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چکیده
گسترش خانههای دوم عالوه بر اشتغالزایییی ،درآم زد اایی و ارتق ءا نهرف حطس گگ گ گگگگی موجب  ماکحتسا تا پپ پپپیون هد اای

اجتماعی افراد و جوامع محلی را فراهم میآورد .امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در ایجاددد اش لاغت اعف و للی ییت-
های اقتصادی روستائیان دارد ،بهطوری که گرایش زیادی در جهان برای سرمایهگذاری در این صنعت بهوج هدمآ دو   
ش اثر تا
است و میل به متنوعسازی فعالیتهای روستایی از طری ییق گردشگررری رو ب وزف ه نن نننی م ممیرود .در ای یین پ هوژ ش ش
گسترش و توسعه گردشگری در ناحيه لواسانات با تأکید بر خانههای دوم قابلیتها و محدودیتها ا و ارائ و اهدربهار ه
راهکارهایی الزم برای رشد و توسعه گردشگری م رب درو رسس سسسی قر زا .تسا هتفرگ را ا اا اااای یین رو پ رظن زا رضاح شهوژ    
هد ففف  ،کاربر دد دی و مبن اا ای روش آن توص صص یفی -تحلی للل ی اس اد .ت د هه هه اا ای مور  د نن نی یی از تحقی یی ق از طری یی ق مطالع تا   
اسنادی(کتابخانهای) و میدانی بهدست آمده است .تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج حاص نآ زا ل

ض شقن رب دیکات نم     

گردشگری بر توسعه روستایی بیانگر آستانه آسیبپذیری نقاط روستایی به لع ت باال ب ادعت ندو د رد نارگشدرگ 

ااا اااای یین

نواحی بوده و این مسئله لزوم بازنگری و ارائه سیاستهایی مناسب با ویژگیهای منطقه در جهت رف ودحم ع دددددیتها ا و
استفاده مناسب از مزیتهای نسبی موجود را ایجاب مینماید.
واژگان کلیدی:گردشگری روستایی ،توسعه روستایی ،خانه دوم  ،منطقه لواسانات
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مقدمه
انسانها بهتدريج در طول قرنهاي متمادي دريافتند كه كار جهان بر طبق نظم و قاعده بوده و تم ما

وقا عي و پيشامدها بهوس ةلي شواهد كافي ،با حداكثر احتمال ،قابل پيشب يني میباشنددد .ای یین نظ ب م هه ههه-
وس لي ه كي

رابطه لع ت و معلولي قابل توجيه است .بنابراین ه ندرك اديپ ،يياهن فد      وابس گت ييي و

ارتباط بين وقا عي و كشف كي

يباشد كه بتوان با آن ،رويدادهاي آ ني ده
الگو ،قانون يلك يا نظريه م 

را پيشب يني نموده و در صورت نامطلوب ب رب ،ندو اا ااای ج ول گگگیری از آنه مت ،ا هههی ییدات الزم فر مها
گردد.

لگی ییری و گس شرت
رشد و گسترش گردشگری بهههوی گشدرگ هژ ر ییاتسور ی     و ب کش نآ عبت ه للل للل
م و قر تسا رضاح ن  .......گ زا یکی تغارف تاقوا نارذ
خانههای دوم از پدیدههای م ّهّهم قرن بیستم م

  

نیازهای جامعه انسانی است .از اینرو ،روس  دصاقم زا یکی اهرهش نوماریپ یاهات ا یمسیروتوک       
است که اساسًاًا بر پایه جاذبههای طبیعی استوار است .نواحی روستایی با توجه به ظرفیتهای طبیعی
و فرهنگی موجود در روستاها ،از جمله عرصههایی اسدر نواحی روستایی ایجاددد ش هد و گس شرت
یافتهاند .گردشگری روستایی میتواند نق یدجت رد یمهم ش د  تایح  ر  ،اهاتسو ا و لاغتشا داجی     
درآمد برای روستاییان ،حفاظت از میراث فرهنگ ات و ی ر خی ی مک  ،ک هب 

فر تامدخ ندش مها

      

زیربنایی ،تشویق توسعهی سایر بخشهای اقتصادی و تنوعبخشی به فعالیته ییاتسور داصتقا یا    

میگردد .با توجه به ماهیت "گردشگررری خانهههها ای دوم" و ارتب اعف اب نآ طا لل لللی ییتها ای مخت فل

اقتصادی و اجتماعی ،بروز تغیی ییرات و تح  تالو زززیستتت محیط ططی و اثر اصتقا تا دد دددی ـ اجتما ععع ی و
فرهنگی اجتنابناپذیر است ،بهویژه رشد بیرویه و ب ناخ همانرب نود ههه ههههها ای دوم م ممیتوانددد اثر تا
نامطلوبی به دنبال داشته باشد .ناحیه روستایی کوهستانی شمال تهران واقع در بخش لواسانات یکی
از عرصههایی است که در آن ،طي چند دهة اخیر ،به دلیل رشد و توس  ةع بب بببیروی ییة ش و نارهت ره
آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آن ،فعالیتهای گردشگری روستایی به شدت گسترش یافتههه
و در همین راستا حومهنشینی فصلی و خانههای دوم رواج یافتههه اس اوضر( ت نن نننی ، 1382 ،ص .) 60
ویژگیهای طبیعی و اکوسیستم کوهستانی لواسانات ،موجب گسترش باغها در دامنه کوهها ا شدهه
که این باغها در جهت تعادل و توازن و دستیابی به اهداف چندجانبه بوده و تولید و حفاظ اهنآ ت   
م چ وظنم دن ر د هب ،ه للل للللی ییل رش تسگ و د رش   
همواره مد نظر قرار داشته است .اما امر  هزو اای یین سیستم م
خانههای دوم و گردشگری غیرمسؤالنه مورد تهدید جدی قرار گرفته است (کیارستمی.)3 138 ،
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بهطور کلی ،هیچ تعریف مشخصی درباره خانههای دوم ارائه نشده است اما در فره ارغج گن ففی ییای
انسانی چنین آمده است :خانههای دوم ،خانههایی است ک ب ه هه هههوسییله خانوارها ای س طاقن رد نکا   
ی معمو ًالًالًالًال در ن او حححی روستاایی
دیگر خریداری و یا به مدت طوالنی اجاره میشود .چنین خانهه یا ی ی
قرار داشته و برای مقاصد تفریحی اس و هدش هدافت اسا هب مممم مممممی خانههههاییی آخر هتفه     ی ییا خانههههاییی
تعطیالت نیز موسوم میباشند(جانستون .) 1988 ،مؤسسه ابداعات اجتماعی در امریکا نیز خانههههاییی
دوم را بدین صورت تعریف میکند :خانههای دوم ،خانههایی هستند ک زا رتمک ه     91روز در هر
سال تقویمی اشغال میشود .به هرحال میتوان گفت خانههای دوم یا تعطیالت ،مساکنی هستند که
در نواحی مختلف از جمله نواحی روستایی توسط ساکنان شهرها ساخته و یا خریداری م ممیشوددد و
در روزهای معینی مانند روزهای تعطیل و فصل تابس تدمع نات ًاًا فت و تغارف فده اب 

ررررر رررررررریح م درو

استفاده قرار میگیرند(رضوانی .)31 81 ،در میان تعاریف مخت فل ی که از خانهههها ييي دوم ارائههه شدهه
است ،تعریف زیر بیشتر مورد پذیرش محققانی است که در این حیطه فعالیت میک نن د:
خانه دوم ،ملکی است که براي مدتی به نع وان یک «محل اقامت موقت» براي افر عم هک يدا مو    ًالًال
در جاي دیگري زندگی میک نن د ،خریداري و یا اجاره میشود).(Hoogendoom and et al,2005

در واقع خانه دوم ،از دو لغت  homeو  secondتشکیل شده است که  homeدر لغت به معنای
مکانی که در آن زندگی میکنیم و  secondدر لغت به معنای ثانیه ،دوره کوتاهی از زمان ،دوم و
دومین است و ترکیب این دو واژه اصطالح خانههای دوم را معنی میییده ،یلوارک( د     ،0 00 2ص
 .) 65 2بهعبارتیدیگر ،به خانههایی گفته میشود که اغ بل

شهروندان در ن حاو ییی روس یات ییی خوششش

آبوهوا و ییالقی برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت تدارك میبی نن د .بیشتر خانههاییی دوم
در نواحی روستایی بهصورت خرید زمین و ساخت خانههای ویالیی در دامنه تپههاییی مشر ففف بههه
مناظر طبیعی زیبا احداث میگردد) صالحی نسب ، 1384 ،ص  )34معمو ًالًال به اینگونههه خانهههها ا در
نواحی روستایی ،خانههای آخر هفته یا خانههای تعطیالت نیز میگویند که برای مقاصد تفریحییی
بهکار میروند) نع ابستانی ، 1388 ،ص .( 151
همچنین گردشگري خانههاي دوم ،یکی از الگوهاي گسترش گردش ب يرگ هه ههه وی ییژه در ن او حححی

روستایی و کوهستانی است که از طریق گسترش مالکیت خانههاي دوم(خانههاي ییالقی ی ییا خانههه-
هاي تعطیالت) حاصل میشود ) .(Williams' and Hall,2000این نوع گردشگري شاید مهمتریین
شکل توسعه گردشگري در نواحی روستایی کشور باشد که سریعًاًا در بسیاري از مناطق بهههوی ییژه در

...................................................481پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 6931

نواحی روستایی اطراف کالنشهرها در حال رشد است(صیدایی و دیگران .) 1389 ،این نوع مال يك ت

به شكل گستردهاي در اروپا نیز وجود داشته و داراي قدمت دير ني ه است ) . (Hall et al,2005بههه-

طوري كه در فنالند مال يك ت خانههاي دوم بخش مهمي از فرهنگ م يل بهشمار میآی یید ک بيرقت ه   ًاًا
ش ناخ كلام ،اهراوناخ زا دصرد هدزنا

ههههه ههههههها ييي دوم میییباشنددد ) .(Strandell and Hall,2015در

انگلستان تعداد خانههای دوم از  186 , 29 2واحد در سال  005 2به  384 , 245واح لاس رد د

2009

افزایش یافته و رشد ساالنه آن 2/6درصد بوده است(فيروزنيا و همكاران.) 1390 ،
در ايران نيز پديده گردش ناخ يرگ هه هههها ييي دوم در ن حاو ييي كوهس نات ييي و ییالق ققی مج هش روا ره يا   
بزرگ و همچ ين ن در نواحی ساحلی شمالی و جنوبی کشور با هدف گ  تغارف تاقوا نارذ ر دش     
چشمگيري داشته ،بهطوريكه حتي منظرهاي روستا يي را تحت تأثير قر را داده استتت(خوش فررر و
همکاران .) 1391 ،تمایل شهروندان در سالهاي اخیر به سمت و سوي ساخت ویالهاي روستایی یا
همان خانههاي دوم به هر لع تی ،موجب کنشهایی در ابعاد اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگ گگی ،زیست

محیطی و یا اثراتی از تعامل این عوامل در مقاصد گردشگري بین اهالی بومی و گردشگران خانههه-
هاي دوم ،شده است.

بنابراین در راستای توسعه فعالیتهای گردشگری در مناطق روستایی ،سازمان میراث فرهنگ گگی،

صنایع دستی و گردشگری کشور از سال  ،3 138اقدام به مطالعه و تعیین روس هات اای دارای جاذبههه-
های تاریخی ،فرهنگی و طبیعی با ناونع «روستا ای ه گشدرگ فد ررررری» نم  دادعت .تسا هدو ا اا اااای یین
روستاها تا سال  1391بالغ بر  464روستا بوده که از این زمان به بعد روند توجه به روستاها در زمینه
رونق گردشگری از ابعاد بیشتری برخوردار شده است .در حال حاضر تعداد  1100روستای ه فد
گردشگری در سطح کشور تعیین شده و در برنامهری ییزیهاییی توسعهههای کش وم رو ر رارق هجوت د     
دارند .هدف از انتخاب این روستاها ،حفظ و تقویت ظرفیت گردشگرپذیری روستاها و جلوگیری
از گسترش آسیبهای زیست محیطی و فرهنگی  -اجتماعی حاصل از حض گشدرگ رو ر هدوب ،نا    
است .روستاهای اطراف کالنشهر تهران به دلیل ارتب زن طا دددی ییک ب هش ا ر ارهت نادنو نن ن ننننی و س تلوه
دسترسی به آنها ،همواره مورد توجه بوده و بسیاری از خانههای دوم در این مناطق روستایی ایجاددد
شدهاند .لذا بهمنظور ساماندهی گردشگران ورودی به روستاها ،تعدادی از روستاهای گردشگرپذیر
استان تهران مورد مطالعه قرار گرفته و به نع وان روستاهای ه گشدرگ فد ررررری معرف ففی شدهههانددد .از
مجموع  24روستای هدف گردشگری این استان تعداد 8روستا در شهرستان شمیرانات 7 ،روستا در
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شهرستان ورامین 3 ،روستا در شهرستان دماوند 2 ،روستا در شهرستان فیروزکوه بوده و شهرس ات ننن-
های تهران ،ری ،پاکدشت و اسالمشهر دارای یک روستای ه گشدرگ فد ررررری هس .دنت ناتسرهش   
شمیرانات دارای  2بخش لواسانات و رودبار قصر  نا مم مممیباشددد .بخ ناساول ش ا راد ت ااااای  2دهس نات
لواسان بزرگ و لواسان کوچک بوده و تعداد  5روستای هدف گردشگری لواسان ب ،هجفا ،گرز   
ش موض هعلاطم عو   
برگ جهان ،کند لع یا و کند س لف ی در بخش لواسانات قرار دارند کههه ای خب ن شش شش
حاضر میباشد.

