت اراضي و مسكن  51/4 095/40

02/0  هاي دولتي بر روند تغييرات كاربري اراضي و ضعف نظارت دستگاه  51/4 905/14
 وسازهاساخت

000/0    نبود ضوابط و مقررات دست و پاگير  24/4 206/21
000/0   اقتصاديتورم و فشار   70/4 254/50

000/0   هاي زندگي ساكنان محليكمبود درآمد كافي و افزايش هزينه  79/4 688/65

000/0  377/61 74/4   بودن فعاليت كشاورزي ريسك پر

000/0  187/57 70/4   بودن فعاليت كشاورزي درآمدكم

000/0  00/26  65/4   محصول فروش زياد بازار هنگام نوسان

000/0  951/46 61/4   كشاورزان از نبودن و ضعف حمايت دولتكافي 

000/0  828/51 58/4   كار باالي نيروي هزينه

000/0  558/31 58/4   ...) و بذر كود،ها (نهاده نيتأم باالي هزينه

000/0  557/50 56/4   محصوالت بازار در يبازدالل

000/0  833/14 1/4    كشاورزي به نسبت ديگر هايبودن فعاليت پرسودتر

  
  يريگجهينت

يك كاال توسط فروشنده به  مثابهبهكااليي شدن فضا به فرايندي اشاره دارد كه در آن فضا 
شود. درواقع فضا در كنار ساير عوامل و شود و توسط خريدار، خريداري ميفروش رسانده مي

-ي و غفلت از ابعاد اجتماعيتوجهيبشود و اين مسئله به ابزارهاي توليد در نظر گرفته مي
ورود  واسطهبهي اخير هاسالشود. در شهرستان محمودآباد در فرهنگي و محيطي فضا منجر مي

تهران و شهر كرج) تغييرات كاربري اراضي و  شهركالنتعداد زيادي از گردشگران (بيشتر از 
هاي ده است، سياستطور كه نتايج اين تحقيق نشان داشدت گرفته است. همان هابسازوبفروش
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كااليي شدن  سازنهيزمتوانند با تضعيف توليد (كشاورزي) دولت، نظام بانكي و نظام مالياتي مي
) هم نشان 1396طور كه صديقي، دربان آستانه و رضواني (فضاي گردشگري باشند. همان

ل اصلي تغيير تواند يكي از عل، وجود مشكالت اقتصادي بر سر راه كشاورزان همواره مياندداده
ها و راهبردهاي مناسب و متناسب به پيشگيري توانند با سياستهاي ميي باشد. دولتهايكاربر

  و يا حداقل به كند شدن روند كااليي شدن فضا بپردازند.
ي در فرايند مديريت فضاي محلي مؤثركه مردم نقش  افتديمكااليي شدن فضا زماني اتفاق 

شود. در شهرستان محمودآباد صادي فضا به رسميت شناخته ميو تنها بعد اقت اندنداشته
اي نيست كه بتواند فرايند تغيير گونهبيان كردند، نظام مالياتي به شوندهپرسشطور كه افراد همان
را حتي كند نمايد و از روند كااليي شدن فضا جلوگيري نمايد.  هابسازوبفروشو  هايكاربر
بسيار اندك و ناچيز است و  موردمطالعهي گردشگري در منطقه ي تسخير فضاهانهيهز كهچون

تنها تعداد اندكي از هرم اقتصادي جامعه به  افتهيتوسعهي كشورهااين در حالي است كه در 
هاي مالياتي اين امكان را دارند كه فضاهاي گردشگري را به مالكيت تراشيدليل وجود مانع

هايي است كه نظام مالياتي گردشگري يكي از مقوله هاي دومخود درآورند. براي مثال خانه
هاي دوم گردشگري سهم مهمي داشته وسازهاي خانهساخت هيرويبتواند در تشويق و تعدد مي

تواند ابزار مهمي باشد. اين در حالي باشد يا اينكه از سوي ديگر در كنترل و مديريت آن مي
هاي خالي هاي دوم گردشگري و خانهي از خانهماليات گونهچيه موردمطالعهاست كه در منطقه 

 سازنهيزمتواند شود و اين موضوع مياز سوي دولت مركزي و مديران محلي دريافت نمي
  باشد. موردمطالعهتشديد كااليي شدن فضاي گردشگري در منطقه 

هاي جدي اي است كه بخش توليد را با هزينهگونهعالوه بر نظام مالياتي، نظام بانكي كشور به
، بايد پول آورديمسازد. در كشور ايران، كسي كه پول و سرمايه را به بخش توليد مواجه مي

 ونقل وي، بازاريابي، حملگذارهيسرماماليات، بيمه، نيروي كار، آب، برق، گاز، تلفن، ريسك 
 صورتبهدهد فروش و ...را متقبل شود اما كسي كه پول و سرمايه خود را در بانك قرار مي

هاي بيشتر از نرخ بازدهي سرمايه در بخش مراتببهي ابهرهدردسري  گونهچيهتضميني و بدون 
هاي غير هاي توليدي به سمت بخش. اين مسئله به فرار نقدينگي از بخشكنديممولد تصاحب 

تواند در شهرستان محمودآباد مي دهندگانپاسخشود. همين مسئله به اعتقاد منجر مي توليدي
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كشاورز ترجيح  كهچونباشد.  هابسازوبفروشو گسترش  هايكاربرتشديد تغيير  سازنهيزم
باشد.  مندبهرهاز عوايد آن  شدهنيتضم صورتبهي نمايد و گذارسپردهها دهد كه در بانكمي

