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با رشد و گسترش شهرنشنی و صنعتی شدن کشورها ایجاد خانههای دوم در نواحی روستایی و خوش آب و
هوای پیرامون کالنشهرها به صورت وسیعی گسترش پیدا کرد .این پدیده در ابعاد مختلف (اقتصادی،
اجتماعی و ساختاری -محیطی) این نواحی روستایی را تحت تأثیر قرار داده است .بنابرین پژوهش حاضر با
رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا اثرات ایجاد خانههای دوم بر پایداری و ناپایداری سکونتگاههای
روستایی بخش رودبار قصران شهرستان شمیران را مورد مطالعه قرار دهد .جهت دستیابی به این هدف ابتدا
پرسشنامهای که در برگیرنده متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی  -کالبدی بود ،تنظیم گردید .سپس
روایی آن از طریق نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کورنباخ مورد سنجش قرار گرفت.
همچنین از طریق نمونهگیری (روش کوکران)  250پرسشنامه برای پاسخگوی به سواالت پژوهش بین اهالی
پخش گردید .در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده پرسشنامه از ابزار آماری ،EXCEL
 SPSSو آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده شده است .نتایج تحقیق بیانگر آن میباشد که گسترش
ویالسازی و خانههای دوم در محدوده مورد بررسی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی موجب پایداری و در بعد
محیطی  -کالبدی به ناپایداری انجامیده است .همچنین مهمترین عامل ناپایداری در منطقه مورد بررسی
آلودگی منابع آب و خاک و اقلیم منطقه میباشد .در پایان برای بهبود وضع موجود پیشنهاداتی ارایه شده
است.
کليد واژهها :خانههای دوم ،توسعه پایدار روستایی ،بخش رودبار قصران ،شهرستان شمیران

مقدمه
امروزه استفاده از ظرفیتهای نهفته در مناطق و نواحی روستایی با هدف کمک به اعتال و توسعه این نواحی و
تسریع روند توسعه درونزای مناطق از ابزارهای اساسی برای تحقق توسعه پایدار مناطق روستایی به شمار میرود.
* نویسنده عهده دار مکاتبات:

khaled.alipour@gmail.com
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مقوله گردشگری روستایی نیز در شمار اولویتهای اساسی است که در این فرایند مدنظر صاحبنظران و متولیان
توسعه روستایی قرار دارد.
تحول و دگرگونی جنبههای زندگی در عرصههای روستایی نه تنها ارتباط تنگاتنگ با روندهای عمومی توسعه
سکونتگاهی دارد ،بلکه جدا از سمتگیریهای عام در سطح ملی نیست؛ بنابراین هر اقدامی در این راستا بایستی
جزئی از ساماندهی فضایی سرزمین به شمار آید (سعیدی .)62 :1377،به سخن دیگر ،سکونتگاههای روستایی،
همانند هر پدیده دیگر ،ناگزیر در معرض تحوالت و دگرگونی قرار دارد .این تحوالت و دگرگونیها در عرصههای
روستایی در کنار تغییرات درونی ،غالباً منشائی برونزا دارند و به واسطه رخدادهای بیرونی در سطوح مختلف
محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی پدیدار میگردند (سعیدی.)1389 ،
از جمله پدیدههایی که به شکل قابلتوجهی در تحوالت شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و رفاه روستایی
تأثیرگذار است ،خانههای دوم است .مالکان خانههای دوم گردشگران هستند ( )park,2009: 2از آنجا که گردشگران
روحیات ،خصلتها ،انگیزهها ،آموختهها و آرزوهایی گوناگون دارند و سلسلهمراتب ارزشی آنها نیز متنوع و پیچیده
است ،میتوان انتظار داشت که الگوهای رفتاری آنها در تدارک خانههای دوم و گذران اوقات فراغت در روستا نیز
متفاوت باشد .ازاینرو امکان دارد که با توجه به شیوههای زندگی گردشگران ،بتوان گونههای مختلف آنها را از
یکدیگر متمایز کرد؛ و با مشاهده ،جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای ناشی از گسترش خانههای
ییالقی در طول زمان ،بتوان به ارتباط میان اثرات و پیامدهای گسترش خانههای دوم پی برد (.)William,1998: 28
در ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک ،فرهنگ ییالقنشینی و داشتن خانههای دوم در مناطق
روستایی و خوش آب و هوای حومه ،رواج یافته است .با توجه به این توضیحات همواره این سوال مطرح میشود
که در کنار افزایش تقاضا برای خانه دوم آیا خانههای دوم در مجموع برای جوامع محلی مناسب است یا خیر؟
) .(Beetone, 2006: 149بدون شک ،گردشگری خانههای دوم اثرات مختلفی را در روستاهای میزبان میگذارد
(دادور خانی و محمدزاده الریجانی .)110 ،1392 ،این نوع گردشگری (روستایی) در قالب بازدید از مکانهای
خارج از شهر ،استفاده از تعطیالت ،سفرهای کاری ،دیدار دوستان و اقوام و  ...انجام میشود (Dadvar khani,

