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تحلیل عوامل مؤثر بر تشدید فرایند کاالیی شدن فضای گردشگری
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تاریخ دریافت -37/7/28 :تاریخ پذیرش37/3/89 :

چکیده
پژوهش حاضر ،به تحلیل عوامل مؤثر در کاالیی شدن فضای روستایی شهرستان محمودآباد استان مازندران
میپردازد .در این مطالعه ،از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش ،روستاهای شهرستان
محمودآباد به تعداد  38روستا بر اساس سرشماری سال  8931مرکز آمار ایران بودند که نیمی از روستاها بهعنوان
نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پردازش تصاویر
ماهوارهای ،در چهار دوره انجام شد .برای تعیین اعتبار ابزار پژوهش ،از اظهارنظر استادان و متخصصان ذیربط و
برای تعیین پایایی آن ،از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ  0/76تا
 0/34برای متغیرهای گوناگون به دست آمد که نشان از بهینگی پرسشنامه داشت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS22استفاده شد .آزمونهایی که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفتهاند شامل؛ آزمون فراوانی،
تی تک نمونه ،آزمون خی دو یا کای اسکوئر بوده است .نتایج ،نشان داد که ضعف نظام مالیاتی (مالیات نگرفتن
از خانههای خالی و خانههای دوم گردشگری ،مالیات نگرفتن از سود خریدوفروش زمین و مسکن) ،ناکارآمدی
نظام بانکی (باال بودن نرخ بهره) و ضعف سیاستهای دولت در حمایت از بخش تولید به شکننده شدن فضای
گردشگری شهرستان محمودآباد منجر شده است و از پیامدهای آن میتوان به تغییرات شدید کاربری اراضی،
گسترش ساختوسازها و تخریب چشمانداز اشاره کرد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،کاالیی شدن فضا ،عرصههای روستایی ،شهرستان محمودآباد ،استان مازندران.

 -1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری ،جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده
مسئول)؛ Sabersadighi1371@gmail.com
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مقدمه
نگاه نظام سرمایهداری 8و هستیشناسی 2اقتصاد بازار 9به فضا ،4نگاهی هدفمندانه ،1سودانگارانه،
ابزار گونه و انتزاعی است .درواقع ،فضا در روابط و مناسبات سرمایهداری بهعنوان «ابزار تولید»

6

و «کاال» 7مطرح میشود؛ کاالیی که برای به حداکثر رساندن سود ،بهطور مداوم تولید و
بازتولید میشود .بهطورکلی ،کاالیی شدن فضا میتواند از طریق ایجاد و تقویت روابط
اجتماعی مکانیکی ،کمی کردن و انتزاعی کردن زمان و مکان ،دوگانگیهای اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و فضایی ،سلطه عقالنیت صرف اقتصادی بر روابط و مناسبات زندگی
اجتماعی و عرصههای فضایی و پولی شدن زمین ،مسکن ،مکان به پیامدهای منفی محیطی ـ
اکولوژیکی ،اجتماعی ـ اقتصادی منجر شده و درنهایت ناپایداری ابعاد فضایی را به همراه داشته
باشد (صدیقی8931 ،؛ هاروی2086 ،1؛ مارتینو2081 ،3؛ لوفور 8338 ،80و .)2004
کاالیی شدن ،به فرایندی اشاره دارد که یک پدیده ،مکان ،فضا ،فرهنگ ،اجزاء بدن ،زمین و یا
هر چیز دیگر ،بهمثابه یک کاال و یک هدف در نظر گرفته میشوند که برای دیگری ،دارای
ارزش مصرف 88هستند و میتوان آنها را برای کسب سود در بازار ،مورد معامله قرار داد.
بهعبارتدیگر ،یک کاال عالوه بر ارزش مصرف ،از ارزش مبادله 82نیز برخوردار است
(مارکس .)8376 ،89کاالیی شدن فضا نیز بدین معناست که فضا خود بهعنوان یک ابزار تولید
مطرح میشود و بهمنظور حداکثر رساندن سود اقتصادی بهطور مداوم ،تولید و بازتولید میشود.
درواقع ،در این فرایند ،در برنامهریزیهای فضایی و مدیرت فضا بر بعد اقتصادی فضا تأکید
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
13. Marx
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میشود و از ابعاد اجتماعی-فرهنگی و محیطی-اکولوژیکی آن غفلت میشود .چگونگی
کاالیی شدن فضا در نظام سرمایهداری و در مناسبات اقتصاد بازاری ،از عوامل درونی و بیرونی
آن ناشی میشود .عوامل درونی اثرگذار در کاالیی شدن فضا ،با مکانیسم و ذات نظام
سرمایهداری مرتبط است .کمی و انتزاعی شدن زمان و مکان ،کاالیی شدن روابط و تعامالت
اجتماعی ،کاالیی شدن منابع محیط طبیعی ،هستیشناسی و معرفتشناسی سرمایه به فضا و
الزامات گردش سرمایه در فضا را میتوان برخی از مهمترین عوامل درونی شیوه تولید
سرمایهداری بهمنظور کاالیی کردن فضا دانست (صدیقی8936 ،؛ هاروی .)2080 ،از سوی
دیگر ،عوامل بیرونی کاالیی شدن فضا در نظام سرمایهداری بیشتر منتج از الگوها و رویکردهای
توسعه ،سیاستها و عملکردهای فضایی دولتها و حکومتهاست .این موضوع ازنظر روششناسی
میتواند از منطقهای به منطقه دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
امروزه ،گردشگری ازجمله مقولههایی است که در صورت ضعف سیاستها و عملکردهای
دولتها و حکومت ها ،این ظرفیت را دارد که فضای خود را در مسیر کاالیی شدن سوق دهد.
درواقع ،وا نهادن فضای گردشگری به مناسبات سرمایه ،کنار نهادن مردم محلی از روند
تصمیمگیریها ،عدم محدودیتهای دولت در بخشهای غیر مولد و رانتی مثل زمین و مسکن،
وجود موانع متعدد در بخش تولید (کشاورزی) ،ناکارآمدیها و ضعفهای نظام بانکی و
مالیاتی درنهایت فضای گردشگری را به سمت تغییرات شدید کاربری اراضی ،گسترش
ساختوسازها ،تولید مکانها و شهرکهای زیستی و تفریحی و تخریب چشمانداز و  ...سوق
می دهد و فضای گردشگری ،به فضایی اقتصادی صرف و درواقع بهعنوان یک کاال در نظر
گرفته می شود که مردم محلی آن را به گردشگران عرضه میدارند؛ اما ازآنجاییکه فضا
مفهومی اجتماعی-فرهنگی و محیطی هم هست ،درواقع با کاالیی شدن فضای گردشگری
می توان انتظار داشت که فرهنگ و تاریخ و طبیعت این منطقه هم در معرض چالشهای جدی
قرار گیرد؛ ازاین رو ،در این مقاله سعی شده است که نشان داده شود چگونه شاخصهای یک
اقتصاد سیاسی نامتعادل و سیاستهای دولت میتوانند در کاالیی شدن فضای روستایی
شهرستان محمودآباد و تشدید آن در طول زمان نقش مهمی ایفا کنند .با توجه به اینکه
شهرستان محمودآباد به دلیل ویژگیهای کمنظیر اقلیمی ،پوشش گیاهی و زندگی جانوری،
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منابع آبوخاک ،ویژگیهای فرهنگی و  ...از جاذبههای زیادی برای جذب گردشگر
برخوردار است ،رشد و گسترش گردشگری بهخصوص در چند سال اخیر در عرصههای
روستایی این شهرستان چشمگیر بوده است .این موضوع میتواند نتایج و تأثیرات مثبت و منفی
خاص خود را داشته باشد؛ ازاینرو ،الزم است تا عوامل و نیروهایی که میتوانند بسترساز
کاالیی شدن فضای روستایی این شهرستان باشند ،موردبررسی و شناخت بیشتری قرار گیرد .در
پایان ،پیشنهادهایی بهمنظور برونرفت از این فرایند ارائه شده است.

