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ساحلی روستاهای اقتصادی تحوالت بر گردشگری نقش بررسی   

 (سر خشت روستای: موردی مطالعه)
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 چکیده

د با توجـه بـه ویژگیهـای اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی همواره در حال تغییر بودها ند. در در طول تاریخ حیات خو روستاها

میان عوامل مختلفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مکانی ـضایی تأثیرگذار هستند، ازعواملی که زمینه ساز تغییر ودگرگونی  این

وستا را فراهم می سازد. در این راستا روستای خشت سر با است بخش گردشگری می باشدکه به مرور زمان توسعه وتحوالت ر

توجه به موقعیت ساحلی خود تحت تاثیر گردشگری دچار تحوالتی شده است که این تحواات می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا 

فت. روش این پژوهش با هدف بررسی نکات مثبت یا منفی ناشی از گردشگری و بهبود بخشی به اقتصاد روستا صورت گر

پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، واز نظر هدف توصیفی وتحلیلی است چامعه آماری پژوهش خانوارهای روستایی وگردشگران به 

روستا می باشد، روش گردآوری دادها، به صورت کتابخانه ای واستفاده از ابزاری مانند فیش، جدول و.... وبه صورت میدانی وبا 

تجزیه استنباظی  روشهای آمارتوصیفی ووپرسشنامه بوده است. یافته های پژوهش با استفاده از  استفاده از مشاهده ومصاحبه

پردازش وتجزیه وتحلیل گردیده است. یافته های پژوهش حاضرازنتایج به دست  Excelاروتحلیل وداده ها با استفده از نرم افز

رشد وتوسعه گردشگری وتنوع اشتغال باعث جذب  آمده از سوی پاسخ دهندگان نشان داد اگر چه طی دو سه دهه اخیر

فضایی، تعداد ونوع ماهیت  -جمعیت، بهبود وپیشرفت اقتصادی روستا وافزایش درآمد مردم شده است ا اماگسترش کالبدی 

ی نامطلوب پیامدهای مطلوب و کاربری ها ازاثرات و آسیب های زیست محیطی، اقتصادی، فضایی وکالبدی آن در امان نمانده و

بستر سازی الزم جهت جذب  به جا گذاشته است. ارائه راهکارهایی چون مزرعه اقامتی، سرمایه گذاری وبرنامه ریزی دولت، و

 سرمایه های خصوصی میتواند در این زمینه اثر گذار باشد. 
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