گردشگري و توسعه روستایی
در اکثر کشورهای جهان بهویژه کشورهای در حال توسعه هنوز توسعه روستایی با چالشه یا
عمدهایی مواجه است که ناشی از بکارگیری الگوها و راهبردهای توسعهای میباشد ک وا ه ًالًال ریغ    
بومی و برونزا بودهاند و ثانیًاًا نتوانستهاند مشکالتی چون فقر ،محرومی ار یتاقبط یرباربان و ت

هب    

شهای اصلی روبروی جریانهای توسعه را کنترل نماید .در یک سیر تاریخی توسعه ،در
نع وان چال 
دهههای  1950و  1960توسعه به معنای رشد سریع اقتصادی بود و فقرا چشم ب دشر زا یدنمرهب ه    
سریع همه جانبه باال به پائین داشتهاند و در اواخر هد  ه     1970بهههت هب یتنس هاگدید جیرد هعسوت      
روستایی که متأثر از دیدگاههای کلی توسعه یعنی رشد اقتصادی ب یغت ،دو ی د اوتحم ر ا ثحابم و د    
اجتماعی و سیاسی نیز وارد مباحث توسعه روستایی شد .در اوایل دهه  ، 1980م رد ییاتسور قطان   
بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه از تحوالت زیربنایی که در اقتصاد ملی و
ناحیهایی رخ میدهند ،تأثیر پذیرفتهاند ،اما م زا دنتسناوت یمک قطان  تالکشم ک ،تیعمج شها       
م و از دس و ییاتسور تیوه نداد ت
پایین آمدن سطح اشتغالزایی و درآمد ،خدمات دولت ک ی مم مم
فرهنگی بگریزند .بنابراین باید پذیرفت که سیاستهای جدیدی برای کمک ب یداصتقا حالصا ه    
اجتماعی جوامع روستایی مورد نیاز است .در شرایط کنونی ،توج یلاعف هعسوت هب ه تتتت تتتتته رگید یا   
اقتصادی جوامع روستایی از جمله گردشگري روستایی ضر م یرو یی ییینماید  ...سیاست

گردش رگ ييي

پایدار در دنیای امروزی ،رهیافت جامعی است که خواه م دنلب دشر نا دت      فعال گشدرگ تي ري   
بدون اثرات مخرب بر زیستبومهای طبیعی است و بر این نکت  دیکات ه د رد هک درا هعسوت بلاق      
گردشگري ،بشر قادر خواهد بود که جوانب خواصی از محیط را در جهت مثبت یا م فن ی تعدیل یا
فزاده ،مرادددين ننژاد ، 1381 ،ص  .) 55ب طاخ نیمه ه ر رد  ،دنچ لوط
دستکاری نماید (شری 
گذشته ،مفهوم گردشگري پایدار تا حدی پیشرفت کرده و ج ات تسا هداتفا ا

لاس

   

یوگخساپ دناوتب       
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تهدیدات گردشگري نابسامان باشد ،گردشگري پای ،راد گردش رگ ييي را در غالب
کرده و رابطه مث ثل وار می و وس کی زا ار نآ نیمزرس و نابزیم هعماج نا

هعماج

یسررب اهزرم    

نامهیم ینعی          

گردشگران را از سویی با فعاليت گردشگري برقرار ساخته است .در گذشته فعاليت گردشگري در
یزد ،گردشگري روستایی قصد دارد فشار و بحران موجود ب نی
این رابطه مث ثل وار حرف اول را م 
  

س لیدعت ار ثلثم علض ه وط رد و هدرک الالالالالالالالالالالال الالنی م نزاوم تد هههه های را برقرار س  اااا ازد .ای زا شخب ن

گردشگري قصد دارد آسیبهای فرهنگی و محیطی را به حداقل رسانده ،رضایت بازدیدک نن دگان
را فراهم ساخته و در درازمدت مقدمات رشد اقتصادی ناحیه را فراهم آورد .این راه بدست آوردن
تعادل و موازنه بین رشد نهایی گردشگري و نیازهای حفاظت و نگه عیبط عبانم یراد ی م  ی ییی یییییباشد
(قادری ، 1382 ،ص .) 135
تعریف و مفهوم گردشگري روستایی
یگویند.
یافتد را گردشگري روستایی م 
بهطور کلی گردشگري که در مناطق روستایی اتفاق م 
سایر اصطالحاتی که انواع گردشگري را در نواحی روستایی شرح میدهد عبارتند از:
گردشرگ ييي

کش زروا یی ی :1مع یقد ین ق ب شدرگ نآ ر م یزرواشک نیمز یور  ییییییییی ی یییی یباش یلو د     

گردشگري کشاروزی مفهومي گستردهتر دارد ک شج ه

نن نننه زوم ،ا هه هههه ریاس و تالوصحم هئارا ،ا     

جاذبهها و رویدادهای فرهنگی روستا را شامل میشود.

گردشگري سبز:2اگر چه در برخی از کشورها « گردشگري سبز» به گردشگري روستایی اطالق

میشود (یعنی گردشگری در مناطق سرسبز) ،اما غالبًاًا برای توصیف بخشی از گردش راک هب يرگ    
یباش  و د آآآن را با
میرود که بیشتر از اینکه طرفدار گردشگري سنتی باشد طرفدار محیط زیست م 
نامهای مختلف مانند «گردشگري مسئوالنه»« ،گردشگري انعطافپذیر»« ،گردشگري س نمدو ددد» یا
«گردشگري جدید» نامیدهاند ،زیرا گردشگري سبز بهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین
محیط زیست طبیعی و اجتماعی است .بهعبارت دیگر ،افزایش توجه به اثرات زیانباری ک  ه ببرخی
گردشگران در محیط زیست ایجاد میک نن د با ثع

بوجود آمدن نوع خاصی از گردش مان هب يرگ    

گردشگري سبز شده است.
اکوتوریسم:

3

ینظیر هعسوت یارب ار ی    
نوعی از توسعه گردشگري است که «فرصتتته ب یا یی یی

روستایی همه جانبه ،گردشگري ،مدیریت منابع و مدیریت مناطق حفاظت شده در بسیاری از نقاط
دنیا بوج م دو یی یییآورد» بهههوی شدرگ عون نیا هکنیا هژ گر یعون ،ي تسا تعیبط يرگشدرگ زا     
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(گردشگري برای مناطق طبیعی و دست نخورده) که بهطور م ار تسیز طیحم زا تظافح یرثو
گه نمدوس فلتخم یا د  و تسا  ت ا تایبرج ر هدنز       
افزایش میدهد و برای جوامع محلی و فرهنگ گ
آموزشی به گردشگران ارائه میدهد و در حقیقت گردشگري پایداری است که در هب لاح نیع    
محیط زیست روستایی وابسته است( شارپلی.) 1380 ،
اهمیت گردشگری روستایی

 18در

گردشگری روس یات ی ب  هه ههه متجا ـ یحیرفت تیلاعف کی ناونع ا همین رد ،یع ود م نرق         

انگلستان و اروپا ظاهر شد .قبل از آن هم ،مناطق روستایی ،مورد استفاده فعالیتهای تفریحی قر را
گرفته بودند ،اما شرکت در این فعالیتهای تفریحی محدود به اقشار برتر جامعه بود .اما در اواخر
قرن هجدهم گردشگران طبقه متوسط افزایش یافته و هدف آنها گذران اوقات فراغ شچ رد ت

مم ممم-

اندازهای زیبا بود .در میان انواع مختلف گردشگری ،رشد و توسعه گردشگری روستایی ب لیلد ه   

ت-
فعال ّیّیت وسیع اجتماعی مورد توجه افراد زیادی قرار گرفت ،که به سه نع صر وابسته ب :دو فرشیپ تت تت
های تکنولوژیکی ،افزايش اوقات فراغت و افزايش درآمد .در قرن نوزدهم ،گس هار طوطخ شرت   
آهن ،دسترسی به مناطق روستایی را برای افراد زیادی فر و درک مها ف عورش ع گ تيلا ر شد گر ،ی      
1945

سبب رشد گردشگری روستایی شد .رشد سریع تقاض  یرگشدرگ یارب ا ر  ییاتسو ا س ز ال    

آغاز شد .م ّوّوثرترین عامل گردشگری روستایی رشد مالک ّیّیت خودرو بوده است ،این عامل به همراه
افزایش درآمد و اوقات فراغت ،سبب شد مردم بیشتری بتوانند از روستاها دی وا رد .دننک ند ا طس    
دهه  1980آماری رسمی از اروپا گرفته شد که اهم ّیّیت روستا را به نع وان یک مقص گشدرگ د ری   
یک نن د و اگر کوهستانه مه ا   
نشان داد که  52درصد اروپائیان تعطیالت خود را در روستا سپری م 
جزو روستا بهحساب آیند ،این رقم به  48درصد خواه ر د سس سسسید (ش لپرا ی ، 1380 ،صص

 54ـــ .) 50

ادعا میشود که گردشگری روستایی تبدیل به فعال ّیّیتی بر اشقا یا ر دش هعماج طسوتم  ه رد تسا    
حالی که گردشگري خانههای دوم در ن وصخم ییاتسور یحاو ص شقا  ا ای و دنمتورث ر

  

لیصحت       

کرده اجتماع است.
عوامل مؤثر در گردشگری روستایی
در واقع ،توسعه موف ّقّقیتآمیز گردشگری روستایی منوط ب هچ هک تسا بلطم نیا کرد ه   

   

یکند! بهطور کلی دو دسته عوامل را میتوان در
چیزی مردم را به گردشگری روستایی تحريک م 
نظر گرفت:
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یش رد لماوع نیا دو
• عوامل رانشی «دفعک نن ده» :که به آنها شاخصهای «ویژه فرد» نیز گفته م 

نتیجه نیازهای شخصی و روحی فرد یا تأثیرات گسترده دیگر میباشد و غالب ًاًا هب یشنار لماوع زا     
یشود.
نع وان «نیاز به فرار» یاد م 
• عوامل کششی «جذبک نن ده» :که مربوط به ویژگیهای مخصوص مقاصد و محلهای روستایی
میشود و از نظر آب و هوا ،مناظر ،بعد مسافت ،قیمتها و غیره گردشگران را راضی نگه میییدارد
(شارپلی ، 1380 ،ص  .) 60تعداد زیادی از گردشگران به دنبال ویژگیهای حقیق  اتسور ی ا لیبق ز    
آرامش و آسایش ،احساس آزادی و سایر عواملی هستند که با زن رد یرهش دیدج یگد

ضقانت     

میباشند (ش لپرا ی ،31 80 ، ،ص  .) 64موفق ّيّي گشدرگ ت ر ب ییاتسور ی هههه هههههط و هعسوت اب کفنیال رو   
محافظت بیشتر منابع روستایی در ارتباط است.
عوامل موّثّثر بر افزایش تقاضای گردشگری روستایی
ـ مالکیت خودروی شخصی :افزايش توليد و توز عي اتومبيل شخصي به همراه افزايش درآمد جهت
تهيه خودرو ارتباط مستقيم با افزايش گردشگري روستا يي دارد.
ـ پیشینه اجتماعی :بسیاری بر این عقیدهان رد تکرش هک د

گر یانبم رب ییاتسور یرگشد طب هق   

     

اجتماعی است .در سال  42 ،0991درصد از جمعیت انگلستان که جزو طبقات بسیار مر ّفّف رم ،ه ّفّف و ه
نسبتًاًا مر ّفّفه بودهاند 25 ،درصد از گردشگران روستایی را تشکیل میدادن .د رد هک دمآرد تاقبط     
مختلف اجتماعی با شغل متناسب است عامل م م یرثؤ یی یییباش ولعم و تالیصحت دنچ ره ،د م تا      
درباره روستا بیتأثیر نمیباشد.
ـ محل خانه سازی :جایی ک قا لحم ه ا م مئاد تم ر م مد یییییی یییییییباش د یرثوم لماع زین د ر هب لیامت        
گردشگری روستایی است در سال  0991مطالع اد ناشن تا د هه هههان اتسور هب کیدزن هک یناسک د       
زندگی میک نن د (یک تا سه مایل) غالبًاًا از کسانی که دورتر زندگی میک نن د ،عالقهم تشیب یدن ری   
برای گردش در روستا دارند ( شارپلی ، 1380 ،صص  59ـ .) 58
نقش گردشگری در توسعه روستایی
مترین هدف توسعه گردشگری ،توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردش شخب .تسا ی    
مه 
کوچکی از گردشگری را ،گردشگری روستایی تشکیل میدهد که البته سهم مهمی را در اقتص دا
مناطق روستایی دارد.
• فواید اقتص  یدا  ::گردش ا دیدج و مهم عبنم ییاتسور یرگ ی مآرد داج د بر عماوج یا   
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روستایی است ،بنابراین درکارهایی که با گردشگری مرتبط هستند مثل رستورانها ،خردهفروش ،ی
حمل و نقل و  ...شغلهای جدیدی بهوجود میآیند .از فعالیتهای خدماتی موج یس لثم دو س مت    
تهای چندگانه بهههوج م دو یی یییآی و د
یشود .فرصتهایی برای فعالی 
حمل و نقل روستایی حمایت م 
یشود (شارپلی ، 1380 ،ص
بدینوسیله از رکود اقتصادی موق ّتّتی جلوگیری و از درآمدها حمایت م 
.) 47
• فواید اجتماعی  :توسعه گردش یلاعف ببس ییاتسور یرگ تتتت تتتتته فلتخم یعامتجا یا ی رد 