).2012, 259
مناطق ییالقی اطراف کالن شهر تهران ،اولین خاستگاه شیوهی نوین گردشگری خانههای دوم در ایران هستند
(عنبستانی و خوش چهره .)110 :1394 ،این نواحی دارای جاذبههای متعدد و متنوعی میباشند که در چارچوب
مناسبات روستا شهری و اثرات کالنشهر تهران بر نواحی روستایی ،در چند دهه اخیر در زمینه گردشگری و به ویژه
با ایجاد و گسترش خانههای دوم به شدت مورد بهرهبرداری قرارگرفته است .در همین رابطه قابل ذکر است،
تحقیقات پیشین و نیز مطالعات نگارندگان نشان میدهد که رواج گردشگری خانههای دوم که سابقه آن در ناحیه
مورد مطالعه به حدود قبل از دهه  1360باز میگردد (رضوانی و همکاران )25 :1391 ،با زندگی ساکنان محلی
عجین بوده و به تبع آن تأثیر عمیقی بر این ناحیه و زندگی اهالی آن گذاشته است .بنابراین ،شناخت آثار این الگوی
گردشگری بر این ناحیه میتواند یافتههای مناسبی را در راستای توسعه گردشگری و ارتقاء جایگاه و کیفیت زندگی
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ساکنان ناحیه فراهم نماید .از همین رو در این پژوهش سعی شده است تا اثرات گسترش خانههای دوم در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی -کالبدی بر سکونتگاههای روستایی بخش رودبار قصران مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مساله پژوهش
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان بهویژه در زمینة افزایش جمعیت ،گسترش شهرنشینی ،توسعة
راههای ارتباطی و وسایل حمل ونقل ،افزایش اوقات فراغت ،و بهبود رفاه اجتماعی به توسعة گردشگری در نواحی
روستایی منجر شد (عنبستانی .)103 :1389 ،به مرور زمان این تحوالت جهانی و پیشزفت تکنولوزی (خصوصا
حمل و نقل) موجب گسترش خانه های دوم در مناطق برخوردار از مواهب طبیعی در سرتا سر دنیا شد .با ورود به
عصر فناوری و اطالعات واژهای به نام اوقات فراغت رنگ و بویی تازه به خود گرفت .اوقات فراغت به دغدغه
انسان این عصر تبدیل شد .نیازی مهم که آدمی برای پاسخگویی به آن ،مراکز و آزانسهای سازمانیافتهای را تاسیس
کرد که با خیال آسوده اوقات فراغت خویش را سپری کند .این فعالیتها کم کم صنعت گردشگری و گردشگری
خانههای دوم را بهوجود آورد که به بزرگترین اهرم برای داشتن اقتصادی پایدار در کشورهای مختلف تبدیل شد.
بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا اقتصاد خویش را بر پایه این صنعت استوار کرده و موفقیت بزرگی در این زمینه
بهدست آوردهاند (مرادی و همکاران.)35 :1393 ،
در حقیقت در جامعه صنعتی تنها به تغییر مراحل تولید اکتفا نکرده ،یلکه بر روی زندگی اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و مذهبی افراد نیز تاثیر عمیق گذاشته است .تغییر عادات کهنه و خلق نیازهای جدید ویزه افراد خانوادهها و
طبقات اجتماعی مختلف از تبعات این جامعه صنعتی است .یکی از مهمترین این تحوالت اشاعه گردشگری فردی و
گروهی (خانوادگی) است ،که در اثر باال رفتن موقعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده است (دباغ،
 .)14 :1375با توجه به روند شکلگیری و تمایالت مردم برای ایجاد خانههای دوم و تاثیراتی که این پدیده از ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و محیطی در مناطق مختلف به خصوص روستاها خواهد گذاشت ،برای مدیریت و
ساماندهی مناسب این فضاها ،توجه به خانههای دوم و هدایت منطقی آنها از ضروریات است .در این پژوهش
ضمن بررسی و بیان ادبیات پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه (بخش رودبار قصران شهرستان شمیران) مورد
پژوهش قرار گرفته و اثرات ایجاد خانههای دوم بر پایداری و ناپایداری سکونتگاههای روستایی این ناحیه مورد
مطالعه قرار گرفته است.