مبانی نظری و مرور پیشینهها
فضا در دیدگاه پدیدارشناسی ،بخشی از وجود آدمی و جایی است که انسان در آن
«امکانهای »8خود را محقق میسازد .درواقع ،فضا جایی است که انسان میتواند «بودن» را در
آن تجربه کند؛ فضا فرصت باهم بودن و شکلگیری روابط اجتماعی پایدار و عمیق را فراهم
میآورد .زمانمند بودن و اجتماعی بودن انسان ،بسته به این موضوع است که به کدام مکان و

فضا تعلق دارد (هایدگر .)8336 ،۲درواقع ،مکان و فضا در زمانهای انضمامی( ۳فعالیتها،
حوادث ،رخدادها) و توسط اجتماع محلی معنای خود را درمییابند؛ اما در شیوه تولید
سرمایهداری ٤مکان و فضا بهمنظور کسب سود و فروش در بازار مدام تولید و بازتولید میشوند؛

بهعبارتدیگر ،مکان و فضا در زمان انتزاعی( ٥مثالً یک هفته ،یک ماه یا یک سال) تولید
میشود و نهتنها چنین مکان و فضاهای کاالیی شدهای بهواسطه روابط اجتماعی معنا نمییابد
بلکه روابط اجتماعی را از قبل انتزاع میکند و روابط مکانیکی جایگزین روابط ارگانیکی
میشوند .این مسئله ،میتواند به خطی شدن انسان ،گسستگی از تاریخ فرهنگی ،رابطه مکانیکی

افراد با یکدیگر ،احساس پوچی و بیمعنایی ،بیهویتی ،بیگانگی فردی و مسائل اجتماعی،
روانشناختی و فرهنگی متعددی منجر شود (تابان و همکاران.)8930 ،

1. Possibility
2. Heidegger
3. Concrete Time
4. Capitalism Mode Of Production
5. Abstract Time
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در نظام سرمایهداری و سازوکارهای اقتصاد بازاری« ،مکان» و فضا تنها بهمثابه «هدفی» صرف
(تنها به شکل یک نمود و رخداد عینی یا «شیئی ادراکشده») در نظر گرفته میشود؛ «هدفی»
برای «سوژهای» که در مقابل آن است ،نه همراه با آن .هدفی که الزاماً باید سودی برای سوژه به
همراه داشته باشد .این سود مادی و اقتصادی صرف ،سرآغاز «کاالیی شدن» مکان و فضا در
نظام سرمایهداری است .به سخن دیگر ،دیالکتیک بین ویژگیهای ذاتی و درونی نظام
سرمایهداری مانند کمی و انتزاعی بودن «زمان» و «مکان» ،ماهیت و الزامات سرمایه و
«هستیشناسی» و «معرفتشناسی» سرمایهداری درنهایت به کاالیی شدن مکان و فضا منجر
میشوند (شفیعی و صدیقی .)8931 ،اهمیت مفهومپردازی لوفور درباره تولید فضا در اینجاست
که این مفهومپردازی بهعنوان تحلیلی انتقادی از اهمیت فضا در جامعه سرمایهداری مدرن ارائه
میشود .فهم و استفاده لوفور از واژه تولید که به تفضیل در تولید فضا و نیز درجایی دیگر بیان شده
است ،آشکارا بازتابدهنده دین او به مارکس است .نظریه او این است که فضا را باید کنار مواد
خام ،ابزارهای تولید و نیروی کاری در نظر گرفت .در این تعریف ،فضا ،به مجموعه نیروهای
مولدی تعلق دارد که مبنای شیوه تولید سرمایه دارانه را تشکیل میدهند (سوجا.)8336 ،۱

نگاه به مکان و فضا در سرمایهداری ،تکبعدی بوده و در آن صرفاً به ساخت فضایی برای
اقامت و استراحت ،اشتغال و یا مکانی برای جذب سرریز جمعیت کالنشهرها توجه شده است.
از سوی دیگر ،فقدان تاریخ ،فرهنگ و خاطره جمعی در نوشهرها و نو مکانها و به دنبال آن در
اولویت قرار دادن مسائل مالی ،توجیهات اقتصادی و غیره باعث شده که مسئله هویت و در پی
آن حس تعلق مکانی ،در این فضاها ،بهمثابه مسئلهای فرعی تلقی شده و فضا بیشازپیش در
مسیر کاالیی شدن قرار گیرد (امین زاده8919،؛ پرتوی  .)8912همین موضوع میتواند زمینهساز
کاالیی شدن فضای گردشگری نیز باشد .با توجه به این که تقلیل مفهوم فضا به هدفی صرف و

ظرفی توخالی (فضای نیوتونی) ،۲میتواند از ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و محیطی فضا غفلت
شود و تنها به بعد اقتصادی فضا مانند استفاده نامحدود از زمین ،تولید و بازتولید مداوم مسکن و
شهرکهای گردشگری و تخریب چشمانداز و  ...توجه شود؛ ازاینرو ،نوع نگاه سرمایه و