ارتباط با بهره تسهيالت هم صادق است. بهره باالي تسهيالت به فشار بر  اين مسئله در
  سازد.هاي باالتري مواجه ميشود و كشاورزان را با هزينهتوليدكنندگان منجر مي

ي در بخش كشاورزي گذارهيسرمااي باشد كه ريسك حاصل از گونههاي دولت بايد بهسياست
را در فصل فروش محصول كنترل نمايد. از سوي ديگر بر را به حداقل رساند و نوسانات بازار 

را با قيمت كمتري عرضه نمايد و  هانهاده نيتأمتواند ، دولت ميشوندگانپرسشاساس نظر 
  كنترل نمايد. ICTي بخش هاتيظرفي در بازار محصوالت را با توجه به بازدالل

 و فضايي هايگيريتصميم و هاسياست كه چنانچه دينمايمدر پايان ذكر اين نكته ضروري 
 و روستايي يهاسكونتگاه اقتصاد به زمانهم توجه شالوده بر گردشگري فضاي همچنين
 توسعه كه داشت انتظار توانمي شود انجام فضا محيطي و فرهنگي-اجتماعي بعد همچنين

  .شود همراه توقف حتي و كندي با فضا شدن كااليي روند و محقق گردشگري
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  منابع
و  يمجله معمارمنظر فرا صنعت،  يطراح ياصول و راهكارها .)1383پوپه ( امن،يآر ؛زاده، بهناز نيام

 .46تا  37، صص 20شماره  ،يشهرساز

، 14شماره  ،بايز يهنرها هينشر دارشناسانه،يپد يكرديرو يمكانيمكان و ب .)1382( نيپرو ،يپرتو
 .تهران

 يكرديو مكان؛ رو تيهو .)1390( يحسنعل، پورمند ؛محمدرضا ،پورجعفر ؛تابان، محسن
 .90-79، صص 6، سال 10، شماره شهر تيهو دارشناسانه،يپد

). بررسي رابطه ورود گردشگران خارجي و ميزان وقوع جرم 1395حامي، مهيار؛ تقوي جلودار، مريم (
 .81- 65، صص 17، شماره 5، دوره ريزي توسعه گردشگريبرنامهدر ايران، 

هاي مؤثر بر نگرش روستائيان در خصوص ). تحليل سازه1395خسروجردي، مدينه؛ نوري پور، مهدي (
، 3، دوره راهبردهاي توسعه روستاييگردشگري روستايي در بخش درودزن شهرستان مرودشت، 

  .316-303، صص 11شماره پياپي  - 3شماره 

). بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي 1395صابر ( رضا؛ صديقي،دربان آستانه، عليرضا؛ رضواني، محمد
، ريزي روستاييپژوهش و برنامهمحمودآباد)،  شهرستان ي موردي:مطالعهتغييرات كاربري اراضي (

 .143-127؛ صص 15شماره 

 يابيو مكان ييشناسا ).1392( انياحمد ؛رضا خ،يشآل؛ اصغريكار، علدانه نيدهشور، طهورا؛ افش
آباد : شهرستان محموديمطالعه مورد يطيمحستيز يهااريبر مع ديبا تأك يمناسب شهر يهافضا

  .179- 155دوره پنجم، شماره اول، ص  ،نيسرزم شينامه آمافصلمازندران، 

داري، ). صابر تبيين كيفيت كااليي شدن مكان در نظام سرمايه1395شفيعي ثابت، ناصر؛ صديقي (
  .60-34، صص 6، شماره 4، دوره نيمطالعات تحول در علوم انسا

ششمين كنفرانس الگوي داري، ). كااليي شدن فضاي جغرافيايي در نظام سرمايه1396صديقي، صابر (
 ، تهران.اسالمي پيشرفت-ايراني

اولين كنگره داري، زمان در نظام اسالمي و سرمايه-). مقايسه تطبيقي مفهوم فضا1395صديقي، صابر (
 ، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.تي كردن اقتصاد اسالمي در بستر ايراندانشجويي عمليا-ملي
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 سياسي و كالبدي عوامل بررسي). 1396محمدرضا ( رضواني، عليرضا؛ آستانه، دربان صابر؛ صديقي،
 .58-39 ،)2(7 ،)جغرافيا( فضايي يزيربرنامه محمودآباد؛ شهرستان اراضي كاربري تغيير بر مؤثر

 كاربري ،ستيزطيمح گردشگري منفي تأثيرات ليوتحلهيتجز ).1394درقه، رعنا ( رودابه؛ فرهادي،
 ي،زيربرنامه و جغرافيا علوم در نوين يهاافق پژوهشي علمي همايش اولين رامسر، در اشتغال اراضي،
  بنيادين. فنون و علوم ترويج و توسعه علمي انجمن تهران، ،ايران شهرسازي و معماري

). 1392( مهدي قرباني، و محمد جعفري، محسن؛ ساروي، محسني محمد؛ محمدي، اكبر؛علي مهرابي،
 محله سيد روستاهاي: موردي مطالعه( سرزمين كاربري تغييرات بر مؤثر انساني محرك نيروهاي بررسي

  .320-307، ص 2 شماره ،66 دوره ،ايران طبيعي منابع مجله ،)تنكابن-دراسرا و

. )1392( فرد غالمعلي مهدي ماهيني، سلمان عبدالرسول بختياري، رياحي عليرضامحسن؛  ميرزايي،
 يهاسال بين سرزمين سيماي يهاسنجه از استفاده با مازندران استان اراضي تغييرات پوشش بررسي
  .1392 تابستان چهارم، شماره دوم، سال ،كاربردي اكولوژيك ،1363-1389
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