  

یشود از قبیل:
جوامع روستایی م 
ـ تقویت و حمایت خدمات محلی ـ ایجاد امکانات و جاذبهههای جدید ـ افزایش روابط اجتم و یعا
گهای محلی ،حرفهها
ایجاد فرصتهایی برای مبادله فرهنگی ـ ایجاد آگاهی بیشتر در زمینه فرهن گ
و هویت فرهنگی ـ دوباره پرجمعیت کردن مناطق روستایی زیرا ای ایس اب رما ن س تتتت تتتتتته شهاک یا   
یکند.
جمعیت و افزایش تعداد کهنساالن جوامع روستایی مقابله م 
• فواید زیست محیطی  :انگیزه اصلی بسیاری از گردشگران از دیدار روستا ،بهرهگیری از
طزیست ج اّذّذ ب ،بس دراد یگت
فضای روستایی است .موفقیت گسترش گردشگری روستایی به محی 
بنابراین گردشگری :هم درآمد ایجاد میکند و هم انگیزه حفظ ،حمایت و آبادانی محیطططزیست
طبیعی روستا را ایجاد میکند .با ایجاد فعالیتهایی از قبیل دفع زباله ،تنظیم آئیننامههای ترافیک و
اصالح ساختمانها منجر به بهبود محیط زیست در روستاها میشود (ش لپا ی ، 1380 ،ص  .) 42باید
یشود ،توسعه نامناسب
توجه داشت همانطور که فوایدی از توسعه گردشگری روستایی حاصل م 
آن نیز زیانها و آثار م فن ی به دنبال دارد.
اثرات و پیامدهای گردشگری روستایی

بهای اقتصادی
• آسی 

گردشگری روستایی ،هزینه خدمات عمومی مثل جمعآوری زبال تسگ ،ه ر داج ش ههه ههههه ....و ا ار
افزایش میدهد .در هزینهههه عسوت یا هه هههای مث تسیروت هبذاج داجیا ل ی ب و تاناکما ،

هههههه هههههههط لک رو ی   

اصالحات زیربنایی دخالت دارد .مشاغل تمام وقت و فصلی را ایج م دا یی یییک تسا نکمم یلو دن     
مردم محلی عالقه یا مهارت الزم برای پذیرش شغل پیشنهاد شده از جانب

گشدرگ ر هتشادن ار ی    

باشند .غالبًاًا منجر به افزایش قیمت زمین ،کاال و خدمات میشود بهویژه گردشگري خانهه مود يا
در مناطق روستایی به این مع و تسا ان

تراظن هجیتن رد      جوام لحم ع ی مک یتسیروت قطانم رب    
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یشود.
م 
• آسیبهای اجتماعی :

هجوم تعداد زیاد گردشگران میتواند تأثیررره اتوک یا هه هههم و تد

ب نل دمدت بر استحکام اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی داشته باشد .توسعه گردش بجوم یرگ
یشود ،بهههط  رو ممث :لا ار یعامتجا دض یاهراتفر
تأثیرهای م فن ی بر جوامع محلی و فرهنگ آنها م 
افزایش میدهد .بر اثر تر هب ،نارگشدرگ شیازفا و مکا حر اتسور نانکاس می

  

م زواجت ییییییییی ییییییییییش .دو

روستائیان را با عقاید جدید ،مد لباس و شیوههای نادرست رفتاری آشنا میکند ک  اب ه ا زر شش شششه یا
یک نن د .به خانهسازی تأکید میکند و روستائیان را در مورد داش دمآرد نت   
سنتی ـ فرهنگی مقابله م 
یکند.
مو ّقّقت یا اقامت دائمی دچار تردید م 
• آسیبهای زیست محیطی :

مآوری
بهطور کلی حضور تعداد زیاد گردش هارف و نارگ مم مم
   

خدمات و امکانات برای آنها اگر صحیح کنترل و اداره نش  ،دو ووویژگیییه طیحم تسیز یا ی هک 
یدهد یا نابود میییک .دن ب هه هههوی گشدرگ هژ ری   
گردشگران را به مناطق روستایی میکشاند ،کاهش م 
با ثع

تخریب درختان و باغات و مراتع میگردد .بهخصوص ظهور خانههای دوم ب یمز یاج ه ننن نننن-

های کشاورزی و مراتع این اثر را پررنگتر مینماید .گردشگری روستایی با ثع

افزایش آلودگی

در مناطق روستایی میشود ،که ممکن است آلودگی ظاهری باشد مثل وج و لاغشآ دو

ک هلابز ه    

ناشی از تردد زیاد مسافران است ،آلودگی صوتی یا تصویری که میتواند در اثر فشردگی ترافیک
در جادههای روستا یا توسعه نابهجا یا دخالت در وضع ظاهری روستا ایجاد شوددد (ش لپرا ی، 1380 ،
صص  44ـ.)34
گردشگری اکولوژیک
غلبه دیدگاههای زیس و یطیحم ت

لوکا و کیژ ی رد 

 طوبرم تایبدا ب عسوت ه ه موهفم ،رادیاپ          

گردشگری اکولوژیک را در مباحثی نظیر برنامهریزی روس یات ی رد .تسا هدرک دراو  لاس    

1975

ریچارد ریجستر 4مفهوم اکولوژی سکونتگاهی را به نع وان یکی از س امزا نننه یارب یعافتناریغ یا    

«بازساخت سکونتگاهها در تعادل با طبیعت» بنیان نهاد .گردشگری اکولوژیک را میت هنوگنیا ناو   
تعریف کرد ،جایی که گردشگران میتوانند پیاده ،با دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی حرکت ک نن د
و بدون هراس از ترافیک سنگین و آلودگی هوا ،آب و آلودگی صوتی ،تفریح و استراحت نمایند.
یکند:
گردشگری اکولوژیک از اصول ذیل پیروی م 
1ـ بازنگری اولویتهای حمل و نقل جهت توجه به پیادهروی ،دوچرخه س اوس هبارا ،یراو ر و ی
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وسایل حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی.
2ـ احياي محیطهای روستایی صدمه دیده بهخصوص کوهستانها ،مراتع و باغات و خطوط ساحلی
3ـ ایجاد آالچیق ،چادرها و بهطور کلی محل سکونت موقت ارزان و راحت.
4ـ ترویج ساده زیستی داوطلبانه و تقبیح خانههای مجلل.
5ـ حمایت از کشاورزی محلی.
6ـ حفاظت از منابع و کاهش آلودگی آن.
7ـ باال بردن آگاهیهای زیست محیطی گردشگران از طریق طرحهای آموزشی که آگاهی عم مو
یدهد (کاظمی محمدی ، 1380 ،ص .) 106
را درباره مباحث پایداری اکولوژیک افزایش م 
برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی
سیاستگذاران و برنامهریزان به گردشگری به چشم فعاليتي که ثب و یداصتقا تا

ار یعامتجا

برای جوامع روستایی به دنبال دارد مینگرند .اگر چه بیشتر از یک قرن اس رد یرگشدرگ هک ت

  
  

بسیاری از مناطق روستایی وجود داشته و در بسیاری از م غتشا و دمآرد یلصا عبنم قطان ا للللللللللل زای ییی
بوده ،اما همواره خأل برنامهریزی کارآمد ،در سیاستهای توسعه روستا برای فراهم آوری ،یا یک
پارچه کردن گردشگری ،احساس شده است .لذا توجه به جریانهایی چون نظارت بر گردش نارگ
و حفظ محیط زیست در زمینه مدیر ّیّیت گردشگران روس م تیمها زئاح ات

يييييييييباش .د زا یرایسب رد   

جوامع محلی در امور برنامهریزی و مدیر ّیّیت توسعه گردشگري پایدار بر محور جامعه توج هدش ه   
است .با این حال هنوز میان درک فوائد گردش گ قیفلت و ییاتسور قطانم رد یرگ ر شد گر اب ی       
برنامههای توسعه روستایی خألهایی احساس میشود ل ورض اذ ر یدم ت ر مانرب و تی هههه هههههری رثؤم یز   
درباره گردشگری روستایی دیده میشود .بدون تردید برنامهریزی و مدیریت ص گنهامه و حیح   
گردشگری روستایی مسئولیتی پیچیده است (شارپلی ЌЌ 1380 ،صص  110ـ  .) 109روستا منبع چ دن

کاربردی است که گردشگری تنها یکی از نیازززه م اتسور یا ییی ییییباش م رظن هب هک د ییییی ییییییرس بلاغ د   ًاًا
گردشگری تهدیدی برای روستا به حساب میآید ،ب مانرب هب نتخادرپ نیاربان هههه هههههری ریدم و یز یت   

اصولی درباره گردشگری روستایی به دالیل زیادی ضروری است .میتوان گفت ک گشدرگ ه ری   
روستایی به دالیل ذیل باید به خوبی برنامهریزی و اداره شود:
ـ زراعت و کشاورزی که کاربرد اصلی زمین در مناطق روستایی است ،روبه زوال است.
ـ بسیاری پذیرفتهاند که گردشگری میتواند وسیلهای مناسب و سودمند بر و یداصتقا حالصا یا
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اجتماعی مناطق روستایی باشد.
ـ روستا منبعی آسیبپذیر و مستعد تغییرات زیست محیطی و اجتماعی است .بههمین دلی تيلاعف ل   
یکند ،برعه نیا دراد هد   
گردشگری ،مسئولیتی ب نل دمدت در قبال محیطزیستی که در آن فعال ّیّیت م 
مسئولیت در مناطق روستایی که توسعه گردشگری با سالمت محیط زیست رابط ،دراد گنتاگنت ه   
سنگینتر است ،و این مسئولیت تنها از طریق برنامهههری ریدم و یز ّیّی رجا لباق ت ا تسا  ،یلپراش(       
 ، 1380صص  112ـ .) 111
اهداف کلی گردشگری روستايي

1ـ تفریح :گسترش تفریحات گردشگری در روستا باید بر اساس فعالیتهایی باشد ک رگنایامن ه   
ویژگیهای روستا ،زیباییها ،فرهنگ ،تاریخ و حیاط وحش آن باشد.
2ـ توسعه :توسعه روستا باید حفظ محیط زیست و اهداف تفریحی را تقویت کند.
3ـ طرحریزی :برنامهریزی و اداره توسعه جدید گردشگری باید با منظره توازن داشته باشد.
4ـ اقتصاد روستایی :سرمایهگذاری در گردشگری روستایی باید از اقتصاد آن حمای اب دنک ت    
این حال باید در مناطق وسیع کم جمعیت صورت گيرد ،تا از انبوهی جمعیت و خسارات ناش زا ی
فرسایش منابع طبیعی و استفاده بیش از ح ّدّد آنها جلوگیری شود ،و موجب گسترش اقتصاد و فواید
دیگر شود.
5ـ حفظ محیطزیست :کسانی که از گردشگری روستایی سود میبرند ،باید در حفظ آن سهیم
باشند .و با حمایتهای سیاسی و عملی از محیط زیست و اجرای سیاستها و برنامههای تفریح ،ی
کیفیت آن را بهبود ببخشند.
6ـ بازاریابی :تبلیغ و اطالعرسانی در مورد صنعت گردش درم مهف دیاب یرگ م ر نآ هب تبسن ا       
عمیق کند ،تا استفاده بهینه از روستا منجر به درک و ل ّذّذت بردن از آنها شود (ش لپرا ی ، 1380 ،ص
.) 23
روستا منبعی است که کاربردها و فواید زیادی مثل گردشگری دارد .برخی از ای لثم اهدربراک ن    
کشاورزی و جنگلداری جزء الی فن ک طبیعی و اجتماعی روستا هس ن ریاس هک یلاح رد دنت ی اهزا      
مانند خانهسازی و جاده سازی ،ذخایر روستا را کاهش میده ب ای دن ههه ههههک م نیب زا یل ییی ییییبرن .د اریز   
روستا منبعی است که نیازهای گوناگونی دارد و نباید با برطرف کردن یک نیا از م یاهدربراک عنا   
شه زا دنرداق رتمک ا عبانم     
دیگر آن شد .بهعبارتی هر چه نفوذ یک بخش بیشتر باشد ،س خب ریا شش شش

گردشگری و توسعه روستایی :تحلیل جامعه شناختی نقش193 ................................................................