1. Soja
2. Newtonian Space
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اقتصاد بازار در غیاب کنترل و محدودیتهای دولتها میتواند زمینهساز کاالیی شدن مفهوم
فضا ،بهخصوص فضاهای گردشگری باشد.
در نظام سرمایهداری که به علت حاکمیت مطلق گرایانه سرمایهداری آن را نظام سرمایه ساالر
نیز نامیدهاند ،هدف غایی تحصیل سود بیشینه است و تمام مسائل دیگر بر محور این مسئله معنا
پیدا میکند .ازاینرو ،دولتها و حکومتها بهمنظور کند شدن و حتی توقف فرایند کاالیی
شدن فضا باید «محدودیت»هایی را ایجاد کنند که این محدودیتها فضا را در جهت آزادی
رهنمون سازد .یکی از اقداماتی که میتواند از کاالیی شدن فضا جلوگیری کند را میتوان
حمایت از بخش تولید دانست .درواقع سیاستهای دولت ،نظام بانکی و نظام مالیاتی باید
بهگونهای باشد که همواره نقدینگی جامعه را به بخشهای مولد هدایت کند و بخش تولید
تقویت شود .در غیر این صورت تولیدکنندگان ،بهخصوص کشاورزان بهشدت به تغییر کاربری
اراضی تمایل پیدا میکنند ،ساختوسازها گسترش مییابد و چشماندازها تخریب میشوند .این
مسئله میتواند چالشهای اجتماعی-اقتصادی و محیطی-اکولوژیکی متعددی را مانند؛ از دست
رفتن هویت فردی و اجتماعی (شفیعی ثابت و صدیقی ،)8931 ،تضعیف ارزشها و سنتهای
بومی و محلی (خسرو جردی و نوری پور ،)8931 ،افزایش جرائم (حامی و جلودار،)8931 ،

تورم محلی و افزایش هزینهها (خسرو جردی و نوری پور ،)8931 ،امنیت (امیر و همکاران،۱
)2081؛ افزایش سریع جمعیت و تراکم شدید فضاها ،بورسبازی زمین ،تغییرات شدید کاربری
اراضی زراعی (میرزایی و همکاران ،)8932 ،از بین رفتن پوششهای گیاهی و کاهش تنوع
زندگی جانوری (دربان آستانه ،رضوانی و صدیقی ،)8934 ،آلودگی منابع آبوخاک،
آلودگی معمارانه و بصری فضا و بسیاری از پیامدهای دیگر را در پی داشته باشد.
تحقیق میرزایی و همکاران ( ،)8932که در استان مازندران انجام شده است ،حاکی از افزایش
تعداد لکههای انسان ساخت و کاهش تعداد لکههای طبیعی بوده است ،بهطوریکه در طول
دوره  26ساله ( )13-69تعداد لکههای توسعه مسکونی به میزان  21/46و جادهها  81/69درصد
رشد داشتهاند؛ این در حالی است که کاهش شدید در تعداد لکههای جنگل ( 99/19درصد)،
منابع آب سطحی ( 29/39درصد) مشاهده شده است .همچنین ،مهرابی و همکاران ( )8932در
1. Amir and et al.
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مقالهای با عنوان "بررسی نیروهای محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین در دو

روستای شهرستان تنکابن" ،مهمترین عامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی را
مشکالت اقتصادی مردم (درآمد کم و نداشتن پشتوانه مالی) و بهصرفه نبودن فعالیتهای
کشاورزی دانسته است.
دربان آستانه و همکاران ( ،)8934در مقالهای با عنوان «بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی
تغییرات کاربری اراضی شهرستان محمودآباد» ،با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای نشان
دادند که تغییرات کاربری اراضی جنگلی طی دورههای زمانی  8918 ،8961 ،8917و  8934به
ترتیب  81 ،2229 ،66و  8429کیلومترمربع بوده است (مساحت شهرستان برابر است با 262
کیلومترمربع) .نتایج حاصل از تحقیقات میدانی ،نشان داد که مهمترین عوامل اقتصادی تغییر
کاربری عبارتاند از :قیمت پایین محصوالت کشاورزی ،مخارج باالی زندگی و بهصرفه نبودن
درآمد کشاورزی ،تورم باال در جامعه و ارزش بیشتر خود زمین تا عواید ناشی از کشاورزی.
همچنین ،در بعد اجتماعی عوامل مهم و مؤثر عبارتاند از :افزایش جمعیت ساکنان بومی
روستا ،عدم تمایل جوانان به فعالیتهای کشاورزی ،تغییر استانداردهای زندگی و تمایل به
شهرنشینی میباشند .صدیقی و همکاران ( ،)8936در مقاله دیگری به عوامل کالبدی-فضایی و
سیاسی-حقوقی تغییر کاربری در شهرستان محمودآباد پرداختند که نتایج تحقیق آنها نشان داد
مهمترین عوامل کالبدی تغییر کاربری عبارتاند از :توریستی بودن منطقه ،فشار توسعه شهر،
افزایش ساختوساز ویالهای اجارهای و گسترش حملونقل و ارتباطات .همچنین ،در بعد
سیاسی-حقوقی عوامل مهم و مؤثر عبارتاند از :برخورد ضعیف با قانونشکنان ،ضعف
دستگاههای اجرایی در اطالعرسانی به مالکان زمینهای کشاورزی در مورد نوع کاربری و
ممنوعیت زمینهای کشاورزی در مورد نوع کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری ،ضعف نظارت
دستگاههای دولتی و فساد اداری و باندبازی بین برخی از کارکنان.
فرهادی و درفه ( ،)8934در مطالعهای به ارتباط بین گردشگری و تغییر کاربری اراضی در
شهرستان رامسر پرداختند .ایشان نشان دادند که توسعه گردشگری ،اثرات مخرب
زیستمحیطی ،تخریب و فرسودگی مناطق طبیعی تخریب مناطق درختان جنگلی ،آلودگی آب
رودها و دریا و آلودگی ناشی از انباشت زائدات و زباله در سطح شهر را به همراه داشته است.
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همچنین این محققین دریافتند که مهمترین اثرات تغییر کاربری اراضی شامل؛ کاهش زمینهای
زیر کشت محصوالت کشاورزی ،افزایش چشماندازهای ساختوساز دست انسان ،سوداگری
زمین و تغییر کاربری باغات میوه به ویال بوده و در ارتباط با آثار آن بر اشتغال و موضوع
اقتصادی نیز میتوان به افزایش مشاغل خدماتی ،فصلی شدن درآمد ،جابجایی نیروی کار
کشاورزی و صنعتی به بخش گردشگری و وابستگی اقتصاد شهر به ورود گردشگر اشاره کرد.
در پایان تحقیق آنها نیز ،ضمن نتیجهگیری به ارائه راهکار بهمنظور بهبود اثرات گردشگری بر