مبانی نظری:
توسعه پایدار روستایی :از زمانی که پسوند پایداری برای توسعه مطرح شد دیدگاههای تازهای در زمینه توسعه
شکل گرفت و در بخشهایی بهعنوان توسعه پایدار منابع آب ،توسعه پایدار کشاورزی ،توسعه پایدار جنگلها نام
گرفته است .توسعه پایدار روستایی ،فرایند پایداری روستایی که در برگیرنده کلیه قلمروهای تغییر در راستای
حرکت نظام اقتصادی و اجتماعی از درک وضعیت زندگی نامناسب بهسوی شرایط زندگی مادی و معنوی بهتر
میباشد .با چنین توصیفی ،توسعه و پایداری روستایی هم علت و هم نتیجه تغییر خواهد بود .به سخن دیگر ،میان
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تأثیر توسعه و آثار آن از طریق تغییر ارتباط متقابل وجود دارد .البته تغییر در برگیرنده ابعاد کالبدی ،فناوری،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و وجه نظر سازمانی یا تغییرات سیاسی است (دانشنامه مدیریت شهری و روستایی،
 .)1387پایداری توسعه روستایی باید در ابعاد زیر مورد بحث قرار گیرند:
بعد اقتصادی :فعالیتهای مربوط به تولید و توزیع محصوالت از جمله فعالیتهایی است که هم اشتغال و هم
درآمد تولید میکنند .اینگونه فعالیتها ممکن است هم فعالیتهای زراعی (کشاورزی ،شیالت ،دامپروری و
جنگلداری) و هم فعالیتهای غیر زراعی (کارآفرینیهای غیر زراعی مربوط به کشاورزی و یا فرآوری محصوالت
کشاورزی) را دربر میگیرد .در بخش غیر زراعی ،آموزش کارآفرینی و دسترسی به منابع اعتباری و اطالعاتی درباره
بازار بسیار اهمیت دارد .عنصر دیگر توسعه روستایی تسهیالت زیرساختی شامل جادهها ،پلها ،دسترسی به آب،
تسهیالت بازاریابی مناسب و برقرسانی به روستاهاست.
بعد اجتماعی :آموزش ،سالمتی و بهداشت عناصر کلیدی توسعه توانمندیهای انسانی به شمار میروند .در
حوزه آموزش ،توجه به کمیت و کیفیت آموزش در مقاطع ابتدایی و متوسطه دارای اهمیت دوچندان است و میتوان
در چارچوبی مناسب با یک سیاستگذاری درست آموزش بدان تحقق بخشید .البته نباید از آموزش مناسب معلمان،
تجهیز مطلوب مدارس و نظارت مؤثر بر شیوه تدریس غافل بود .رفع اختالفات اجتماعی نیز از دیگر نکاتی است که
باید مدنظر قرار گیرد و در این میان در جاهایی که توسعه کشاورزی مقدور نیست باید به کارآفرینیهای غیر زراعی
در مقیاسهای خرد و متوسط توجه شود.
بعد زیستمحیطی :حفاظت از محیطزیست مهمترین عنصر توسعه پایدار است .آسیبهای زیستمحیطی نه تنها
به کاهش فعالیتهای بهرهوری زراعی و غیر زراعی ،بلکه به ایجاد مخاطرات سالمتی و بهداشتی برای انسانها،
حیوانات و سایر اشکال زندگی میانجامد .برای پایدار و نهادینه شدن پیشرفتهای اقتصادی -اجتماعی ،نخست باید
از تخریبهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
بعد سیاسی :پایداری توسعه روستایی و کاهش هدفمند فقر ،در گروه رفع نیازهای اجتماعی همه گروههای
جامعه است .بهگونهای که همه آنها از دسترسی برابر به فرصتها ،منابع ،تسهیالت و نهادهها برای بهبود شرایط
زندگی خود برخوردار باشند .در این رابطه دولتمردان محلی میتوانند چارچوبی را برای مشارکت و بسیج مردم
محلی در تمام فرایندهای توسعه آماده سازند (فعلی و همکاران.)104-103 :1389 ،
خانههای دوم :رشد و گسترش خانههای دوم از پدیدههای مهم دوره معاصر است (رمضانزاده لسبوئی:1395 ،
 )147خانههای دوم به خانههایی اطالق میشود که اغلب شهروندان در نواحی روستایی خوش آبوهوا و ییالقی
برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت تدارک میبینند که البته بیشتر خانههای دوم در نواحی روستایی به صورت
خرید زمین و ساخت خانههای ویالیی در دامنه تپههای مشرف به مناظر طبیعی زیبا و سبک مدرن و با هزینه باال بنا
میگردد (صالحی نسب1384 ،؛ .)43در فرهنگ جغرافیای انسانی در این مورد چنین آمده است :خانههای دوم
خانههایی هستند که توسط خانوارهای ساکن در نقاط دیگر خریداری و یا به مدت طوالنی اجاره میشوند .چنین
خانههایی معموالً در نواحی روستایی قرار داشته و برای مقاصد تفریحی استفاده میشوند و دارای اسامی دیگری
چون خانههای آخر هفته و خانههای تعطیالت نیز هستند ).(Johnson,1988: 423
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شکل شماره  -1پنج پیششرط مهم برای موفقیت توسعه پایدار روستایی

پایداری از
طریق
خوداتکایی

اولویت دادن
به مردم

پنج پيش شرط مهم برای
موفقيت توسعه پایدار
روستایی عبارتند از
نگرش فرآیندی
به آموزش

به فعلیت درآوردن
استعدادها  ،تعهد و
تداوم آن در مجریان

امنیت قانون و
حفظ حقوق افراد و
منافع آنها

منبع( :مطیعی لنگرودی ،)78 :1382 ،ترسیم :نگارندگان

اقامت در خانههای دوم رایجترین فعالیت در گردشگری روستایی است و به همین دلیل ،شکلگیری و گسترش
خانههای دوم بهعنوان مهمترین پیامد توسعه گردشگری در نواحی روستایی است (رضوانی .)60 :1382،مطالعات
انجام شده نشان میدهد پدیده خانههای دوم در بسیاری از کشورهای جهان سوم در حال رشد سریع میباشد
( )Gilg,1989:116و آن واکنشی در برابر بحران روستایی حاصل از تجدید ساخت کشاورزی است ( Dieter, 2002:

.)234
شکلگیری خانههای دوم که از دهه  1940در اروپا آغاز شده ،در سالهای اخیر با شتاب بیشتری در نقاط
مختلف جهان ادامه دارد .این شکلگیری و گسترش متأثر از دستیابی به درآمد کافی و داشتن وقت آزاد از یکسو
و نهادینه شدن رفتار گذران تعطیالت آخر هفته در اغلب کشورهای جهان از سویی دیگر شد .در واقع بهبود درآمد
و الگوی رفتاری تعطیالت آخر هفته با بهبود وسایل حمل و نقل به ویژه خصوصی به افراد اجازه داده است که
انگیزههای خویش را برای تحصیل خانههای دوم دریابند .از جمله آنها میتوان به انگیزه تمایل به استفاده از
تفریحات سالم غیرشهری و یا اشتیاق به سرمایهگذاری پساندازهای شخصی از طریق خرید ملک اشاره نمود
(فشارکی ،161 :1373 ،به نقل از :فیروز نیا و همکاران.)150 :1390 ،
در این زمینه میتوان گفت که خانههای دوم اغلب خانههایی بسیار مجلل و گران قیمت هستند که در بیشتر ایام
سال خالی هستند؛ و این میتواند چندان توجیه اقتصادی نداشته باشد .چرا که اگر همین سرمایه جذب بازار کار و
تولید گردد نه تنها پول رایج راکد و بیاستفاده نمیماند و در جریان میافتد ،بر اثر تولید میتواند ارزشافزودهای
واقعی  -نه کاذب– به وجود آورد و از طرف دیگر این الگو در مقصد نیز تأثیرات عمدهای بر روی اقتصاد بر جای
میگذارد؛ که مثبت یا منفی بودن این آثار و نتایج بستگی به این موضع دارد که آیا این پدیده حاصل یک اقدام
برنامهریزیشده و از پیش فکر شده است یا کامالً خودجوش بوده و بدون هیچ برنامه از پیش تعیینشده شکل گرفته
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است .در مجموع میتوان گفت اصطالح خانههای دوم روستایی اوالً به خانههایی گفته میشود که توسط سکنه غیر
دائم روستا (سکنه شهر ،اعم از شهری و روستایی مهاجر ساکن در شهر) در نواحی روستایی خوش آب و هوا و
ییالقی برای گذران اوقات فراغت و استراحت تهیه میشود (فیروز نیا و همکاران.)152 :1390 ،
در کشور ایران در برخی نواحی کوهستانی روستاها و آبادیهایی وجود دارند که به دلیل برخورداری از
آبوهوای مطبوع ،چشماندازهای بدیع ،مناظر زیبا ،داشتن موقعیتهای ممتاز گردشگری و استراحتگاهی مورد
توجه ساکنین خسته و به تنگ آمده از زندگی ماشینی شهرها قرار میگیرند و خانههای دوم (خانههای ییالقی) که با
هدف گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بنا میشوند ،در واقع پاسخی است به نیازهای شهرنشینی .به طور
کلی گسترش و توسعه خانههای دوم در ایران را میتوان متأثر از عوامل زیر دانست:
 تفاوتهای آبوهوایی و جغرافیای میان مناطق مهاجرتهای روستایی– شهری که در این مورد روستاییانی که به شهرها مهاجرت کردهاند به دالیل مختلف ازجمله حفظ میراث خانوادگی ،تعهد نسبت به زادگاه خود ،مقاصد و اهداف اقتصادی و تفریحی ،اراضی و
خانههای خود در روستا را حفظ کردهاند و باعث توسعه و گسترش خانههای دوم روستایی میگردند.
 آلودگیهای محیطزیست و ازدحام بیش از حد جمعیت در شهرها و سایر مشکالت ناشی از زندگی در شهرهاباعث تمایل ساکنان شهرها به گذراندن اوقات فراغت و تفریحی خود در نواحی خوش آب و هوا و آرام
روستاهای پیرامون شده است.
 -بهبود راههای ارتباطی و برخورداری اکثر مردم از خودروی شخصی (رضوانی.)307 :1387 ،

معرفی محدوده مورد پژوهش:
رودبار قصران یکی از دو بخش شهرستان شمیرانات استان تهران است که در نیمه شمالی شهر تهران واقع
گردیده است .این منطقه از جمله عرصههای جذاب و با ارزش کشور است که به سبب تنوع در جاذبها و پتانسیل-
های گردشگری در تمام فصول سال خصوصاً تعطیالت آخر هفته ،باعث هجوم مردم با هدف تفریح و گذراندن
اوقات فراغت میشود (که بخشی از این فعالیتها در قالب خانه دوم در منطقه رواج دارد) .از جمله جاذبههای این
منطقه میتوان به شرایط اقلیمی بسیار مناسب ،سواحل رودخانه ،چشمهها ،باغات ،پیستهای اسکی و نیز وجود آثار
تاریخی و مذهبی اشاره نمود .در کنار جاذبههای مذکور ،فاصله کم آن تا شهر تهران که سهولت دسترسی به این
منطقه را فراهم نموده ،از دیگر موقعیتهای ویژهای است که توجه گردشگران را به این منطقه جلب نموده است
(اکبریان رونیزی و رمضان زاده لسبوئی .)206 :1394 ،مطابق تقسیمات کشوری سال  ،1390این بخش مشتمل بر
یک نقطه شهری و  24آبادی دارای سکنه ( 21روستای دارای  50خانوار و بیشتر) و جمعیت روستایی آن در سال
 1390برابر با  18685نفر گزارش شده که از این تعداد 10691 ،نفر در مناطق روستایی سکونت دارند (تقدیسی و
سپهوند.)36 :1394 ،
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شکل  :2معرفی محدوده مورد مطالعه

ترسیم نگارندگان

شکل  :3تصاویر از وضعیت خانههای بومی؛ ویال سازی و تجاوز به حریم رودخانه ،باغ و کوه

منبع:

www.afkarnews.ir
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زمینههای ایجاد خانههای دوم در محدوده مورد مطالعه :
نواحی روستایی اطراف تهران ،هرکدام متناسب با ویژگیها ،امکانات و قابلیتهای خود ،بهعنوان عرصهای
تکمیلی برای ایفای نقشهای شهر تهران درآمدهاند و یا به عبارت دیگر ،این کالنشهر بخشی از کارکردهای خود را
به نواحی روستایی اطراف خود منتقل کرده است .به طوری که سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت این کالنشهر در
نواحی روستایی پیرامونی و تحوالت نقش و عملکرد مراکز مجاور آن پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد؛ که از
آن جمله میتوان به نواحی کوهستانی شمال و شمال شرق تهران (شهرستان شمیران) اشاره کرد که عمدتاً در آنها
کارکردهای تفریحی – فراغتی رواج یافته که شکلگیری و گسترش خانههای دوم از آثار آن میباشد( .رضوانی،
.)87 - 86 :1381
در واقع ویژگیها و خصوصیات طبیعی همچون داشتن کوهها و رودهای فراوان ،آبوهوایی مناسب و محیطی
آرام به همراه موقعیت خاص جغرافیایی (قرارگیری در مجاورت کالنشهر تهران) سبب گردیده تا نواحی روستایی
این شهرستان کارکرد تفریحی پیدا کنند و محل ایجاد خانههای دوم روستایی و نیز مقصد گردشگران شهر تهران
شوند.
جدول شماره  -1تعداد خانههای دوم در شهرستان شمیران
مکان