روستا بهرهبرداری ک نن د .به اختصار باید گفت رابطه متقابل میان هم دراد دوجو اتسور یاهزاین ه     
البته ماهیت این رابطه در حال تغییر است .مخصوصًاًا هر چه سهم کشاورزی در اشتغالزایی و ایجاد
درآمد کاهش یابد ،گردشگری تبدیل ب لاعف ه ّیّی ییاتسور قطانم رد بسانم و یلمع یداصتقا ت        
میشود .موفقیت گردشگری روستایی مره هجوت بلاج و ملاس تسیز طیحم نو

رو اتس تسا         

بنابراین الزم است که تمام نیازهای مختلف روستا بهههط یحص رو ح دا  ا نآ نیب و دنوش هر هههه ه هههههها تع لدا
برقرار گردد و در عین حال باید مطمئن بود که خود گردشگری از کیفیت و جاذبههای منابعی که
به آنها وابسته است ،نمیکاهد (شارپلی ، 1380 ،ص  .) 45گردشگری روستایی باید با روشی توسعه
یابد که بر فضای روستایی تأکید داشته باشد ،یعنی مقیاس روستا ،ویژگیهای آن و ساختمانهایش
طبق محیط اطراف باشد ،از ساختمانها و وس اشن هک دوجوم لیا ن ننن نننننده یلحم هعماج یگژیو هدن     
هستند ،استفاده ک متجا ،یعیبط یورملق رظن زا و دنن ا دودحم یگنهرف و یع
گردشگری را ج بل

،دنشاب تا دنناوتب          

کند (شارپلی ، 1380 ،ص .) 21

اصول برنامهریزی گردشگری روستایی
یکی از موانعی که تاکنون از توسعه صنعت گردش تسور رد یرگ اا اااه وشک یا ر گولج ام  یری     
کرده ،کمبود برنامه در این زمینه است .در گذشته یا برنامهای خاص برای روستااه هنیمز نیا رد ا    
وجود نداشت و یا در صورت وجود ،به دلیل نبود مدیریت داخلی روستا ،بهطور کامل و پایدار به
اجرا در نمیآمد .اکنون روستاها دارای نهادی برنامهههری مان هب ز     «ش رو اا» و نه یارجا یدا ی مان هب      
«دهیاری» هستند و این دو در کنار هم و با كمك مردم و كارشناسان ميتوانند به برنامهريزي ج ّدّدي
در زم ني ههاي عمراني و توسعه و از جمله گردشگري پرداخته و آنها را به اجرا در آوردند .آنچه در
زیر میآید ،اصول کلی برنامهریزی گردشگری است که میبایس وم ت ر  تیریدم هجوت د ر اتسو      
قرار گیرد .این اصول حاصل ت فل یق دو دیدگاه است« :برنامهریزی آیندهنگر» که بر پای دیکأت یراد   
دارد و «برنامهریزی راهبردی» که بر اقدامات عملی استوار است.
1ـ تعیین هدف اصلی  :اولین اصل در برنامهریزی راهبردی ،تعی  ییاهن فده نی یا تدمدنلب      
است ،در اینجا هدف ،توسعه فعاليت گردشگری روستا به شکل پایدار است ،بس ره طیارش هب هت

   

روستا میتوان هدف ب نل دمدت دیگری نیز تعیین کرد ،گاه هدف اصلی حفظ محیط طبیع اتسور ی   
است و در حدی که به این ه ههدف لطمهههای وارد نش ف هعسوت یدعب فده دو ع یرگشدرگ تيلا       
روستا يي میتواند باشد.
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2ـ تعیین نقاط ضعف و قوت روستا :پس از تعیین ه طاقن تخانش ،ماگ نیمود یلصا فد

     

ضعف و قوت روستا بر لیسو هب دیاب .تسا یرگشدرگ هعسوت یا ه هف ،تخانش رازبا ر زا یتس           
جاذبههای روستا تهیه نمود البته تنها اماکن باستانی یا طبیعی نباید ذکر ش و بلاج مسارم هکلب دو
یش .دنو فعض طاقن    
حتی افراد تحصیل کرده و خوشنام نیز از جمله نقاط قوت روستا محسوب م 
روستا میتواند شامل کمبود امکانات و خدمات زیربنایی و رفاهی ،همچنین مس لئا ی نام  ن تینهذ د    
م فن ی مردم روستا نسبت به گردشگران نیز می بايست شناسایی شود.
3ـ تعیین فرصتها و تهدیدها« :نقاط ضعف و قوت» به شرایط داخلی روستا نظر داش ششتند ،اما
«فرصتها و تهدیدها» با شرایط بیرونی روستا سروکار دارد .برای نمونه اگر کی رانک رد اتسور     
شهر بزرگ و پرجمعیت واقع شده است بسته به هدف اصلی که اگر توسعه گردشگری باشد ،یک
فرصت محسوب میشود ولی اگر هدف اصلی و اولویت اول شما ح  طيحم ظف ط عیب ی تسیز و      
روستا باشد ،این عامل یک تهدید محسوب میشود .بنابراین باید فرصتها و تهدیدها را با توجه به
هدف اصلی دقیقًاًا شناسایی و تعیین نمود.
4ـ تعیین راههای ممکن برای رسیدن به هدف اصلی  :پس از مشخص شدن نقاط ضعف
و قوت داخلی و فرصتها و تهدیدهای خارجی روستا ،باید به دنبال راههایی باشیم که ب رثکادح ا   
استفاده از نقاط قوت و فرصتها ،موجب کاهش نقاط ضعف و تهدیدها میشوند .به ،لاثم ناونع
آن نوع گردشگری و آن شکل از گردش را باید انتخاب کرد که سازگاری و پایداری داشته باشد.
5ـ طراحی اقدامات الزم :برای رسیدن به اهداف میبایست دست به اقدددام زد .ی زا هتسد ک   
اقدامات میتواند در زمینه رفع کمبودهای خدماتی روستا باشد برای این منظور باید با توجه به نوع
گردشگران و نیازهای آنها ،امکانات الزم در روستا تأمین شود مانند؛ تدارک اقامتگاهههه یا ی یارب    
اقامت شبانه گردشگران .دسته دیگر اقدامات میتواند شامل آموووزش اه و اتسور یلا نارگشدرگ    
باشد بهخصوص در زمینه حفظ محیط زیست روستا که اهمیت باالیی دارد.
6ـ هماهنگی طرحهای محلی با مقامات مسئول دولت یصوصخ و ی  ::: ::ب امزاس ا نن نننه و ا
دستگاههایی مانند بخشداری ،فرمانداری و دیگر س امزا نننه رد ار اهنآ و هتشاد طابترا طوبرم یا      
جریان اقدامات خود قرار داده و برای مشاوره در زمینه تهیه طرحها از شرکتهای مهندسی مش روا
فعال در زمینه برنامهریزی روستایی و گردشگری کمک گرفت.
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7ـ جلب مشارکت مردم :گردشگری روستایی پایدار ،بدون مش تیامح و مدرم لاعف تکرا     
واقعی آنها به ثمر نخواهد نشست و ت درم هک ینامز ا م ممم ممممم بر مانرب رد تیقفوم یا ههه ههههه ،دننکن هدارا ا   
اقدامات به نتیجه نخواهد رسید .برای تش هتکن کی ،تکراشم هب مدرم قیو

تسا نآ مهم

هک     

   

برنامههای گردشگری باید به گونهای طراحی شود تا مردم مطمئن شوند ک زا لصاح عفانم ه ا نی     
یگیرد (معصوم ، 1382 ،صص  24ـ .) 23
یماند و به روستائیان تعلق م 
فعالیت در روستا باقی م 
خانههای دوم و گردشگری روستایی
گردشگری یک روزه يا یک شبهههي موفقیتتتآمی رد ،تالیطعت رد هک یز ییاتسور یحاون      
سپري میشود ،ممکن است موجب ایجاد وابستگیهای دائمیتری بین شهرنشینان و روستای مورد
نظر گردد ،در نتیجه گردشگران کوتاهمدت در نواحی روستایی ممکن است تصمیم ب یرادیرخ ه   
ملکی گرفته تا خانه جدیدی به نع وان خانه دوم در آن بسازند تا از آن در تعطیالت و روزهای آخر
هفته استفاده ک نن د (فشارکی ،3 137 ،ص .) 160
تعريف و مفهوم خانههاي دوم
در مورد خانههاي دوم تعريف واحدي وجود ندارد ،اسم مفرد ا ينعي هژاو ني    «خان ود ه ممم» در
رشتههاي مختلف ،تعابيري متفاوتي دارد به  رد لاثم ناونع ر تش ههه ههههه و يراتفر ،يعامتجا مولع يا   
روانشناسي از «مدرسه» به نع وان خانة دوم دانش آموز ياد مي ننك د يا محيط كار را خان دارفا مود ة   
ميدانند همچ ين ن در مواردي كه شخصي دو همسر اختيار نم وا مود رسمه ةناخ ،دو ار خا مود ةن    
ينامند .اما در رشتة جغرافيا نيز اصطالح خانههاي دوم مفهوم يگانهاي ندارد.
م 
گاه منظور از خانه دوم ،خانه افراد روستا يي در شهر ميباشد بهطوري كه فرد روستا يي به تنه و ييا
بدون خانواده جهت ادامه تحصيل يا كار بهطور موقت در شهر زندگي مي نك د و در واقع خانة اول
آنها در روستا و جا يي اس وناخ هك ت ا  اهنآ مود هناخ و دنراد تنوكس اهنآ ةد م ومع ًالًال عون زا            
خانههاي كارگري و ارزان در شهر ميباشد.
اما مفهوم امروزيتر اين واژه كه در تحقيق حاضر نيز مدنظر ميباشد در واق ناخ هب ع ههه ههههه هتفگ يا   
يشود كه اغ بل
م 

شهروندان مرفه در نواحي روستا يي خوش آب و هوا و يي القي جه ندنارذگ ت   

اوقات فراغت و استراحت تدارك ميب نني د كه البته بيشتر خانهههه ب يياتسور يحاون رد مود يا هههه ههههه-
صورت خريد زمين و ساخت خانههاي ويال يي در دامنه تپههاي مشر ظانم هب ف ر هب ابيز يعيبط        

سبك مدرن و لوكس و با هز ني ههاي باال بنا ميگردند.
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روند شکلگیری خانههای دوم
مقبولیت و فراوانی خانههای دوم اساسًاًا پدیدهای است متعلق به بعد از  1945که متأثر از :درآمد
کافی میباشد که بتواند به اقالم غیراساسی اختصاص یابد و داشتن وق  یارب ،یفاک دازآ ت ای هکن     
این درآمد در راه فعالیتهای اوقات فراغت مورد استفاده قرار گیر .د لقن و لمح لیاسو دوبهب     
عمومي و بهویژه خصوصی به افراد اجازه داده اس زیگنا هک ت ههه ههههه ار شیوخ صوصخم یا

یارب     

تحصیل خانه دوم دریابند ،مانند انگیزه تبعیت از مد ،تمایل به استفاده از تفریحات سالم غیرشهری،
یا اشتیاق به سرمایهگذاری پساندازهای شخصی در ملک و مالکیت .در گذشته ،تصرف خانههای
دوم به بخش کوچک و مرفه جامعه محدود میشد .اشر وب و تیفا ر ،هسنارف ،ناتسلگنا رد یزاوژ     
  

سوئد و سایر کشورهای اروپایی از قرن هفدهم به بع قع بجوم د ب بببببب نش نی ی هش زا  ر  هب  ر رد اتسو

تعطیالت آخر هفته ،و تابستان شد .از جنگ جهانی دوم به این طرف ،طبیعت محدود زندگی خانة
دوم بهطور چشمگیری تغییر یافته است زیرا که این خانهها توسط تعداد فزای دن هههای از خانواده یا ی
که از درآمد متوسطی برخوردار بودهاند خریداری شده است (فش ،یکرا

 ،3 137ص  .) 161فرانسه

از زمره کشورهایی بهشمار میآمده که با توجه به عدد ساکنان خود بیشترین تعداد خانهههه مود یا

را داشته است .با این حال شمار آن بالنسبه کمتر از آلمان يا ایتالیا بوده است .در فرانس اگتماقا ،ه هه ههه-
های ثانویه یا همان خانههای دوم ،اغ بل

در اماکنی با اعتبار گردشگری ممتاز ،در ک ران دری ای و ا   

یک مین
نواحی کوهستانی استقرار یافتهاند .در ایاالت متحده آمریکا نیز به چنین پدیدهای برخورد م 
اینجا نیز این اقامتگاهها ،خاص نواحی ممتاز به لحاظ گردشگری ،به صورت خانههایی متج ّمّم رد ل
فلوریدا ،کالیفرنیا و ویالهای مجلل در کوههای راکی خ م ناشن ار دو ییی ییییده .دن ریهامج داحتا رد    
شوروی« ،داچا»ها در حوالی مسکو و یا در کرانههای دریای سیاه نقشی مشابه را ایفا میکردهههان .د
در سرزمینهای گرمسیری طبقات مرف ناخ نینچ ،رادلام و ه هههه هههههه یا ی دحا عفترم یحاون رد ار  اث     
میک نن د ،در آفریقای سباه ،تملک یک کلبه روستایی ،در میان تمامی طبقات شهرنشین رواج دارد.
مطالعهای در کامرون ،نشان داد ،از  202شهرنشینی که مورد سئوال قر ،دنتفرگ را     81ت بحاص ن
یک خانه دوم در نواحی روستایی بوده و  67ت یا نانآ زا ن ا دوخ لیطعت م