ساکنان و منطقه رامسر پرداختهشده است .هامر و همکاران ،)2087( ۱در مقالهای با عنوان «رشد
خانهسازی ،جنگلها و اراضی عمومی در شمال کنستانتین» ،نشان دادند که توسعه
ساختوسازهای مسکونی و تولید مکانهای تفریحی و گردشگری باعث تشدید تقاضا برای
خریدوفروش زمین و درنتیجه تخریب چشماندازهای روستایی شده است.
درونی
الزامات گردش سرمایه در
هستیشناسی فضا از منظر
ناکارآمدی اقتصاد بازار

عوامل کاالیی شدن فضای
گردشگری
هدایت نقدینگی به
بخشهای نامولد و
تضعیف بخش تولید

بیرونی
سیاستهای دولت
نظام بانکی
نظام مالیاتی

تولید مکانهای گردشگری

فقدان سیستم مالیات ستانی از خانههای خالی و خانههای

تشدید بسازوبفروشها

دوم گردشگری
فقدان سیستم مالیات ستانی از سود حاصل از خریدوفروش

تشدید تغیر کاربریها

زمین و مسکن
باال بودن بهره تسهیالت و سپردهها

تخریب چشمانداز

کاهش مشارکت مردم در فرآیند مدیریت فضای محلی

کاالیی شدن فضای گردشگری
شکل شماره  .1چهارچوب مفهومی عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضای گردشگری

1. Hammer and et al.
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روششناسی تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش«،تحلیل عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضای گردشگری» و اهداف
مطرحشده ،روش پژوهش از نوع توصیفی  -تحلیلی با جنبه کاربردی و بنیادی است .جامعهی
آماری پژوهش حاضر ،مجموع  38روستا در شهرستان محمودآباد در استان مازندران بوده
است .برای تعیین حجم نمونه جهت تکمیل پرسشنامه ،حدود  10درصد جامعه آماری معادل 41
روستا بهصورت تصادفی انتخاب شدند .تعداد جمعیت  41روستای نمونه ،معادل  98369نفربر
اساس دادههای مرکز آمار ایران در سال  8931بوده است .از طریق فرمول کوکران و فرمول
تعدیل آن برای جامعه آماری کوچک ،با سطح اطمینان  %31و دقت احتمالی  0/01و پیش
برآورد واریانس ( )S2=0/21حجم نمونه برابر ( )n= 973از طریق فرمول زیر تعیین شد؛
بنابراین:
 :nتعداد نمونه آماری8
 :Nتعداد کل جامعه آماری2
 :tتعداد اشتباه استاندارد برابر با 8/36
 :dدقت موردنظر برای نمونهگیری 9برابر با 0/021
 :Pاحتمال تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته برابر با 0/10
 :qاحتمال عدم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته برابر با 0/10

رابطه ()8

)

(

رابطه ()2

1. Sample Size
2. Total Population
3. Degree of error
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سهم روستاهای نمونه از مجموع پرسشنامه ( )973بر اساس شاخص جمعیت انتخاب شد .برای
جمعآوری دادهها و اطالعات در این تحقیق ،از دو روش میدانی و کتابخانهای استفاده شد .در
بخش مطالعات کتابخانهای ،ابتدا بهمنظور بررسی سوابق و پیشینه موضوع موردمطالعه و بیان
چارچوب نظری مفهومی تحقیق کتب ،مقاالت ،پایاننامههای متعدد ،شبکههای اجتماعی،
رسانهها ،منابع رسمی سازمانها و نهادها و  ...درزمینه موضوع تحقیق مورداستفاده قرار گرفت.
در مطالعات میدانی که از طریق پرسشنامه صورت گرفت ،برای طبقهبندی و سازماندهی دادهها
از طیف  1گزینهای لیکرت استفاده شد و بهمنظور کمی سازی متغیرها اعداد یک ،دو ،سه،
چهار و پنج به گزینهها (از بسیار کم تا خیلی زیاد) داده شد .همچنین برای استفاده از
آزمونهای آماری از نرمافزار SPSS 22استفاده شد .آزمونهایی که در این تحقیق
مورداستفاده قرار گرفتند شامل؛ آزمون فراوانی ،آزمون توصیفی نظیر میانگین ،آزمون تی تک

نمونه ۱و آزمون کای اسکوئر ۲استفاده بوده است.

روایی پرسشنامه تحقیق توسط جمعی از اساتید جغرافیای روستایی و شهری بررسی و پس از
اعمال اصالحاتی مورد تائید قرار گرفت .همچنین ،پایایی پرسشنامه برای مقیاس پیامدها با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار آن  0/3به دست آمد که مقدار قابل
قبولی است.
جدول شماره  .1عوامل و گویههای مؤثر بر کاالیی شدن فضا

کنار گذاشتن مردم از روند تصمیمگیریها و تصمیم سازیها
پر ریسک بودن فعالیت کشاورزی
کمدرآمد بودن فعالیت کشاورزی
نوسان زیاد بازار هنگام فروش محصول
سیاستهای دولت

کافی نبودن و ضعف حمایت دولت از کشاورزان
هزینه باالی نیروی کار
هزینه باالی تأمین نهادهها (کود ،بذر و )...
داللبازی در بازار محصوالت
پرسودتر بودن فعالیتهای دیگر نسبت به کشاورزی
1. One Sample T TEST
2. Chi-square
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مالیات نگرفتن از سود خریدوفروش اراضی
مالیات نگرفتن از سود خریدوفروش مسکن
مالیات نگرفتن از خانههای دوم گردشگری
نظام مالیاتی

مالیات نگرفتن از خانههای خالی
عدم دریافت مالیات و عوارض از خودروهای لوکس در منطقه گردشگری
عدم دریافت مالیات و عوارض از مساکن لوکس و با متراژ باال در منطقه گردشگری
ضعف حمایت بانکها از تولیدکنندگان و کشاورزان

نظام بانکی

باال بودن بهره تسهیالت
باال بودن بهره سپردهها

همچنین ،باهدف شناخت کاربری وضع موجود و بررسی روند تغییرات کاربریها ،از تصاویر
ماهوارهای  Landsat 8, ETM 2001, TM 1988, MSS 1977که مربوط به