تعداد خانههای دوم

رودبار قصران

2422

لواسان بزرگ

641

لواسان کوچک

1989
منبع( :رضوانی)67 :1382 ،

این رویداد پیامدهای زیادی در ابعاد مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی) برای این شهرستان
و نقاط روستایی آن داشته و ازآنجایی که حرکتی خودجوش و در کلیت آن ،فاقد هرگونه طرح و برنامهای بوده است
در برخی از زمینهها مثبت بوده و به پایداری انجامیده و در برخی از زمینهها نیز منفی و موجب ناپایداری شده است.
این پژوهش چهت پاسخ گویی به سؤاالت زیر انجام شده است.
 خانههای دوم چه تأثیراتی در روستاهای محدوده مورد مطالعه داشته است؟
 آیا ایجاد خانههای دوم موجب پایداری (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) محدوده مورد مطالعه شده است؟

جامعه آماری پژوهش:
جامعه آماری در این تحقیق سکونتگاه روستایی واقع در بخش رودبار قصران میباشد.
برای جمعآوری اطالعات میدانی از آنجا که جوامع آماری معموالً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی
برخوردارند و محقق نمیتواند به همه آنها مراجعه کند ،بنابراین ناگزیر است به انتخاب جمعی از آنها بهعنوان
نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کند .انتخاب نمونهای با اندازه صحیح ،کمک بزرگی به محقق در
دستیابی به نتایج قابلتعمیم ،مطمئن و رضایتبخش در مورد یک جامعه آماری میکند.
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نمونهگیری :
با توجه به جمعیت روستایی رودبار قصران و با استفاده از فرمول کوکران در مجموع  250نفر (بهعنوان نمونه
آماری) جهت تکمیل پرسشنامه تعیین گردیدند (معادله .)1

که دراین فرمول:n :حجم نمونه  :Nحجم جمعیت یا جامعه :p ،درصد توزیع صفت در جامعه (یعنی نسبت
افرادی که دارای صفت مورد مطالعه میباشند) :q .درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه میباشند :d .تفاضل
نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن
 0/05است و دقت نمونهگیری به آن بستگی دارد :t .اندازه متغیر در توزیع طبیعی (توزیع نرمال مربوط به منحنی
گاوس) است که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر استخراج میشود.
?n

t= 1.96

d= 0.05

q= 0.3

p= 0.5

N= 18685

ذکر این نکته الزم است که برای بهتر به نتیجه رسیدن پژوهش و قابلیت تعمیم بیشتر تعداد نمونهها  250نفر در
نظر گرفته شده است.

تحلیل دادههای میدانی :
بررسی پیامدهای خانههای دوم :
با توجه به ماهیت فعالیت گردشگری خانههای دوم و ارتباط و تعامل تنگاتنگ آن با فعالیتهای اجتماعی-
اقتصادی و محیطی کالبدی ،بالطبع اثرات آن میتواند بسیار متنوع و گسترده باشد .طبق بررسیهای انجام شده
گسترش خانههای دوم اثرات و پیامدهای مختلفی بر نواحی روستایی شمال تهران بر جای گذاشته که مهمترین آنها
در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی  -کالبدی به شرح زیر است:
اقتصادی :از جمله تأثیرات اقتصادی خانههای دوم میتوان از جریان سرمایههای شهری بهسوی روستا و برپایی
خدمات بیشتر در محیطهای روستایی یاد کرد .این سرمایهگذاریها در سطح ناحیه پیامدهای متفاوتی بر
سکونتگاههای روستایی داشته است .روستاها به فراخور برخورداری از بورس بازان محلی زمین و سرمایهگذاران
شهری به صورتهای متفاوتی از این روند بهرهمند شدهاند .در برخی از روستاها این روند ابعاد مثبتی را به همراه
داشته و باعث افزایش سرمایه و رفاه روستاییان شده است .در برخی دیگر سبب از دست رفتن اراضی مرغوب
کشاورزی و تبدیل آن به ویال شده که این مسئله به صورت اجبار صورت گرفته است .یافتههای حاصل از
پرسشگری که در جدول شماره  2آمده است نشان از تأثیرات مثبت (افزایش سرمایهگذاریها و ایجاد فرصتهای
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شغلی با فراوانی  80درصد) و اثرات منفی (از دست رفتن اراضی مرغوب با فراوانی  53درصد) در منطقه مطالعاتی
دارد.
جدول شماره  -2نظر اعضای جامعه نمونه در مورد میزان تأثیر اقتصادی گسترش خانههای دوم
میزان تأثیر