 ار د هناخ ر

وخ مود د   

    

یگذراندند (شاریه ،3 137 ،ص .) 36 2
م 
مکانیابی خانههای دوم
م ّدّدتهای طوالني نقشه پراک ناخ یگدن هه هههه اب قابطنا لباق ار مود یا یعمج ترجاهم هشقن
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روستایی میدانستهاند .نخستین خانههای دوم از این دسته تا حدود سالهای  1960ـ  ، 1950جزیی از
اموال خانواده محسوب میشد و از طریق ارث بهدست میآمد .اما در حال حاضر چ ابترا نین طط طططی،
اعتبار خود را بیش از همیشه از دست داده است .عوامل مؤثر در مكانيابي آنها ،جدا از محیطهای
خانوادگی ،متنوعاند .طبعًاًا در این میان جاذبههاي فرحبخش روستایی نظیر :وجود تپهسارها ،م عراز
و چراگاههای محصور با درخت ،جنگلها ،تاالبها ،رودخانهها و نواحی کوهستانی موثر بودهاند.
نک و تسا هدمآرد هدنن
همچنین مجاورت نسبی با شهر محل اقامت دایم ،به صورت لماع ی یعت  ی نن نن
امکان میدهد تا بت  رد مود هناخ زا ناو ر یا زا یشخب یارب اتسو ام زب تالیطعت ر و گ

نینچمه

       

تعطیالت آخر هفته و ایام مرخصی ک فتسا دنراد ینوزف هبور ه ا د .دومن هد ر ایسب  ر یییی ی یی یییییییی از ش ،اهره
یگیرند .با اینهمه محل
اکثریت خانههای دوم ،در گسترههایی به شعاع  04تا  50کیلومتری قرار م 
استقرار خانههای دوم ،ناحیههایی است که به لحاظي متمایز و ممتازاند؛ روس ،هرظنم شوخ یاهات    
ساحل دریاها و مقرهای کوهستانی و اح ناخ ثاد هه هههه هک یلحاس قطانم رد مود یا

تبسن ًاًا دیق زا      

یگیرد تا
وابستگی به مجاورت شهرها آزاد است و بیشتر برای تعطیالت بزرگ مورد استفاده قرار م 
برای تعطیالت آخر هفته ،امروزه از جاذبهای بیش از همیشه برخوردار است (شاریه ،3 137 ،صص
 238ـ .) 237
الگوهای توزیع خانههای دوم

در سطح بسیار کلی ،گسترش و افزایش خانههای دوم میتواند متناسب با یک

متحد المرکز» 5در اطراف مراکز ش یره

«الگ هقلح یو   

باش .د ف لیبموتا رصع زا لبق رص تتتتت تتتتتته ودحم یا د یارب     

تحرکپذیری شخصی ،احداث خانهه د هاتوک لصاوف هب طقف ار مود یا ر رهش ةبل فرط نآ     

    

محدود کرده بود که با این وجود به اندازه کافی از شهر دور بودند ت هب نادنورهش دنهد هزاجا ا    

یک محیط «غیر شهری» 6فرار ک نن د .مقایسهای از موارد مطالع وافت ،نوگانوگ یتا تتتتتتته ییاضف یا   
قابل مالحظهای را در گسترش پسکرانههای خانههای دوم در هر دورهای از زم م ناشن نا ییی ییییده .د

تعجبآور نیست که ش زب یاهره ر رتشیب یاهاضاقت هک گ ی ر یارب ا ناخ ههههههه ههههههههه جو هب مود یا ود    
میآوردند ،مستلزم نواحی پشت شهری وسیعتری نسبت به ش هره ا ای کوچ ،یکراشف( دنتسه ک    
 ،3 137صص  166ـ  .) 165افزون بر این تضادی بین مجاورت خانهه تالیطعت یارب هک یمود یا      
آخر هفته مورد استفاده قرار میگیرند در اطراف شهرهای اروپایی و توزیع به مراتب وسیعتر اهنآ    
در آمریکای شمالی و استرالیا وجود دارد .بهطوری که در اوایل سالها ای  1960م موس ود یدالی   
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تمامی خانههای دوم سوئد در فاصله كمتر از  50کیلومتر از مراکز س رارق شناکلام یلصا تنوک     
داشت ،همین امر در اطراف دیگر شهرهای اروپای غرب راد قادصم یقرش و ی د رب  .فالخ

نیا

    

یتر یلارتسا و یلامش یاکیرمآ  اا اا ااااا ،فواص رایسب ل   
مقیاس در محیطهای به مراتب وسیعتر و موت رو ی ی
بیشتری یعنی تا  320کیلومتر فاصله بین خانههای ا ّوّول و د ّوّوم به نع وان نار كي ن يارب لوقعم يگد     
كي

تعطيالت آخر هفته مورد قبول واقع شده است .چ ين ن تفاوتهاي مّلّلي بستگی دارد به اختالف

در میزان مالکیت اتومبیل شخصی ،رفاه و راحتی اتومبیل ،وجود راههای ماشينرو و راههای آزادی
که سرعتهای زیاد در رانندگی را مجاز میشناس یاهوگلا .روشک کی کاخ تعسو زين و د        
واقعی توزیع خانههای دوم در جهان ،رابطهای قوی ب داج ا هه هههه و یلصا یا

وطخ ط شن ار نهآ  ان      

میدهند که از مراکز شهری به خارج گسترش مییابد .افزون بر این شهرنش ششینان پ را هههای از شر طیا
محلی را جاذبتر از شرایط محلی دیگر میدانند .برای مثال ،نواحی تپهای با چشماندازهای مت عون
بیشتر از فالتهای وسیع و بدون درخت جالب هستند ،بنابراین تعداد زی ناخ زا یدا هه هههه رد مود یا
امتداد رودخانهها ،سواحل و حواشی مخازن آب دیده میشوند ،عوامل مهم دیگری که پراکندگی
خانههای دوم را تحت تأثیر قرار میدهند شامل؛ الگوی اس و دوجوم رارقت وافت تتتتتتته لحم یا ی رد    

س 7در
سیاست برنامهریزی در رابطه با ساختمان امالک خانههای دوم جدید میباشد .الدس ویجوک س س
سال  1969در سوئد کوششی کرد برای یکی ساختن عواملی که توزیع خانههای دوم را تحت تأثیر

قرار میدهند ،او مفهوم «سودمندی محل تفریحگاه» 8را به شکل فرمول درآورد که مقیاس تسا ی   

برای خالصه کردن درجهبندی افراد از تمام مکانها که بر این اساس ممکن است تأسیس خانههای
دوم را برگزی نن د .نه فقط ویژگیه آ ،نیمز لاکشا( لحم یا بببببببببه یا

س شوپ ،یحط ش و یهایگ 

تسهیالت خدماتی) که ویژگیهای موقعیت (جادهها ،وسایل حمل و نقل عمومی) نیز ن دیاب ریزگا   
در ناحیه مورد مطالعه ارزیابی و درجهبندی شود .الدسکوجیوس فرض کر یاراد لحم ود رگا ،د    
جاذبه مساوی باشند ،مالک بالقوه خانه دوم ،محلی را انتخاب خواهد کر هک د    ب تنوکس لحم ه    
اصلی او نزدیکتر باشد .این مفهوم اعتبار قابل مالحظهای در ترسیم جنبههاي فضایی تحص هناخ لی   
دوم دارد ،اما آن همچنین دارای محدودیتهایی است .از جمله مهمترین عامل آن است که کنترل
و نظارت در برنامهریزی برای استفاده از زمین در حال سختتتتر ا ،تسا ندش 

ییی ی ییییین امر یاهوگلا    

احداث خانههای دوم را به درجه بسیار بیشتری از گذشته مقید و مشروط میسازد .تغییرات در مد
روز بودن نواحی که از تأثیر متفاوت تبلیغات و توزیع اطالعات بین اشغالک نن دگان خانهههه مود یا
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فعلی و آتی نتیجه میشود در آینده اهمیت بیشتری در توزیع خانههای دوم خواهد داش .ت

نیولم   

وبر 9در سال  1968پیشگویی کرده است که مسیرهای جدید برای تحرک شخصی اف ،هتفای شیاز   
شدت بیشتری خواهد یافت ،بهطوری که خانوادههای چند خانهای و چند ماشینی درآی رایسب ،هدن   
بیشتر خواهد شد و بدین وسیله شهر و روستا را در نواحی بزرگ پشت شهری ب  ه ییک لصتم رگید   

یش و ن د
میکند .چنین تفسیر اکولوژیکی استقرارگاههای واقع در روستا را که شامل خانههای دوم م 
یدهد .تمیز موقتی بین
به صورت دنبالههای بسیار اختصاصی فضای زندگی شهری مورد نظر قرار م 
خانههای اول و دوم در حال کاهش است و این روال ادامه خواهد یافت زیرا که هفتهه اک یا ری   
در آینده کوتاهتر خواهد شد .خانههای دومی که به سهولت به مراکز شهری قابل دسترس هستند به
وسیله شهروندان برای دو یا سه شب در هفته عم ًالًال در سراسر سال اشغال میش .دنو ناخ هه هههه مود یا
واقع در نواحی دورافتادهتر ممکن است در دو یا س رود یط هام ه ههه ههههای کههه م تسا لیطعت سراد    
ته ج هتفای هعسوت یا ه ش نا ا هخ      
اشغال گردند .تدارک و پیشبینی خانه دوم در بسیاری از قسمت ت
مهمی از کار بنگاههای معامالت ملکی را تشکیل میدهد .تقاضا برای خانههای دوم در حال حاضر
بیشتر از شهرنشینان بدون ریشههای روستایی منشأ میگیرد تا از جانب روس سستائیانی ک هش هب ه رررررررها
مهاجرت کردهاند ( فشارکی ،3 137 ،صص  169ـ .) 161
اثرات خانههای دوم بر نواحی روستایی

تجربه نشان داده است که هرجا گردشگری خانههای دوم بدون برنامهری تسگ ،یز ر هتفای ش    

است مشکالت جدیدی ظهور کردهاند و در دراز م زا یشان تالکشم تد رتسگ شششش ششششش خودج شو
خانههای دوم در نواحی روستایی بیشتر از فواید آن خواهد شد .هم  ببس رما نی ب تالکشم زور      
یشود .البته
جدی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و کالبدی برای جوامع روستایی م 
باید پذیرفت که مالکان غیرروستایی و استفاده موقتی از خانههای دوم ،تأثیرات زی  یدا بب بببر جوامع
روستایی دارند که در برخی مواقع این تأث جنیا رد اذل .دنتسه دنمدوس تاری ا هب هک تسا مزال 

       

تفضیل بیشتری به بررسی هر یک از این اثرات بپردازیم.
اول :اشتغالزایی؛ یکی از اثرات احداث خانههای دوم در نواحی روستایی آنست که شکله یا
استخدامی مکملی ایجاد میشود که ممکن است به سود همه مخصوصًاًا مردان جوانی باشد ک رد ه
نواحی مبتنی بر کشاورزی برای آنها کار به آسانی فراهم نیست ،مشاغل موقت مان اک دن رگر رد ی   
امر خانه سازی یا آنکه بهطور موقت یا دائم توسط مالکان خانههای دوم جهت سرایداری یا باغبانی
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استخدام میشوند .بهطوري كه در والیت موروان ،ساکنان خانههای دوم ،تا  04درصد افزارم نادن
یگیرند .و یا شکلگیری بنگاهه شورف یا   
شاغل ،ساکنان روستا را در امر ساختمان سازی بهکار م 
مصالح و ادوات ساختمانی جهت رفع نیازهای امر خانهسازی در منطقه ،منجر به اشتغال تع زا یداد
روستائیان گشته و یا بنگاههای خرید و فروش زم ناخ بذاج ییاتسور یحاون رد نی ههههه ههههههه ،مود یا

یآیند به این ترتیب رامبد 10در سال 1969
مشاغل جدیدی هستند که در نواحی روستایی بهوجود م 
له یا
گزارش داد که سکنه روستاهای جاذب خانههای دوم به این نتیجه رس کش داجیا هک دندی لللل لللل
اضافی اشتغال و استخدام مهمممتر دافتسا نی هه هههای ب جو زا هک دو و و هزات نیرفاسم د ا در و ثادحا        

خانههای دوم برای روستا به دست آمد.
دوم :افزایش داد و ستد؛ تاثیر خانههای دوم بر داد و ستد محلی قابل توج  انتعا و ه ا ب تس

هههه ههههه-

طوریکه در نواحی که این پدیده گسترش یافته است فروش سوپرماركتها و ساير فروشندگان در
روزهای تعطیل تا ده برابر افزایش مییابد (شاریه  ،3 137ص .) 239
نها و امالک بالاستفاده و رها شدة خ ،دو
سوم :کسب سرمایه؛ روستائیان با فروش بخشی از زمی 
به متقاضیان شهری ،جهت احداث خانههای دوم ،به سرمایههای هنگفتي دست مییاب یارب هک دن    
یتواند کارساز باشد.
رفع مشکالتشان م 
چهارم :درآمدزایی؛ این مشاغل میتواند درآمدهای اضافی مهمی برای خانوادهه ییاتسور یا   
فراهم کند و از طرف دیگر روستائیان این فرصت را دارند که پ را ه ههای از تولی ،ریش( ار دوخ تاد    
سبزیجات ،گوشت ،تخم مرغ و  ) ...به اشغالک نن دگان خانهههه هلیسو نیدب و دننک هضرع مود یا      
موفق به کسب درآمد اضافی شوند.
پنجم :دریافت عوراض و مالیات؛ مالکان خانههای دوم ملزم به پرداخ و تایلام ت

اوع رض    

یباشند.
محلی به روستای محل استقرارخانه دوم خود م 
ششم :تهدیدی برای کشاورزی؛ تقاض  یارب نیمز یا ا دح ا خ ث ان ههههه ههههههه رییغت ثعاب ،مود یا    
یشود که این مسئله شر بسانم يطیا
کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به ویالهای یيالقی م 
برای حفظ فعالیتهای کشاورزی به شمار نمیییآی  کی رد و د ک د یزرواشک یاضف مال ر ربارب        

گسترش فضاهای ساختمانی آشکارا روبه قهقرا میگذارد و در نهایت کمبودهای معیشتی گریبان-
گیر جامعه خواهد شد چراکه بخشی از نیازهای غذایي جامعه از همین اراض براک رییغت هك ی ری     
یشده که با تبدیل آنها به خانههای دوم این منب  ییاذغ جاتحیام نیمأت ع ا تسد ز     
یافتهاند تأمین م 

گردشگری و توسعه روستایی :تحلیل جامعه شناختی نقش201 ................................................................