سالهای  8918 ،8961 ،8917و  8934بودهاند ،استفاده شد .۱نقشههای تغییرات کاربری
اراضی ،از طریق این تصاویر و با استفاده از نرمافزار  ENVIو  GISتصحیح رادیومتریک شده
و سپس از طریق تفسیر ماکسیمم الیکهود در نرمافزار  ENVIبرای سه نوع کاربری اراضی
کشاورزی ،ساختهشده و جنگلها از هم تفکیک و در مقیاس شهرستان استفاده شد .با توجه به
اینکه تصاویر ماهوارهای ،از نقطهنظرهای تفکیکهای مکانی ،زمانی و طیفی ،همواره احتمال
انواع خطا های سامانمند و غیر سامانمند را دارند؛ بنابراین ،باید پردازشهای اولیه بر روی
دادههای خام باهدف تصحیح هرگونه خطا و اعوجاج رایج از طریق سیستم تصویربرداری یا
شرایط اتمسفر در هنگام سنجش صورت گیرد .در این پژوهش ،به دلیل اینکه این تصاویر در
ایستگاه گیرنده تصحیح میشوند ،تصحیح هندسی انجام نگرفت .همچنین بهمنظور کاهش
تأثیرات اتمسفری تصاویر نیز ،از روش کلی مبتنی بر کاهش تیرگی ارزشهای عددی

پیکسلهای تیره ۲در نرمافزار  ENVIاستفاده شد .این روش ،از دقت باالیی برخوردار بوده و
بهوفور در تحقیقات مورداستفاده قرار گرفته است .در ارتباط با موردمطالعه تحقیق ،شهرستان
محمودآباد با مساحت  26221کیلومترمربع ( 828درصد وسعت استان مازندران) ،در موقعیت
 .http://earthexplorer.usgs.gov/قابلدسترس در سایت 1
2. Dark Subtract
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جغرافیایی ' 12° 88تا ' 12 23طول شرقی و ' 96° 98تا ' 96° 48عرض شمالی در مجاورت
دریای خزر واقع شده است .این شهرستان از شمال به دریایی خزر ،از شرق به شهرستان بابلسر،
از غرب به شهرستان نور و از جنوب به شهرستان آمل محدود است (دهشور و همکاران،8932 ،
ص .)817
شکل شماره  :2نقشه موقعیت نسبی شهرستان محمودآباد.

مأخذ :یافتههای پژوهش

اراضی این شهرستان کامالً هموار و جلگهای است و دارای آبوهوای معتدل و مرطوب است.
بیشترین میزان کاربری در سطح شهرستان ،به کشاورزی اختصاص دارد بدین ترتیب اشتغال
غالب در منطقه کشاورزی ،از نوع اشتغال در شالیزارهاست که در سالهای اخیر سهم بخش
خدمات افزایش داشته است.
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جدول شماره  .2جمعیت شهرستان ،بخش و دهستانها

شهرستان محمودآباد  36083نفر جمعیت
بخش سرخرود  98296نفر جمعیت

بخش مرکزی  64179نفر جمعیت

دهستان دابوی

دهستان هرازپی

دهستان اهلمرستاق

دهستان اهلمرستاق

دهستان هرازپی

شمالی  1880نفر

شمالی 87201

جنوبی  81191نفر

شمالی  80263نفر

غربی  6301نفر

نفر

دلیل اینکه بخش مرکزی جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است ،قرارگیری شهر محمودآباد
در این بخش است که در سال  30حدود  98778نفر جمعیت داشته است و شهر سرخرود که در
بخش سرخرود قرارگرفته است تنها  1328نفر جمعیت دارد (مرکز آمار ایران.)8930 ،

یافتههای تحقیق
در سال  ،8917حدود  91241درصد مساحت شهرستان محمودآباد را جنگلها تشکیل میدادند
درصورتیکه در سال  8934تنها  927درصد شهرستان  262کیلومترمربعی محمودآباد را
جنگلها تشکیل میدهند؛ که از عوامل آن میتوان به تغییر کاربری منابع طبیعی به اراضی
کشاورزی دانست .همچنین ،احداث جادههای بینشهری و بین روستایی نیز بیتأثیر نبوده است.
اراضی ساختهشده نیز افزایش قابلتوجهی داشته است که رشد جمعیت در  40سال گذشته و
ایجاد شهرکهای گردشگری در خطوط ساحلی ،ساختوسازهای غیرمجاز و ویال سازی در
کلیه مناطق بهخصوص روستاهای نزدیک به جادههای اصلی از عوامل آن به شمار میروند.
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جدول شماره  .3درصد کاربریهای اراضی شهرستان محمودآباد از سال 1331-1331

1331 1333 1331 1331

***

ساختهشده 8126

3277

7292

6231

جنگل

927

91241 80232 80263

کشاورزی

7727

14216 18276 73214

جمع

800

800

800

800

مأخذ :یافتههای پژوهش8934 ،
شکل شماره  :3درصد کاربریهای اراضی شهرستان محمودآباد از سال 1331-1331

کشاورزی

جنگل

ساختهشده
۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰۰۰۰۰

۷۷۷۷

۸۸۸۸

۱۱۱۱

مأخذ :یافتههای پژوهش

۰۰۰۰

۰۰۰۰
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شکل شماره  .1نقشه کاربری اراضی شهرستان محمودآباد از سال 1331-1331

مأخذ :یافتههای پژوهش

خصوصیات توصیفی
ویژگی جمعیت شناختی پاسخدهندگان نشان داد که از مجموع  973نفر ،حدود  31درصد
پاسخگویان مرد و مابقی زن بودهاند .از منظر میزان تحصیالت 88/3 ،درصد ابتدایی21/4 ،
درصد راهنمایی 41/1 ،درصد متوسطه 88/3 ،درصد لیسانی و  1/8درصد فوقلیسانس و باالتر
بودهاند .همچنین ازنظر مشاغل حدود  11درصد پاسخگویان عنوان شغل خود را آزاد بیان
کردهاند و مابقی افراد کشاورز ،مغازهدار ،خانهدار ،راننده و معلم بودهاند 46 .درصد
پرسششوندگان ،بین  20تا  40سال 81 ،در صد باالتر از  60سال 94 ،درصد بین  20تا  40سال
و مابقی کمتر از  20سال سن داشتهاند.
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یافتههای تحلیلی
به منظور ارزیابی میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل در کاالیی شدن فضا ،از آزمون  tتک
نمونه استفادهشده است؛ که نتایج در جدول شماره  4درجشده است.
جدول شماره  :1میانگین عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضای گردشگری

عامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سیاستهای دولت

973

4/12

0/47316

نظام مالیاتی

973

9/36

0/43618

نظام بانکی

973

4/91

0/12843

همانطور که در جدول شماره  1نشان دادهشده است ،سطح معناداری تمامی عوامل
(سیاست های دولت ،نظام مالیاتی و بانکی) صفر است که این موضوع نشاندهنده معنیدار بودن
هر سه عامل است .بدین ترتیب میتوان بر پایهی اطالعات کسبشده از طریق تکتک
شاخصها تحلیل را انجام داد.
جدول شماره  .3بررسی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضا با استفاده از آزمون تی تک نمونه