مؤلفهها

خیلی کم و کم

متوسط

زیاد و خیلی زیاد

گسترش خدماترسانی به روستا

16.7

6.3

77

افزایش رفاه در زندگی مردم روستا

17.3

15.3

67.2

افزایش میزان درآمد ساکنین

5.6

12.1

81.8

افزایش سرمایهگذاری در روستا

9.4

10.2

80.2

افزایش قیمت کاالها و خدمات

29.4

20

50.6

از دست رفتن اراضی مرغوب بر اثر گسترش بدون برنامه خانههای دوم

25.8

20.2

53.7

افزایش قیمت زمینها

19.9

24.6

55.5

توجه بیشتر مسئوالن به مشکالت روستاها و روستاییان

19.1

17.3

63.4

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

13.4

8

80.2

منبع :یافتههای پژوهش

اجتماعی :منظور از اثرات اجتماعی ،تغییراتی است که به سبب تماس مستقیم و تعامل رو در روی اعضای
جامعه میزبان و گردشگران در زندگی مردم جامعه میزبان رخ میدهد (ضیائی .)157 :1392 ،پیامدهای اجتماعی
خانههای دوم بر نواحی روستایی ،جزء مهمترین تأثیرات این پدیده است ،چون تغییرات ایجاد شده ،فرهنگ و آداب
و رسوم روستاییان را هدف قرار میدهد .در جدول شماره  3نظر اعضای نمونه در مورد میزان تأثیر اجتماعی
گسترش خانههای دوم به صورت فراوانی گردآوری شده است .در این زمینه نیز تأثیرات مثبت و منفی در روستاهای
مطالعاتی مشاهده میشود ولی با نگاهی اجمالی به مؤلفههای موجود و فراوانیهای مربوطه میتوان به پیامدهای
مثبت اجتماعی ناشی از گسترش خانههای دوم پی برد.
جدول شماره  -3نظر اعضای جامعه نمونه در مورد میزان تأثیر اجتماعی گسترش خانههای دوم
میزان تأثیر

مؤلفهها

خیلی کم و کم

متوسط

زیاد و خیلی زیاد

افزایش امکانات تفریحی

10

12.3

77.6

افزایش امید و انگیزه برای بهتر شدن وضع زندگی

9.4

8

82.5

افزایش وضعیت بهداشتی و درمانی

20.7

23.7

55.8

تغییر سبک و روال زندگی روستاییان

24.7

24

51.2

تقویت نهادهای محلی

11

18.7

70.3

از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی

22.2

27.2

50.6

ایجاد اختالف طبقاتی در روستا

36.7

15.3

48

افزایش میزان آگاهی و اطالع مردم

9.8

14.8

75.4

آشنا شدن همه مردم با محیط و فرهنگ روستاها

21.2

16.9

61.9

منبع :یافتههای پژوهش

11

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال چهاردهم ،شماره  ،55پاییز 1396

محیطی – کالبدی :با عنایت به برخی اصول کلی و بنیادی در گردشگری خانههای دوم که الزاماً میبایست
صیانت محیط طبیعی و فرهنگی را در روستاها به همراه داشته باشد ،توسعه روستاها باید همسو با حفظ
محیطزیست روستا باشد و هدف از برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی ایجاد توازن بین تقاضا و قابلیتهای
روستاست .باید اذعان داشت که یافتههای میدانی نشان میدهد که خانههای دوم در روستاهای مورد مطالعه با اصول
فوق مغایرت دارد و افزایش خانههای دوم در این منطقه برخی پیامدهای منفی و زیانبار زیستمحیطی و کالبدی را
نیز به دنبال داشته است .برای نمونه  85درصد از نمونهها تأثیر گسترش خانههای دوم در آلودگی منابع آب و خاک
و اقلیم منطقه را زیاد و خیلی زیاد عنوان کردهاند (جدول شماره .)4
جدول شماره  -4نظر اعضای جامعه نمونه در مورد میزان تأثیر محیطی کالبدی گسترش خانههای دوم
میزان تأثیر

مؤلفهها

خیلی کم و کم

متوسط

زیاد و خیلی زیاد

تغییر چشماندازهای طبیعی

6.2

12.4

81.4

تغییر کاربری اراضی

8.7

10.6

80.7

شلوغی و افزایش تردد و از بین رفتن محیط آرام روستاها

11.3

10.9

77.8

شبیه شدن محیط روستا به شهرها

11.7

18

70.3

بهبود کیفیت واحدهای مسکونی از لحاظ تجهیزات

22.7

22.1

55.2

افزایش نظارت بر ساخت و ساز مساکن روستایی

18.4

27.5

57

آلودگی منابع آب و خاک و اقلیم منطقه

8.4

6.4

85.2

یک دست شدن شکل ظاهری ساختمانها

23.5

28

48.4

افزایش مقاومت ساختمانهای روستا در برابر حوادث طبیعی

24.9

17.6

57.5

از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی

8.3

9.1

82.6

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل پیامدها خانههای دوم و تأثیر آن در پایداری /ناپایداری سکونتگاهها با استفاده از تکنیک تحلیل
عاملی:
به منظور شناسایی و کشف ابعاد یا سازههای اصلی دادههای تحقیق و شناسایی پیامدهای حاصل از ایجاد
خانههای دوم در نواحی روستایی و نیز اولویت آنها و تأثیر آنها در پایداری یا ناپایداری روستاها ،از روش تحلیل
عاملی استفادهشده است.