رفته است .بنابراین گسترش بدون برنامه خانههای دوم با ثع
مرغوب کشاورزی گشته و همچنین با ثع

از دست رفتن اراضی مرغوب و نیمه

قطعه قطعه شدن زمینهای کشاورزی شده که در نهایت

سطح تولید ،کاهش چشمگیری خواهد یافت.
هفتم :عدم توجیه اقتصادی؛ احداث خانههای دو ِمِم بسیار مجّلّلل و گران قیمت که در اکثر ایام
سال خالی میباشد ،شاید چندان توجیه اقتصادی نداشته باشد چراکه مصرف سرمایهه تفگنه یا   
برای ساخت خانه دوم هیچگونه بازده اقتصادی در پی نخواهد داشت و اگر هم بذج هیامرس نی   
بازار کار و تولید گردد نه تنها پول راکد و بالاستفاده نمانده و در جریان اس دیلوت رثا رد هکلب ت     
ارزش افزوده واقعی و نه کاذب ایجاد خواهد شد که به ن عف اقتصاد ملی و کل جامعه می باشد.
هشتم :افزایش بهای اراضی؛ تقاضای زمین برای ایجاد بنا ،گاه به نح اسرس یو مم مممآور بر یاهب    
اراضی میافزاید .بهطوریکه در «کمربند سبز لندن» ،به بهای هر هکت واشک یضارا زا را ر هک ،یز    
یشود (شاریه ،3 137 ،ص
بتوان برای آن مجوز ساختمان دریافت نمود ،یک شبه صد برابر افزوده م 
 .) 248که این امر موجب افزایش ت یدشت و مرو د یدپ  د یمز ه نننن نننننخ م یراو یی یییگردد تیاهن رد هک     ،
فشارش بر تمامی اقشار جامعه بهخصوص طبقه ضعیف و متوسط (ک عماج ه هه ههه روس یات ی نآ رد زین    
جای دارد) وارد ميگردد.
نهم :مشكل تهيه مسكن؛ روستائیانی که میخواهند تشکیل زندگی جدید بدهند و از خانه پدری
جدا شده و مستقل شوند ،نیاز به مسکن جدید دارند که ب رد کلم ینارگ ا

هیهت هب رداق اتسور

     

مسکن نخواهند بود .این گرانی خانه در روستاها به دالیل مختلف رخ میدهد که برخ لیالد زا ی   
به شرح زیر میباشد:
اول :ایجاد رقابت و از بین رفتن پیوستگی جامعه روستایی؛ خانههای دوم ،مانند تم کش ما لل للله یا
نفوذ شهری در روستا ،نع اصر پیوستگی را در جامعه روستا ،از طریق معرفی کردن یا تشدید رقابت
و فردیت در هم میشکند ،در جاییک د تسا نكمم نانیشناتسور ه ر د هتشذگ ر یعارز راک  اب         
یکدیگر همکاری و تشریک مساعی داشته باشند هم اکنون مانند رقبایی عمل خواه اریز ،درک دن    
که در جهت تأمین زمین برای احداث خانههای دوم شهریها با هم به رقابت میپردازند .ام همه ا   
اعضای جوامع محلی روستایی از این لحاظ شاید قادر به رقابت نباشند و به این ترتیب

و تداسح

نارضایتی از طرف آنهایی است که نسبت به افرادی که از طریق فر هب دوخ کالما شو سر هیام      
خوبی دست یافته و يا درآمدشان را افزایش داده و زندگیشان تغییر كرده ،م فن عت نکردهاند ،شكل
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يگيرد .و این مسأله با ثع
م 

یشود.
اختالف و بر هم خوردن جامعه یکدست روستا م 

دوم :تغییر مفهوم « کار» نزد روستانش موهفم ؛نانی    «کاررر» از نظر زا دعب نیشناتسور  اش هکنآ هد      
   

تغیيرات یک شبه در وضع زندگی افراد محلی که ملکش و هتخورف ار نا و لاح بوخ ناشعضو

شده ،تغییر خواهد کرد .به این ترتیب روستایی دیگر دلگرمی سابق را برای كار کشاورزی نداش هت
و به دنبال مقاصد انتفاعی دیگر خواهد بود (فشارکی ،3 137 ،ص .) 156
سوم :تطیبق دو سیستم مختلف ارزشی به بخشهایی از محیط و روستا؛ دو سیستم ک ما ًالًال فلتخم    
ارزشی به بخشهایی از محیط روستا تطبیق داده می شود بر :لاثم یا تسا نکمم عراز کی هب   

   

جبهه پر شیب یک تپه به شکل یک قطعه زمین غیرحاصلخیز نگاه کند که برای مقاصد کش یزروا
دارای ارزش محدودی است.
بر اساس چنین مالکی ،او براي آن ارزش پولی ناچیزی قائ رفاسم کی ،رگید فرط زا .تسا ل       
شهری ممکن است به همان قطعه زمین به صورت یک محل بسیار دلپذیر ،با یک دید عالی مشرف
به منظرهای مصفا که موقعیت خوبی برای بنای یک خان م هضرع مود ه ییی ییییدارد ،بنگر .د ،هجیتن رد   
متقاضیان شهری مای نل د به مالکان اراضی روستایی مبالغ بسیار باالتری در قبال فروش زمین بپردازند
یشد.
تا اگر ملک مربوط صرفًاًا به منظور استفاده کشاورزی به معرض فروش گذاشته م 
چهارم :ایجاد اختالف و کشمکش؛ هم ا دنرادن لیم هد هنکس ه ر اصم یارب ار دوخ یضا رف
تفریحاتی و خانههای دوم عرضه دارند چنین مردمی ممک ناخ شرتسگ اب تسا ن

      

ههههه ههههههه رد مود یا

روستایشان ،نقشههای خود را برای بزرگ کردن کشتزار یا بر چوک تاعطق بیکرت یا ک نیمز       
زراعی بر آب ببی نن د ،اول ،به خاطر قطعات زمین پراکنده اطر هب قلعتم هک هد فا ناخ ههههه ههههههه مود یا
مسافرین شهری است و بنابراین برای تجدید ساختار کشاورزی در دسترس نیست .دوم ،ب هطساو ه   
یه دش زاغآ ا ههه ههههاس اذل ،ت   
صعود کلی قیمت زمینهای ده از زمانی که تهاجم خانههای دوم ش ره ی ی
اختالف و کشمکش به نحو اجتنابناپذیری برانگیخته خواهد شد.
پنجم :تضعیف یا تشدید مهاجرت روستائیان به شهر؛ از یک طرف میت شرتسگ هک تفگ ناو     
یکند که مکمل کشاورزی است و بدین
خانههای دوم برای روستائیان یک سری اشتغال را ایجاد م 
وسیله منابع درآمد اضافی عرضه میکند که به روستائیان اجازه خواهد داد شرایط زندگی خ ار دو
بهبود بخشند و بدین وسیله آنها را به ماندن در روستا تشویق میکند .از طرف دیگر میتوان گفت
به چند دلیل خانههای دوم با ثع

تشدید مهاجرت روس نایئات ش :دو ؛لوا لیلد

لیالد هیرظن قبط      
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اجتماعی و روانی مهاجرتهای روستایی «احساس بیعدالتی» از جانب روستائيان اس .ت

نيرتمهم   

يعدالتي در افراد روستایی «افزایش انتظارها» ست .که یکی از لع تهاي عمده
شرط بروز احساس ب 
افزایش انتظارها بهخصوص بین جوانها ،در نواحی روستایی دارای خانهههه نیع دهاشم ،مود یا ی    
خانههای لوکس و مجهز ثروتمندان شهری در روستااه م ا یی یییباش ار نانیشناتسور هک د

زا و عضو   

شرایط خود ناراضیتر ساخته و آنها را به طرف شهر میییران .د ضاقت ؛مود لیلد ا تهج دیدش ی

    

خرید امالک روستائیان از طرف شهریها ،شرایط خیز اقتصادی را برای برخی از روستائیان آم هدا
یشود ک نیمه ه   
نهای خود به متقاضیان شهری سرمایه خوبی نصیبشان م 
مینماید لذا با فروش زمی 
سرمایه عاملی میشود جهت مهاجرت به شهر تا از آن سرمایه ،استفاده سودآورتری گردد  ای و  از   
امکانات بیشتر و بهتر شهری برخوردار ش .دنو زا ؛موس لیلد یخرب رگید فرط ناگدنشورف زا        
روستایی به دلیل نداشتن زمین دیگری جهت كار کش هب روبجم ،اتسور رد یزروا ترک اتسور       
یگردند.
م 
ششم :تعارض اجتماعی ـ فرهنگی میان روس ناخ و نایئات هه ههههه و نایئاتسور نایم یتسیزمه ؛مود یا   
کسانی که از شهر برای تعطیالت به خانههای دوم خود در روستا میییآی و مداصت زورب نودب ،دن   
برخورد نبوده است .فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری تا روزگار نزدیک به ما چنان از هم بیگانه
و با یکدیگر مغایر بودهاند که فرارسیدن مسافرانی كه از شهر برای گذران ایام تعطیل به خانهههه یا
یشده است .روستائیان از رفت را
دوم خود در روستاها میآمدند به مثابه یک تهاجم فرهنگی تلقی م 
سبکسرانه و توأم با ولنگاری شهریان از راه رسیده شکوهها سر م  یی یییدادهان .د ب هه هههخص ا صو ززز وضع
لباس پوشیدنشان که توأم با مسامحه و خالف شئون روستایی است (ش ،هیرا

 ،3 137ص  .)382ل اذ

هجوم ثروتمندان غیرروستایی به روستا میتواند سبب خشم افراد روستایی شود و فره ار اهنآ گن   
کمرنگ کند (شارپلی ، 1380 ،ص .)3 14
هفتم :رواج استفاده از وسایل رفاهی؛ تا قبل از تعمیم استفاده از تلویزیون در روستاها ،این عموم  ًاًا
به تقلید از ساکنان اقامتگاههای ثانویه بوده است که روستائیان باالخره مصمم به اس لیاسو زا هدافت   
رفاهی در خانههای خود شدهاند.
هشتم :کاهش امکان خانه سازی برای مردم روستایی؛ گسترش خانههای دوم ،امکان خانهسازی را
برای مردم محلی کاهش میده رد دروم نیا ،د سایس هک یقطانم تتتتتت تتتتتتته مانرب یا هه هههری تخاس یز   
یخورد (م عن قانونی) ،از طر شیازفا ،رگید ف    
یکند ،بیشتر به چشم م 
خانههای جدید را محدود م 
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تقاضای زمین از طرف شهریها قیمت اراضی روستایی را تا جایی افزایش میدهد که مردم محلی
استطاعت خرید آن را ندارند.
نهم :خالی شدن روستاه رد ؛یموب یلاها زا ا ناخ شرتسگ رثا

هههههه هههههههه دیدشت نآ بقاعتم و مود یا    

مهاجرت روستائیان به شهر ،پس از یک دوره ،دیگر از مر ن یرثا يموب مد ی اتسور طیحم و تس       
یگردد و در نتیجه هویت تاریخی روستا نیز زیر لاوس 
کام ًالًال به یک محیط تفریحی شهری بدل م 
میرود.
دهم :تسلط خانه دومیها بر روستائیان؛ در اثر گسترش خانههای دوم در نواحی روس یات ی ادعت  ،د   
اشغالگران رو به تزاید گذاشته در نتیجه در اداره امور روستا آراء و عقاید آنه  رظن رب ا ر نايئاتسو     
ییابد.
تسلط و برتری م 
اثرات کالبدی ـ فیزیکی