مقدار مفروض928 :
T

درجه

سطح معناداری میانگین اختالف  33درصد اطمینان

آزادی

پایین

باال

سیاستهای دولت

31/131

313

1/111

1/31231

1/1333 1/3213

نظام مالیاتی

13/131

313

1/111

1/33331

31321 1/1122

نظام بانکی

13/313

313

1/111

1/33111

1/3311 1/3331

نظام بانکی و کاالیی شدن فضای گردشگری
بر اساس جدول شماره  ،1نظر به اینکه اختالف میان مقدار مشاهدهشده ( )4291و مقدار
مفروض ( )928مثبت و معادل  0211است لذا میتوان گفت ازنظر آماری عامل نظام بانکی
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کشور یکی از عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضا محسوب میشود .همچنین بهمنظور ارزیابی
میزان اثرات گویهها از آزمون کای اسکوئر استفاده شد (جدول شماره .)6
جدول شماره  .3عوامل بانک محور مؤثر بر کاالیی شدن فضای گردشگری

گویهها

میانگین

ضعف حمایت بانکها از تولیدکنندگان و

4/80

کای

معنیداری

اسکوئر
89/944

0/08

کشاورزان
باال بودن بهره تسهیالت

4/16

93/306

0/00

باال بودن بهره سپردهها

4/40

43/306

0/00

حدود  70درصد پاسخگویان ( 261نفر) زیاد و خیلی زیاد بر این نکته تأکید داشتند که ضعف
حمایت بانکها از تولیدکنندگان و کشاورزان میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر تشدید
فرایند کاالیی شدن فضای گردشگری باشد .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد این آزمون در
سطح اطمینان باالی  31درصد معنیدار است و با توجه به میانگین نتایج میتوان گفت
پاسخگویان معتقدند این عامل در کاالیی شدن فضا نقش محسوسی دارد .تنها حدود یک
درصد خیلی کم و  2/3درصد کم ،اعتقاد داشتند که این گویه نمیتواند چندان موجب کاالیی
شدن فضا باشد.
جدول شماره  7نشان میدهد که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیالت بانکی کشور از 83
درصد در سال  8972به  7/7درصد در سال  8931رسیده است 2 .دلیل عمده وجود داشته است؛
نخست باال بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی نسبت به بازده بخش کشاورزی است .بر اساس آمار
بانک جهانی در سال  ،2087نرخ بهره در ایران  81درصد اعالم شده است و در میان کشورهای
آسیایی ایران دارای رتبه نخست است .این ،در حالی بوده که کشورهای توسعهیافته میانگین
یک درصد تا  8/1درصد و برخی کشورها همچون سوئیس ،دارای نرخ بهره منفی بودهاند
(بانک جهانی .)2087 ،این نرخ بهره  81درصد در شرایطی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار
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میدهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱کشور بر اساس آمار سال  8931بانک مرکزی 0/3
درصد (بدون احتساب نفت) بوده است؛ همراه نبودن و همگام نبودن نرخ بهره تسهیالت
بانکها و نرخ بازدهی سرمایه در بخشهای تولیدی چون کشاورزی و صنعت در بلندمدت
موجب فرار سرمایه از بخشهای تولیدی به بخشهای غیر تولیدی و تضعیف اقتصاد کشور و
وابستگی به واردات را افزایش میدهد.
جدول شماره  .1تعیین سهم بخشهای مختلف اقتصادی در افزایش مانده کل تسهیالت اعتباری بانکها
به بخش غیردولتی.

بخشهای اقتصادی

8972

8914

8931

کشاورزی

83

84/9

7/7

صنعت و معدن

96

27

21/2

ساختمان و مسکن

90

29/8

3/8

بازرگانی و خدمات

7

94/2

14/3

صادرات

1

8/4

0/8

جمع

800

800

800

مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس8972 ،؛ بانک مرکزی.8931 ،

بر اساس نظر پاسخدهندگان ،باال بودن بهره تسهیالت با میانگین  4/16و سطح معناداری باالی
 33درصد نشان از اهمیت آن ازنظر پاسخدهندگان دارد .همچنین  2/1درصد خیلی کم4/2 ،
درصد کم 90 ،درصد متوسط 91 ،درصد زیاد 24/3 ،درصد خیلی زیاد بر نقش این گویه بر
کاالیی شدن فضای گردشگری در شهرستان محمودآباد اشاره داشتند .همانطور که بیانشده
است ،باالتر بودن نرخ بهره بانکی (در بخش تسهیالت) از نرخ تولید ناخالص داخلی موجب
میشود که همواره فشار اقتصادی بر دوش کشاورزان و تولیدکنندگان قرار داده شود و
نقدینگی با توجه به مسائل و مشکالت موجود در این بخش به بخشهای دیگر اقتصاد مانند
بازارهای زمین ،مسکن ،طال ،ارز ،دالر ،بانکها و  ...فرار کند .این موضوع همواره زمانمندی
بخش تولید را از بین برده و فرصت رشد و نمو این بخش را دریغ مینماید.

1. GDP
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یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار (ازنظر پاسخدهندگان) بر کاالیی شدن فضای گردشگری
شهرستان محمودآباد باال بودن نرخ بهره سپردهها است .این گویه با میانگین  4/40و سطح
معناداری باالی  33درصد از اهمیت باالیی در رابطه با عوامل بانک محور کاالیی شدن فضای
گردشگری برخوردار است 8/3 .درصد افراد خیلی کم 7/3 ،درصد کم 3 ،درصد متوسط،
 96/9درصد زیاد و همچنین  26درصد اعتقاد داشتند که این گویه میتواند سهم قابلتوجهی از
علت فروش زمین و مسکن را در میان عوامل بانک محور داشته باشد .چونکه کشاورزان با
محاسبه ساده به این موضوع پی میبرند که اگر سود حاصل از فروش اراضی را در بانکها
سپردهگذاری نمایند ،بهمراتب میتوانند بهصورت «تضمینی» از منافع بیشتری برخوردار شوند تا
اینکه هزینهها و «ریسک» بخش کشاورزی را بپذیرند.