ماتریس همبستگی مناسب:
مقدار شاخص  KMOبرابر با  0/862است .مقادیر باالی  0/7این شاخص ،کفایت نمونه را برای به کار بردن
تحلیل عاملی نشان میدهد .همچنین آزمون بارتلت نیز همبستگی باالی بین متغیرها (غیر واحد بودن ماتریس
همبستگی) و در نتیجه مناسب بودن این روش را نشان میدهد .میزان سطح معنیداری این آزمون  0/001است.
نتیجه هر دو شاخص حاکی از مناسب بودن انجام تحلیل عاملی برای دادههای تحقیق است.
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استخراج مجموعه عوامل اولیه:
جدول شماره  -5جدول ارزش ویژه و واریانس تبیین شده عوامل استخراج شده
درصد تراکمی

درصد واریانس تبیین شده

ارزش ویژه

36/384

36/384

8/625

پیامدهای اقتصادی

49/105

12/757

2/783

پیامدهای اجتماعی

57/866

8/761

1/965

پیامدهای محیطی  -کالبدی

منبع :یافتههای پژوهش

جدول شماره  -6ماتریس ساختار عوامل چرخش یافته
مؤلفهها
محیطی کالبدی

اجتماعی

گویه های مورد بررسی

اقتصادی
0/862

افزایش میزان درآمد ساکنین

0/813

افزایش سرمایهگذاری در روستا

0/806

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

0/787

گسترش خدماترسانی به روستا

0/751

افزایش رفاه در زندگی مردم روستا

0/735

توجه بیشتر مسئوالن و نهادهای مربوطه به مشکالت روستاها و روستاییان

0/717

افزایش قیمت زمینها

0/621

افزایش قیمت کاالها و خدمات

0/604

از دست رفتن اراضی مرغوب بر اثر گسترش بدون برنامه خانههای دوم

0/752

افزایش امید و انگیزه برای بهتر شدن وضع زندگی

0/728

افزایش امکانات تفریحی

0/647

تقویت نهادهای محلی

0/618

افزایش میزان آگاهی و اطالع مردم

0/535.

آشنا شدن همه مردم با محیط و فرهنگ روستاها

0/442

افزایش وضعیت بهداشتی و درمانی

0/419

تغییر سبک و روال زندگی روستاییان

0/354

از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی

0/329

ایجاد اختالف طبقاتی در روستا

0/653

آلودگی منابع آب و خاک و اقلیم منطقه

0/628

از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی

0/617

تغییر چشماندازهای طبیعی

0/535

تغییر کاربری اراضی

0/512

شلوغی و افزایش تردد و از بین رفتن محیط آرام روستاها

0/501

شبیه شدن محیط روستا به شهرها

0/428

یک دست شدن شکل ظاهری ساختمانها

0/372

افزایش مقاومت ساختمانهای روستا در برابر حوادث طبیعی

0/346

بهبود کیفیت واحدهای مسکونی از لحاظ تجهیزات

0/311

افزایش نظارت بر ساخت و ساز مساکن روستایی

منبع :یافتههای پژوهش
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تحلیل نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی:
ستون اول جدول شماره  6که پیامدهای اقتصادی حاصل از ایجاد خانههای دوم در نواحی روستایی است نشان
میدهد که :این پدیده در بعد اقتصادی به ترتیب اهمیت (از دیدگاه روستاییان) باعث :افزایش میزان درآمد ساکنین،
افزایش سرمایهگذاری در روستا ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،گسترش خدماترسانی به روستا ،افزایش رفاه در
زندگی مردم روستا ،توجه بیشتر مسئوالن و نهادهای مربوطه به مشکالت روستاها و روستاییان ،افزایش قیمت
زمینها ،افزایش قیمت کاالها و خدمات و از دست رفتن اراضی مرغوب بر اثر گسترش بدون برنامه خانههای دوم
شده است؛ که با توجه به نتایج به دست آمده در این بخش میتوان گفت که ایجاد خانههای دوم به پایداری
اقتصادی در محدوده مورد مطالعه منجر شده است .در این بررسی ،مهمترین پیامد اقتصادی خانههای دوم که از
طریق تحلیل عاملی استخراج شده است ،افزایش درآمد ساکنین میباشد .البته به پیامدهای منفی چون از دست رفتن
اراضی مرغوب در اثر ویالسازی و افزایش قیمت کاالها هم اشاره شده است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
ستون دوم جدول شماره  6که به بررسی پیامدهای اجتماعی پرداخته است گویای این امر است که :افزایش امید
و انگیزه برای بهتر شدن وضع زندگی ،افزایش امکانات تفریحی ،تقویت نهادهای محلی ،افزایش میزان آگاهی و
اطالع مردم ،آشنا شدن همه مردم با محیط و فرهنگ روستاها ،افزایش وضعیت بهداشتی و درمانی ،تغییر سبک و
روال زندگی روستاییان ،از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی و ایجاد اختالف طبقاتی در روستا شده است؛ که بر این
اساس میتوان گفت ویالسازیهای صورت گرفته به پایداری اجتماعی در منطقه مورد بررسی انجامیده است و
مهمترین پیامد اجتماعی خانههای دوم در منطقه مطالعاتی ،افزایش امید و انگیزه برای بهتر شدن وضع زندگی
میباشد .هرچند طبق اظهارات روستاییان آثار منفی چون از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی در این روستاها مشاهده
میشود ولی با این حال میتوان تأثیرات و پیامدهای اجتماعی ناشی از خانههای دوم در این منطقه را مثبت ارزیابی
کرد.
ستون سوم جدول شماره  6به بررسی بعد کالبدی -محیطی پرداخته نشانگر آن است که  :ایجاد خانههای دوم
شهرنشینان در نواحی روستایی از نظر مردم روستا در زمینه کالبدی – محیطی به ترتیب باعث  :آلودگی منابع آب و
خاک و اقلیم منطقه ،از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی ،تغییر چشماندازهای طبیعی ،تغییر کاربری اراضی ،شلوغی
و افزایش تردد و از بین رفتن محیط آرام روستاها ،شبیه شدن محیط روستا به شهرها ،یک دست شدن شکل ظاهری
ساختمانها ،افزایش مقاومت ساختمانهای روستا در برابر حوادث طبیعی ،بهبود کیفیت واحدهای مسکونی از لحاظ
تجهیزات و افزایش نظارت بر ساخت و ساز مساکن روستایی شده است؛ بنابراین باید گفت که خانهسازیهای
شهرنشینان در نواحی روستایی به ناپایداری کالبدی – محیطی در سطح ناحیه مورد بررسی انجامیده است.

نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد که با گسترش خانههای دوم فرصتها و تهدیدهایی از جانب
گردشگری متوجه این ناحیه شده است و پیامدهای مثبت و منفی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
کالبدی به دنبال داشته است .از پیامدهای مثبت گسترش خانههای دوم میتوان به افزایش درآمد ساکنین ،ایجاد
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فرصتهای شغلی جدید ،تقویت نهادهای محلی و افزایش امید و انگیزه برای بهتر شدن وضع زندگی اشاره کرد.
طبق اطالعات به دست آمده پیامدهای منفی حاصل از ایجاد خانههای دوم در این روستاها ،در بعد کالبدی محیطی
نمود بیشتری دارد هرچند در ابعاد دیگر تأثیرات منفی نیز مشاهده شده است از جمله؛ آلودگی منابع آب و خاک ،از
بین رفتن درختان و پوشش گیاهی ،شلوغی و افزایش تردد و از بین رفتن محیط آرام روستاها ،ایجاد اختالف طبقاتی
و از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی.
در این بررسی مهمترین پیامد اقتصادی و اجتماعی خانههای دوم که از طریق تحلیل عاملی استخراج شده است،
به ترتیب افزایش درآمد ساکنین و افزایش امید و انگیزه برای بهتر شدن وضع زندگی میباشد که بر این اساس
میتوان گفت که ویال سازیهای صورت گرفته در منطقه مطالعاتی منجر به پایداری اجتماعی اقتصادی گشته است.
طبق اطالعات موجود مهمترین پیامد کالبدی -محیطی گسترش خانههای دوم آلودگی منابع آب و خاک و اقلیم
منطقه میباشد بنابراین میتوان گفت که موجب ناپایداری کالبدی -محیطی منطقه مورد مطالعه شده است.

پیشنهادات:
 نیاز به برنامهریزی برای توسعه گردشگری پایدار به خصوص در بخش محیطی ،به دلیل آنکه ماهیت گردشگری
بخش رودبار قصران بیشتر طبیعت گردی است بسیار حائز اهمیت میباشد.
 وضع قوانین خاص برای حفاظت محیط زیست و طبیعت رودبار قصران و مجاب نومدن گردشگران و بومیان
در پیروی از قوانین وضع شده است .این پیشنهاد میتواند زمینه را برای کاهش آثار منفی گردشگری در تمام
ابعاد آن به خصوص بعد محیطی فراهم آورد.
 انجام مطالعات کاربری زمین برا اساس ارزیابی توان بومشناختی برای تعیین و کنترل توسعه آتی خانههای دوم
در نواحی روستایی.
 حفاظت از پوشش گیاهی منطقه و اهتمام ئر به حداقل رساندن آثار مخرب گسترش خانههای دوم بر گستره
اراضی زراعی و باغات.
 سهیم کردن جامعه محلی در برنامهریزی و اجرای تصمیمات مرتبط با گردشگری خانههای دوم به دلیل
اثرگذاری آن بر روی جنبههای مختلف زندگی ساکنین.
 تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در ایجاد مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری عمومی در منطقه با
توجه به استقرار روستاهای مورد مطالعه.
 مدیریت رشد و گسترش گردشگری خانههای دوم و جلوگیری از رواج بی برنامه آن.
 فرهنگسازی ،آموزش و تشویق مردم محلی در راستای توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا.
 پرداخت عوارض سکونت از سوی مالکان خانههای دوم به منظور کسب درآمد برای روستاها.
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منابع:
 .1اکبریان رونیزی ،سعید رضا ،رمضان زاده لسبوئی ،مهدی ،1394 ،هوش فرهنگی جامعه میزبان و توسعه
گردشگری روستایی مورد شناسی :منطقه رودبار قصران (شهستان شمیرانات) ،جغرافیا و آمایش شهری – منطقه
ای ،شماره .201-212 ،16
 .2تقدیسی ،احمد ،سپهوند ،فرخنده ،1394 ،تغییرات محیطی  -کالبدی گردشگری خانههای دوّم در نواحی
روستایی با رویکرد پایداری (مطالعة موردی :بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات) ،جغرافیا و پایداری
محیط ،شماره .29-41 ،14
 .3دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،1387 ،انتشارات موسسه فرهنگی ،اطالعرسانی و مطبوعاتی.
 .4داور خانی ،فضیله ،محمد زاده الریجانی ،فاطمه ،1392 ،ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری
خانههای دوم (مطالعة موردی :روستاهای ییالقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) ،پژوهشهای جغرافیای
انسانی ،دوره  ،45شماره .75-102 ،4
 .5دباغ ،محمود ،1375 ،علوم جهانگردی ،موسسه فرهنگی انتشارتی ثامن االئمه ،چاپ دوم.
 .6رضوانی ،محمد رضا ،بدری ،سید علی ،سپهوند ،فرخنده ،اکبریان رونیزی ،سعید اکبر ،1391 ،گردشگری خانه
های دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی (مطالعه موردی :بخش رودبار قصران ،شهرستان
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