اول :تغییر کاربری زمین؛ در اثر رشد و گسترش مهار نشده خانههای دوم یکی یکی ،باغات و
اراضی مرغوب و زمینهای مرغوب کشاورزی و حتی مراتع نواحی روستایی تغییر کاربری یافت و ه
یشود.
به ساختمان مبدل م 
دوم :ایجاد دوگانگی در محیط زیست ساخته شده؛ بافت مسکونی روستا ب یتنس لکش ه    
میباشد و همگون با محیط طبیعی ناحیه روستایی ميباشد .اما عمدتًاًا خانههای دوم در باف میدق ت   
روستا احداث نمیشوند بلکه در حاشیه بافت ی یدج هلحم رد ا د دش هتخاس  ه اب و اتسور طیحم

      

یباشند.
ناهمگون و در تضاد م 
سوم :تغییر نوع مصالح و س یرامعم كب ؛؛ ؛؛؛ خانهههه تنس یا ی یئاتسور  ا معم ن وووو ووووو ًالًال مص شحلا
برگرفته از مصالح خود ناحیه میباشد و بهصورت همگون و هماهنگ با محیط اطر ب تسا فا

ههه هههه-

طوریکه در نواحی روستایی جنگلی عمده مصالح از چوب و در نواحی کوهس و گنس زا ینات

رد   

نواحی نیمه بیابانی از خشت و گل میباشد اما خانههای دوم که در روس م ثادحا اهات ییی ییییش دنو از
مصالح محلی ساخته نشدهاند بلکه از مصالح شهری و با تیپ کام ًالًال متفاوت از خانهههه ییاتسور یا   
ساخته میشوند بهطوریکه معماری خانههای روستایی متناسب با کارکردهای مخت :لیبق زا نآ فل
یباشد در حالی که خانههای
دامداري ،طیورداری ،تهیه فراوردههای دامی ،گیاهی و صنایع دستی م 
دوم فقط کارکرد استراحتی و تفریحی دارند ام اب جیردت هب ا ناخ روضح هههههه هههههههه یحاون رد مود یا   
روستایی ،روستائیان از آنها یاد گرفت ناخ هک دنا ه هههه هههههه  ار دوخ یا ا اب حلاصم ز ود ا ات و دنزاسب م
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حدودی جنبههای استراحتی منازل روستایی افزایش یافته و معماری آنها مختلط شده است.
چهارم :توسعه فیزیکی محیط زیست ساختنی روستاها؛ با گسترش خانههای دوم بر وسعت
محیط ساخته شده روستاها به نحو چشمگیری افزوده میگردد و به همان نسبت از وس یضارا تع   
طبیعی و کشاورزی روستا کاسته میشود.
پنجم :تسطیح دامنه کوهها؛ در نواحی روستایی محبوب ،دامنه کوهها جهت احداث خانههای
دوم تسطیح میگردند.
ششم :کاهش اراضی متروک؛ در نواحی روستایی محبوب ،زمینننه و هدافتساالب یا کورتم    
جهت احداث خانههای دوم تجدید حیات مییابند.
هفتم :احاطه سواحل آبی؛ در امتداد رودخانهه هایرد لحاوس و ا ا ناخ  ،هههه هههههه تسگ مود یا رش   
چشمگیری دارند و سواحل را احاطه کردهاند بهط گ درف كي هک یرو ردشگر هطبار تهج 

با         

طبیعت و دسترسی به دریا و رودخانه هر بار ناگزیر است راه طوالنیتری را بپیمای یلحاس هب ات د     
برسد که توسط امالک خصوصی اشغال نشده باشد و مهمتر آن است که خانه س ،لحاوس رد یزا
چشمانداز زیبای رود و دری ودسم ار ا د و  تحار ناکما و هدرک وحم

تعیبط رظان زا ار نديد   

  

      

یگیرد.
م 
هشتم :اتصال روستاها؛ خانههای دوم در امتداد جادههای روستایی نیز استقرار یافت ورم هب و ه ر    
با ثع

اتصال روستاها به یکدیگر شده بهطوریکه دیگر مرز مشخص روستاه لباق یرصب دید زا ا     

تفکیک نیست.
نهم :تغییر چشمانداز؛ تمامی اثرات و پیامدهای کالبدی خانههای دوم که ذکر رد تشذگ نآ    
نهایت به شکل تغییر چشمانداز طبیعی نواحی روستایی به چشم میآیند .گس ناخ شرت هه هههه ،مود یا
مقرهای فرحبخش روستایی را به نابودی میکشاند ،سیمای دلچسب دهکدهه خسم ار هتشذگ یا    
یتوان مه رب اب د ندز
یماند« .گسترش خانههای دوم م 
کرده و از مناظر دلکش روستایی چیزی نم 

   

زیبایی تصویری روستا و پاک سازی گیاهان ،منظرههای زیبای روستا را خدشهدار کند چرا که در
گسترش خانههای دوم و ییالقی ،توجه کمی به توازن و هماهنگی آنها با محیط میشود» (شارپلی،
 ، 1380ص  .)3 14همچ ين ن استقرار انبوه خانههای دوم در کرانههای دری یشاح و ا هه ههه رودخانهههه اب ا   
یکند.
نقشهها و مصالح متفاوت و ناهماهنگ ،منظره کرانههای ساحلی را زشت م 

................................................... 206پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 6931

دهم :خطر زیبایی سطحی؛ بسیاری از خانه دومیها که به تازگی ساکن خانهههه ی یا ی رد یقال   
یآورند
روستا شدهاند با خود ارزشهایی را که قب ًالًال در جوامع روستایی وجود نداشتهاند به همراه م 
از جمله این ارزشهای کالبدی و فیزیکی سبک خانهسازی و مص ن تسا دیدج حلا ت یا نآ جیا ن     
است که روستاها در معرض خطر «زیبایی سطحی» قرار میگیرند كه از جانب

ناخ نانکاس ههه ههههه یا

ییالقی و ثروتمند شهری آنها را تهدید میکند (شارپلی ، 1380 ،ص .) 145
یازدهم :بهبود تاسیسات و تجهیزات؛ در برخ هک ییاتسور یحاون زا ی
زیربنایی روبرو هستند احداث خانههای دوم با ثع

تامدخ دوبمک اب

      

بهب سیسات دو اا ااات و تجهی لیبق زا ییانبریز تاز    

یگردد که همین امر
جاده و راه روستایی و روبنایی مانند برق و ارتباطات (مخابرات ،ت فل ن و  ) ...م 
با ثع

یگردد.
تشدید گسترش خانههای دوم در مناطق مجهز م 

اثرات زیست محیطی

رشد و گسترش خانههای دوم در نواحی روستایی به قیمت نابودی روستاها ب یارب ،تسا هدو    

ساخت آنها ،جنگلها ،مراتع ،باغات ،کشتزارها و سواحل دریاها و حاشیه رودخانهها از ب هتفر نی   
است و منابع آب و هوا آلوده شده و کوهستانها تسطیح گردیدهاند.
اول :تغییر در ترکیب مجموعه گیاهان و جانوران؛ اخ لالت

ب و هه ههههمممریختگ هاگتنوکس ی   

پرندگان ،تغییر کمی و کیفی در جهان حیوانی به سبب تغییر کاربری اراضی محیط زیست طبیعی و
تبدیل آنها به محیط زیست ساخته شده ،مهاجرت جانوران به نواحی و یا از نواحی به سبب

داجیا   

خانههای دوم و رفت و آمد مسافران ،تخریب پوشش گی د رییغت ای و یها ر عضو رد ای و ورملق

    

پوشش گیاهی محیط به منظور پاک سازی و یا سازش دادن آن با خانههای مج ی لل ی داجیا ،یقال    
ذخائر طبیعی (باغ وحش مصنوعی گیاهی و حیوانی) در امالک خانههای ییالقی.
دوم :آلودگی :الف) آلودگی آب ،در اثر تخلیه زباله و نخالههای ساختمانی و چاههای فاضالب
بهای کرانه دریاها و رودها .ب) آلودگی هوا ،به سبب
خانههای دوم و یا تخلیه روغن ماشین در آ 
لهای شخصی خانه دومیها و یا شومینه م لزان
خارج شدن گازهای مسموم از اگزوز اتومبی 

و اهنآ

در زمان خانهسازی هنگام قیرگونی .ج) آلودگی صوتی ،به سبب جوش یانب روما ریاس و یراک ی     
نهای سنگین جهت خ یرادربکا
هنگام ساخت خانههای ییالقی همچنین به سبب حمل و نقل ماشی 
و غیره .د) آلودگی بصری ،ساخت خانههای ییالقی با مصالح و نقشههای ناهمگون و ناهماهنگ با
محیط طبیعی و همچنین خانهس ناخدور و اهایرد لحاوس هنارک رد یزا ههههه ههههههه ا یتشز رظانم ا یجاد     
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یکند.
یکند که انسان را از دیدار طبیعت محروم م 
م 
سوم :فرسایش؛ فشردگی خاک به سبب آمد و رفت خودروهای شخصی ،افزایش خطر شزیر    
کوه به سبب سر و صدا و گودبرداري هنگام خانهسازي ،افزايش خطر ريزش بهمن ،صدمه زدن به
وضع زمین (فروریختن زمین و فرسایش) در اثر تسطیح کوهستانها جهت امر خانه س همدص ،یزا   
زدن به سواحل رودخانهها و دریاها به سبب ساخت و سازهای زیاد.
چهارم :منابع طبیعی؛ کاهش آب منابع آبی روستاها و ک جراخ و یلیسف یتخوس داوم شها      
کردن زمین از تولید اولیه.
معرفی شاخصها و متغیرها
برای بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی خانههای دوم در توسعه نواحی روس یات ی ریغتم هس زا     
اصلی یعنی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و نیز شاخصهای گوناگونی ک ملع عبانم زا ه ی و 
کارشناسان مرتبط با این موضوع دریافت گردیده ،کمک گرفته شده است .بنابراین برای متغیره ،ا
شاخصهایی بر اساس طیف لیکرت تعیین شده است.
معرفهای بررسی اثرات توسعه خانههای دوم در توسعه روستایی عبارتند از :ایجاد اشتغال ،افزایش
قیمت زمین ،درآمدزایی ،رکود فعالیت کشاورزی ،تعامل روستاییان با شهروندان ،افزایش مصرف-
گرایی در روستا ،بهرهمندی از اقلیم و چشمانداز زیبا ،تخریب جنگل ،بهبود تأسیسات و تجهی تاز

در روستا ،خودکفایی و تقویت اقتصاد محلی ،احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها ،سرمایه-
گذاری مجدد درآمد گردشگری در منابع فرهنگی ،تقویت و تدوام سنته شیازفا ،یگنهرف یا    
میزان درک و مدارا بین فرهنگها بهویژه از طریق اجرای موسیقی ،عرضه صنایع دستی و هنره یا
محلی ،نوع زندگی بومی ،مسکن و سایر تجربیات زندگی روستایی.

مدل مفهومی نقش خانه های دوم روستایی
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آزمون فرضیات
 -1بین گسترش خانههاي دوم و افزایش درآمد روستاییان در ناحيه مورد مطالعه ،رابطه مع ادان ررری
وجود دارد.
مقدار

كا-اسكور پيرسون
تنما يي تحت فرض صفر
نسبت راس 
تعداد نمونه ها

)23.077(a
26.162
357

درجه آزادي

2
2

معناداري

.01
.01

 -2بین گسترش خانهه زفا و مود يا اا ااایش اش لاغت تسور اا اااییان در بخ دروم هيحان رد تامدخ ش     
مطالعه ،رابطه معناداری وجود دارد.
مقدار
كا -اسكور پيرسون
تنما يي تحت فرض صفر
نسبت راس 
تعداد نمونه ها

)48.409(a
32.409
357

درجه آزادي

2
2

معناداري

.001
.001

 -3بین گسترش خانههاي دوم و افزایش سطح آگاهی مردم محلی در ناحيه م هطبار ،هعلاطم درو    

گردشگری و توسعه روستایی :تحلیل جامعه شناختی نقش209 ................................................................