نظام مالیاتی و کاالیی شدن فضای گردشگری
مالیات در کشورهای توسعهیافته همواره بهمثابه یک اهرم اقتصادی و «اجتماعی» دولتها را در
جهت دستیابی به اهدافشان یاری میرساند؛ اما در کشور ایران مالیات تنها بهعنوان یک منبع
درآمدی نگریسته میشود و از دیگر فرصتهایی که این نظام میتواند به وجود آورد دریغ
میشود .یکی از این فرصتها هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی و تقویت این بخش است.
درواقع دولتها با مانعتراشی های مالیاتی مانع از وجود حجم عظیمی از نقدینگی جامعه به
سمت بخشهای غیر مولد اقتصادی میشوند و از سوی دیگر با معافیتها و مشوقهای مالیاتی
سعی میکنند تا بخش تولید را حمایت نمایند؛ اما همانطور که در جدول شماره  1بر اساس
نظر افراد پسش شونده پیداست ،نظام مالیاتی در شهرستان محمودآباد نهتنها در حمایت از بخش
تولید به خصوص کشاورزان و باغداران موفق عمل نکرده است بلکه مشوقی برای بخشهای
رانتی سفتهبازی بوده است.
بر اساس جدول شماره  ،9نظر به اینکه اختالف میان مقدار مشاهدهشده ( )9/36و مقدار
مفروض ( )9/8مثبت و معادل  0/13930است ،لذا میتوان گفت ازنظر آماری عامل نظام مالیاتی
کشور یکی از عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضا محسوب میشود .همچنین بهمنظور ارزیابی
میزان اثرات گویهها از آزمون کای اسکوئر استفاده شد (جدول شماره .)1
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جدول شماره  .3متغیرهای نظام مالیاتی مؤثر بر کاالیی شدن فضای گردشگری

گویهها

میانگین

کای اسکوئر

معنیداری

مالیات نگرفتن از سود خریدوفروش اراضی

9/61

22/864

0/000

مالیات نگرفتن از سود خریدوفروش مسکن

9/17

49/748

0/000

مالیات نگرفتن از خانههای دوم گردشگری

4/20

94/041

0/000

مالیات نگرفتن از خانههای خالی

9/30

91/302

0/000

عدم دریافت مالیات و عوارض از خودروهای لوکس

4/81

98/290

0/000

عدم دریافت مالیات و عوارض از مساکن لوکس و با متراژ باال

4/04

10/944

0/000

بر اساس جدول شماره  ،1حدود  87/7درصد خیلی کم 48/3 ،درصد زیاد 42/4 ،درصد خیلی
زیاد مالیات نگرفتن از خانههای خالی را در تشدید فرایند کاالیی شدن فضا و گسترش
ساختوسازها مؤثر میدانند .این درحالیکه امروزه کشورهای توسعهیافته مالیاتهای
قابلتوجهی را از خانههای خالی دریافت میکنند که هزینه احتکار مسکن را باال میبرند.
میانگین این گویه  9/30و سطح معناداری آن با توجه به آزمون کای اسکوئر باالی  33درصد
است .همچنین  1درصد متوسط 97/4 ،درصد زیاد 19/4 ،درصد خیلی زیاد با مالیات نگرفتن از
خانههای دوم گردشگری در تشدید ساختوسازها و کاالیی شدن فضا موافق بودند .همچنین
میانگین این گویه  4/20و سطح معناداری باالی  33درصد نشاندهنده اهمیت مالیات از
خانههای دوم گردشگری از دیدگاه مخاطبین است.
امروزه کشورهایی مانند آمریکا تا  10درصد از سود خریدوفروش در بخش زمین و مسکن
مالیات میگیرند و این در حالی است که در ایران دولت هیچ مالیاتی از سود حاصل از سرمایه
در بخش زمین و مسکن دریافت نمیکند بهعبارتدیگر هنوز سازوکار Capital Gains
 Taxدر ایران وجود ندارد؛ و این موضوع میتواند به ضرر بخش تولید و به سود سفتهبازان
باشد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،گویههای «مالیات نگرفتن از سود
خریدوفروش اراضی» و «مالیات نگرفتن از سود خریدوفروش مسکن» با میانگین به ترتیب 9/61
و سطح معنیداری  0/000نشان میدهد که افراد پرسششونده بر این عوامل در تشویق
ساختوسازها و کاالیی شدن فضای گردشگری تأکید دارند.
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همچنین دوگانگی اجتماعی و فضایی که بهواسطه ی ورود گردشگران در منطقه اتفاق میافتد
منطقه و فضای گردشگری را با چالشهایی مواجه میسازد که وجود نظام مالیاتی پویا و فعال
میتواند هزینههای چالشها را به حداقل برساند .عدم دریافت مالیات و عوارض از خودروهای
لوکس در منطقه گردشگری و عدم دریافت مالیات و عوارض از مساکن لوکس و با متراژ باال
در منطقه گردشگری یکی از این راههاست که نظام مالیاتی میتواند در کند شدن و حتی توقف
کاالی شدن فضای گردشگری شهرستان محمودآباد نقش مهمی ایفا نماید.

سیاستهای دولت و کاالیی شدن فضا
بر اساس جدول شماره  ،1نظر به اینکه اختالف میان مقدار مشاهدهشده ( )4/12و مقدار
مفروض ( )9/8مثبت و معادل  0/14297است لذا میتوان گفت ازنظر آماری سیاستهای
دولت یکی از عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضا محسوب میشود .همچنین بهمنظور ارزیابی
میزان اثرات گویهها از آزمون کای اسکوئر استفاده شد (جدول شماره .)3
یکی از عواملی مهم و تأثیرگذار بر کاالیی شدن فضای گردشگری شهرستان محمودآباد کنار
گذاشتن مردم از روند تصمیم سازی و تصمیمگیریها در ارتباط با برنامهریزی و مدیریت
فضای گردشگری بوده است 21/4 .به درصد خیلی زیاد 12/2 ،درصد زیاد و  87/8درصد
متوسط بر نقش منفعل مردم روستاهای شهرستان محمودآباد در تشدید کاالیی شدن فضای
گردشگری بوده است .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد این آزمون در سطح اطمینان
باالی  33درصد معنیدار است و با توجه به میانگین نتایج میتوان گفت پاسخگویان معتقدند
این عامل در کاالیی شدن فضا نقش محسوسی دارد.
عالوه بر ضعف مشارکت مردم در تصمیمگیریها و کنار گذاشته شدن آنها باید به
سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان بهخصوص کشاورزان توجه کرد .چراکه کمبود
توجه به این بخش درنهایت به تشویق تغییر کاربری اراضی و گسترش بسازوبفروشها منجر
میشود .در جدول شماره  3دیگر عوامل دولتی کاالیی شدن فضای گردشگری را میتوان
مشاهده کرد.
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کای