معناداری وجود دارد.
مقدار
كا-اسكور پيرسون
ض ص فر
تنما يي تحت فر 
نسبت راس 
تعداد نمونه ها

)36.179(a
27.412
357

معناداري

درجه آزادي

.001
.1

4
4

 -4بین گسترش خانههاي دوم و افزاایش مش  مدرم تکرا مح للللللل ی در ناح وم هي ر هطبار ،هعلاطم د     
معناداری وجود دارد.
مقدار
كا-اسكور پيرسون
نسبت راست نما يي تحت فرض صفر
تعداد نمونه ها

)29.489(a
28.444
357

معناداري

درجه آزادي

.1000
.0100

4
4

 -5بین گسترش خانههاي دوم و افزایش مصرف کاالهای بادوام نزد مردم مح للل ی در ناح وم هي رد   
مطالعه ،رابطه معناداری وجود دارد.
مقدار
كا-اسكور پيرسون
نسبت راست نما يي تحت فرض صفر
تعداد نمونه ها

)40.090(a
45.913
357

معناداري

درجه آزادي

.01
.01

9
9

 -6بین گسترش خانههاي دوم و تغیی ییر مناس نهرف تاب گگ گگگی و قوممی مر حم مد للللل ی در ناح وم هي رد   
مطالعه ،رابطه معناداری وجود دارد.
مقدار
كا-اسكور پيرسون
نسبت راست نما يي تحت فرض صفر
تعداد نمونه ها

)23.086(a
30.103
357

درجه آزادي

6
6

معناداري

.001
.001

 -7بین گسترش خانههاي دوم و تغییر هنجارهای محلی روستاییان در ناحيه م هطبار ،هعلاطم درو    
معناداری وجود دارد.
مقدار
كا-اسكور پيرسون
نسبت راست نما يي تحت فرض صفر
تعداد نمونه ها

)35.329(a
42.492
357

درجه آزادي

6
6

معناداري

.1
.1

تحلیل نقش خانه های دوم در توسعه روستایی شمیرانات
شهر تهران در یک تعامل فضایی با نواحی پیرامون برای پاسخگویی به نیازهای خود در روند رشد
و گسترش فیزیکیاش مرزه و یلامش یا

دوخ یقرش لامش

ریمش ناتسرهش هب ار ان شخب ،تا          

لواسانات که پسکرانهای کوهستانی محسوب میگردد رسانیده است .ای شذگ رد هیحان ن تتت تتتته ج وز
حومههاي ییالقی تهران بهشمار میرفت و در اوخر دهه  30و  04ب یامرس ا هه هههگ ءزج ،نآ رد یراذ
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یکی از مهمترین مراکز تفریح ادنورهش یناتسمز ی ن گ نارهت هفرم  ر  .ديد د رتشیب زین ناتسبات ر          
روستاهاي ناحیه به دلیل وجود رودخانههای جاری در حاش  لخاد ای هی ر بع و اهاتسو و زا ر       می نا
مزارع و باغات مورد توجه گروههای متوسط و کم درآم و دوب د جا ا وسرم قاتا هر م مممم ممممممتر هویش نی   
مراجعات ییالقی به ناحیه بود.
آشنایی با محیطی که دارای جاذبههاي طبیعی نظیر رودخانه ،ب  توکس ،هوک ،غا و هدوب شمارآ       
و یا جاذبههای تاریخی دارد و به دلیل مج  یکیدزن و تروا بب ب ببببا تهر اتوک رد ،نا هه هههتر لباق نامز نی    
دسترسی است ،فکر تدارک خانههای دومی را از طریق خرید زمین و باغ و ساخت ویالهایی برای
گذران اوقات فراغت و ایام آخر هفته برای صاحبان سرمایه و آنان که به دلیل داش یاهدمآرد نت   
یدانند ،بهوجود آورد .ای هورگ ن   
باال ،اختصاص بخشی از سرمایه خود را در بخش زمین مناسب م 
هم اکنون تحول زی ب هيحان یرهش و اهاتسور طیحم رد ار یدا هه ه ههه هههههههوج دروآ دو هههان .د نایم هلصاف    
هستههای اولیه روستایی که بهوسیله باغات از یکدیگر جدا بود با گسترش خانهه هدش رپ مود یا    
است .هستههای منزوی از یکدیگر با بافتی سنتی بهوسیله ساختمانهایی ب هرصاحم نردم کبس ا     
شده و محیطی با نقش مسکونی ـ خوابگاهی و فراغتی ـ ییالقی به وجود آمده اس .ت
خانههاي دوم در حاشیه روستا و ی ودحم ا د غاب ه ا هب ت

قتسا هاگ ر را    

ان ممممم ممممممگ یدیدج تالحم شياديپ و یراذ     

میانجامد .در ضمن پراکنده شدن بافت روستا نیز از اثرات ورود این گر نیا .تسا اتسور هب هو     
گروه عمدتا ًدر فصل تابستان بهخصوص ایام آخر هفته به روستا وارد میشوند .در فص ،ناتسمز ل   
جمعیت زیادی به روستاهایی که تفریح و هناتسمز تا رد تسیپ

دوجو اهنآ یکیدزن اد ر ،د وارد     

میشوند .عالوه بر مالکان شهری خانههای دوم که لع ل ارتباط آنها با روستا مال يك ت خانههای دوم
میباشد که عمدتًاًا مجهز به تمامی امکانات ی تفه رخآ تنوکس ک ه یتح و 

     

نآ زا رتشیب ا ،تس

برخی دیگر به دلیل آشنایی قبلی و یا رفت و آمدهای جدید به ناحیه اقدام به اجاره سالیانه یا فصلی
خانهای در روستا مینمایند .این ساختمانها معمو ًالًال در بافت روستا قرار دارد و ممکن است از ن عو
مساکن سنتی و یا مدرن باشد و صاحبان آنه تدمع زین ا ًاًا  نیرجاهم  ر زا هک دنتسه اهاتسو طر قی         
یآورند و ی م ینایئاتسور ا ییی ییییباش س اب هک دن ا تخ     
اقامتگاههای دوم خود منابع درآمدی بهدست م 
مساکن جدید ،خانههاي قدیمی را برای اجاره به میهمانان فصلی مورد استفاده قرار میدهند.
مهاجرین خارج شده نیز مراجعاتی به روستا با انگیزههای مختلف دارند ،آنان که باغ یا خانهههای در
تملک داشته ممکن است برای رسیدگی ب یا رد اهنآ ه ا و دننک هعجارم اتسور هب تالیطعت م

ای    
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خانواده را در ایام تعطیل در روستا قرار داده ولی به دلیل اشتغاالت در تهر هتفه رخآ ددرت هب نا      
اقدام نمایند .الگوهای سکونتگزینی در این گروه بر د رتشیب یرهش ناكلام فالخ  ر نو تفاب      
روستا است که تبعیت از مالکیت میراثی مینمایند .بنابراین عمده این افر لحم نیيعت رد یشقن دا     
خانه دوم خود ندارند .البته برخی از آنان که با خرید زمین یا خانه ،اقامتگاه دوم تدارک دیدهههاند
تمایل به اقامت در بافت روستا را دارند.
در مراجعات مالکان شهری خانههاي دوم ،تمامًاًا اتومبیل شخص هب ندیسر یارب ی یقالیی هموح       
مورد استفاده قرار میگیرد .ولی در مورد مالکان روس یات ی ناخ  هه هههه یخرب ،مود یا    از آن ناکما نا   
مراجعات خود را مدیون گسترش ش و یطابترا هکب و لقن و لمح لئاس  یمومع م نیبا

و نارهت       

روستاها میباشند .موقعیت مجاورتی تهران ،ویژگی ییالقی روستاها ،رشد نیازهای فراغتی در می نا
گروههای پر درآمد و متوسط درآمد در تهران ،دسترسی به اتومبیل ،گسترش امکانات ارتب زا یطا
یباشد .ت تواف
عوامل اشاعه نقش ییالقی ـ توریستی به شكل گردشگري خانهههاي دوم در ناحيه م 
خاستگاه این دو گروه مالکان خانههاي دوم ،در روستا اثرات متفاوتی دارد .ورود مالکان غيرب يمو
خانههاي دوم ،از جنبههاي دیگری نظیر تغییر کاربری اراضی ب تاغاب و ریا  ،،،،،اف یارب اضاقت شیاز    
خرید زمین ،افزایش قیمت زمین ،اشاعه نوآوریها در سبک معماری و الگوهای مصرفی ،پیدایش
و گسترش شغلهای جدید مورد توجه است .تأسیس بنگاههای مع هدرخ شیازفا ،کالما تالما     
فروشیها ،استخدام باغبان و سریدار برای خانههاي دوم ،استفاده از خ وجوم تامد دد ددد در روس رد ات
حین ساخت خانه و يا جهت تعمیرات ،نمونههایی از رشد مشاغل خدماتي ب یرهش ناکلام دورو ا    
خانههاي دوم به ناحيه میباشند .بهطور کلی مالکان شهری خانههاي دوم از خدمات خرده فروشی
مستقر در روستا کمتر استفاده میک نن د و در صورت خرید به کاالهای خاص ودحم ی ددددد میییگردد.
آنها مایحتاج خود را در زمان حرکت از تهران به سوی ناحیه و یا در م  رد تماقا تد ر یط اتسو    
مراجعات مکرر به تهران تهیه میک نن د .اما مالکان بومي خانههای دوم از برخی خدمات روستا مانند
آرایشگاه و حمام و خردهفروشي استفاده میک نن د .اثرات مشترک این دو گروه ایجاد نقش ییالقی
و گسترش خانههاي دوم ،افزایش تردد و ترافیک در ايام اقام هاتسور رد ت ا کبش ریسم رد  هههه هههههه يا
ارتباطی فرعی درون ناحیه و شبکههاي اصلی با تهران میباشند .ضمنًاًا تردد وس لقن لیا ی یصخش ه

   

که سهم بیشتر آن متعلق به مالکان شهری خانههاي دوم است در روس یاهات ی ک هب ندیسر یارب ه    
یگذرد مشکالت زیادی از جمله سر و صدا ،ایج و درگ دا
اقامتگاههای دوم از مسیر بافت روستا م 
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ینماید.
لها را ایجاد م 
خاک و آلودگی صوتی و ترافیک سنگين اتومبی 
درحال حاضر توسعه شبکههاي ارتباطی و کاهش فاصله از شهر تهران ،افزایش برنامههاي عمرانی،
دشواری زندگی در تهران ،گسترش نقش توریس هاتسور یت ا يرگشدرگ لکش هب صوصخ هب         
خانههاي دوم ،رونق نقش خوابگاهی ـ سکونتی و امکان اشتغال در بخش خدمات به لع ت اف شیاز
واحدهای خدماتی جهت تأمین نیازهای خانههاي دوم (به لع ت حضور جمعیت بیش زا يمايا رد رت   
سال) موجب شده جمعيت بيشتري بهصورت اقامت دائم و موقت به روستا مراجعه نمایند و مرح هل
  

جذب دوباره جمعیت  Repopulationدر روستاها ظ م نیا .تسا هدش رها ر نونکا مه هلح رد     
تمامی روستاها شروع شده است ولی شدت آن ب د دوجوم رصانع هب هجوت ا ر م اهاتسور  ت تواف        
است .از عوامل و لع ل دوباره جمعیتدار شدن ناحیه ،گسترش خانههای دوم ب و یرهش تيکلام ا
روستایی ،بازگشت مهاجرين به روستاها و نيز مهاجرتهای دائمی به روستا اس .ت

تیعمج ظفح    

بخشی از روستاهای ناحیه مانند افجه در مرحله  Populationو ورود جمعی رد اتسور هب ت مر هلح     
 Repopulationدر همه روستاها نشان از تحول چشمانداز و شهرگرایی شدید روستاها در اثر رشد
و گسترش خانههاي دوم در ناحیه میباش .د لحرم رد هه ههه  Repopulationک د هب طوبرم ه ه ریخا ة      
یها با منش ءا ییاتسور   
میباشد بیشترین تحوالت در روستاها آشکار شده است .برخی از خانه دوم 
در توسعه بافت روس اسم رتشیب مکارت و ات کککک کککککن و تغییر و کبس رد تا

متخاس حلاصم ا هناخ و ن      

دومیها با منشاء شهری در پراکندگی بافت روستا و استفاده از سبکه دم یا ر و ن

و نردم قوف   

تغییرات اساسی در سبک و مصالح ساختمان و در مجموع این دو گروه در پیدایش الگ دیدج یو   
اقامت در روستا به صورت تم كل

خانههای دوم مشارکت دارند .در واقع تفاوت در ن تنوکس عو   

یباشد تغییرات مخت فل ی در فضای روستا و قلمرو زراعی
گزینی آنها که متأثر از خاستگاههای آنها م 
به وجود آورده است .از طرف دیگر ظهور این مراحل در چشمان مجح شیازفا رد ییاتسور زاد     
یه يا
سرمایهگذاریهای زیربنایی و عمران هاتسور رد ی ا طسوت      دول یامرس قیوشت و ت ههه ههههگ راذ ی ی
خصوصی در امر تدارک خانهه زیف دشر رد مود یا یکی ر ب رثوم اهاتسو و هد ب .تسا هههههههه ههههههههههرح لا
تغییرات ناشی از شهرگرایی روستاها در اثر گسترش خانههاي دوم تأثیرات خود را بر شچ 

مم مممان زاد

یسازد .ب یتالوحت ا   
فضاهای زراعی و مسکونی بهصورت گسترش بافت مسکونی ـ فراغتی ظاهرر م 
که در شرف انجام است در آینده ممکن است برخی از روستاها در مس زیف هعسوت ری یکی هب  مه

   

بپیوندند .بهخصوص روستاهای مجاور به تسگ تلع ر گدنکارپ و تفاب ش ی نوماریپ رد نکاسم        

گردشگری و توسعه روستایی :تحلیل جامعه شناختی نقش213 ................................................................

هستههاي اولیه در مسیر توسعه ،به سوی یکدیگر نزدیک ش  نیا و هد ن کیدز ی ر اهاتسو      در بخش
يتوانند الگویی مشابه گسترش روستاها در بخش رودبار قصران و ادغام اوشان ،فشم
لواسانات نیز م 
و میگون و تشکیل شهر جدید قصران را مجددًاًا تکرار نمایند.
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