گویهها

معنیداری

میانگین

اسکوئر

کنار گذاشتن مردم از روند تصمیم سازی و تصمیمگیریها

4/01

90/742

0/000

ضعف دولت در کنترل قیمت اراضی و مسکن

4/18

40/031

0/000

ضعف نظارت دستگاههای دولتی بر روند تغییرات کاربری اراضی و

4/18

84/301

0/02

ساختوسازها
نبود ضوابط و مقررات دست و پاگیر

4/24

28/206

0/000

تورم و فشار اقتصادی

4/70

10/214

0/000

کمبود درآمد کافی و افزایش هزینههای زندگی ساکنان محلی

4/73

61/611

0/000

پر ریسک بودن فعالیت کشاورزی

4/74

68/977

0/000

کمدرآمد بودن فعالیت کشاورزی

4/70

17/817

0/000

نوسان زیاد بازار هنگام فروش محصول

4/61

26/00

0/000

کافی نبودن و ضعف حمایت دولت از کشاورزان

4/68

46/318

0/000

هزینه باالی نیروی کار

4/11

18/121

0/000

هزینه باالی تأمین نهادهها (کود ،بذر و )...

4/11

98/111

0/000

داللبازی در بازار محصوالت

4/16

10/117

0/000

پرسودتر بودن فعالیتهای دیگر نسبت به کشاورزی

4/8

84/199

0/000

نتیجهگیری
کاالیی شدن فضا به فرایندی اشاره دارد که در آن فضا بهمثابه یک کاال توسط فروشنده به
فروش رسانده میشود و توسط خریدار ،خریداری میشود .درواقع فضا در کنار سایر عوامل و
ابزارهای تولید در نظر گرفته میشود و این مسئله به بیتوجهی و غفلت از ابعاد اجتماعی-
فرهنگی و محیطی فضا منجر میشود .در شهرستان محمودآباد در سالهای اخیر بهواسطه ورود
تعداد زیادی از گردشگران (بیشتر از کالنشهر تهران و شهر کرج) تغییرات کاربری اراضی و
بسازوبفروشها شدت گرفته است .همانطور که نتایج این تحقیق نشان داده است ،سیاستهای
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دولت ،نظام بانکی و نظام مالیاتی میتوانند با تضعیف تولید (کشاورزی) زمینهساز کاالیی شدن
فضای گردشگری باشند .همانطور که صدیقی ،دربان آستانه و رضوانی ( )8936هم نشان
دادهاند ،وجود مشکالت اقتصادی بر سر راه کشاورزان همواره میتواند یکی از علل اصلی تغییر
کاربریهای باشد .دولتهای میتوانند با سیاستها و راهبردهای مناسب و متناسب به پیشگیری
و یا حداقل به کند شدن روند کاالیی شدن فضا بپردازند.
کاالیی شدن فضا زمانی اتفاق میافتد که مردم نقش مؤثری در فرایند مدیریت فضای محلی
نداشتهاند و تنها بعد اقتصادی فضا به رسمیت شناخته میشود .در شهرستان محمودآباد
همانطور که افراد پرسششونده بیان کردند ،نظام مالیاتی بهگونهای نیست که بتواند فرایند تغییر
کاربریها و بسازوبفروشها را حتی کند نماید و از روند کاالیی شدن فضا جلوگیری نماید.
چونکه هزینهی تسخیر فضاهای گردشگری در منطقه موردمطالعه بسیار اندک و ناچیز است و
این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته تنها تعداد اندکی از هرم اقتصادی جامعه به
دلیل وجود مانعتراشیهای مالیاتی این امکان را دارند که فضاهای گردشگری را به مالکیت
خود درآورند .برای مثال خانههای دوم گردشگری یکی از مقولههایی است که نظام مالیاتی
میتواند در تشویق و تعدد بیرویه ساختوسازهای خانههای دوم گردشگری سهم مهمی داشته
باشد یا اینکه از سوی دیگر در کنترل و مدیریت آن میتواند ابزار مهمی باشد .این در حالی
است که در منطقه موردمطالعه هیچگونه مالیاتی از خانههای دوم گردشگری و خانههای خالی
از سوی دولت مرکزی و مدیران محلی دریافت نمیشود و این موضوع میتواند زمینهساز
تشدید کاالیی شدن فضای گردشگری در منطقه موردمطالعه باشد.
عالوه بر نظام مالیاتی ،نظام بانکی کشور بهگونهای است که بخش تولید را با هزینههای جدی
مواجه می سازد .در کشور ایران ،کسی که پول و سرمایه را به بخش تولید میآورد ،باید پول
مالیات ،بیمه ،نیروی کار ،آب ،برق ،گاز ،تلفن ،ریسک سرمایهگذاری ،بازاریابی ،حملونقل و
فروش و ...را متقبل شود اما کسی که پول و سرمایه خود را در بانک قرار میدهد بهصورت
تضمینی و بدون هیچگونه دردسری بهرهای بهمراتب بیشتر از نرخ بازدهی سرمایه در بخشهای
مولد تصاحب میکند .این مسئله به فرار نقدینگی از بخشهای تولیدی به سمت بخشهای غیر
تولیدی منجر میشود .همین مسئله به اعتقاد پاسخدهندگان در شهرستان محمودآباد میتواند

24

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،74پاییز 8931

زمینهساز تشدید تغییر کاربریها و گسترش بسازوبفروشها باشد .چونکه کشاورز ترجیح
میدهد که در بانکها سپردهگذاری نماید و بهصورت تضمینشده از عواید آن بهرهمند باشد.
این مسئله در ارتباط با بهره تسهیالت هم صادق است .بهره باالی تسهیالت به فشار بر
تولیدکنندگان منجر میشود و کشاورزان را با هزینههای باالتری مواجه میسازد.
سیاستهای دولت باید بهگونهای باشد که ریسک حاصل از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
را به حداقل رساند و نوسانات بازار را در فصل فروش محصول کنترل نماید .از سوی دیگر بر
اساس نظر پرسششوندگان ،دولت میتواند تأمین نهادهها را با قیمت کمتری عرضه نماید و
داللبازی در بازار محصوالت را با توجه به ظرفیتهای بخش  ICTکنترل نماید.
در پایان ذکر این نکته ضروری مینماید که چنانچه سیاستها و تصمیمگیریهای فضایی و
همچنین فضای گردشگری بر شالوده توجه همزمان به اقتصاد سکونتگاههای روستایی و
همچنین بعد اجتماعی-فرهنگی و محیطی فضا انجام شود میتوان انتظار داشت که توسعه
گردشگری محقق و روند کاالیی شدن فضا با کندی و حتی توقف همراه شود.
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