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چکيده
گردشگري خانههاي دوّم همانند ديگر الگوهاي گردشگري اثرات و پيامدهاي مختلفی را در نیوای
روستاي بر جاي م گذارد که با توجّه به ماهيّت اين الگو ،تغييرات محيط کالبدي از جملیه اثراتی
است که با توسعة اين الگو ،در نوای روستاي به وجود م آيد .در راستاي توسعة پايدار گردشیگريِ
خانههاي دوّم شناخت اثرات و پيامدهاي مختلف اين الگو ضروري به نظر م رسد .در ايران ،از جملیه
مناطق روستاي که توسعة اين الگو با زندگ مردم عجين گشته و به صیورت يی

پديیدة مشیهود

است ،روستاهاي بخش رودبار قصران است .بر همين اساس ،در اين پیووهش بیه بررسی و تحليی
اثرات محيط کالبدي توسعة گردشگري خانههاي دوّم در اين پهنة جغرافياي پرداخته شده اسیت.
اين پووهش از نوع بنيادي و روش انجام آن توصيف  -تحليل است که در گیردآوري دادههیا از دو
روش اسنادي و ميدان استفاده شده است .روش ميدان مبتن بر ابزار پرسشنامه است که در ايین
خصوص با استفاده از روش کوکران تعداد  992سرپرست خانوار به عنوان نمونیة آمیاري و بیه روش
تصادف طبقهبندي انتخاب شدهاند .همچنين به منظور پردازش دادهها از روشهاي آمار توصیيف و
آمار استنباط استفاده شده است .نتايج به دست آمیده نشیان م دهید کیه الگیوي گردشیگري
خانههاي دوّم بيشترين تأثير را بر شاخص تغييرات محيط و کمترين تیأثير را بیر بهبیود خیدمات
زيربناي داشته که در همين ارتباط نتايج نشان داد تفاوت معن داري بين ايین اثیرات در روسیتاها
وجود ندارد؛ همچنين بين ديدگاه افرادي که به گردشگري وابستگ شغل داشیته بیا ديگیر افیراد
دربارة اثرات توسعة گردشگري خانههاي دوّم تفاوت معن داري وجود دارد.

واژگان کليدي :گردشگري روستاي  ،خانههاي دوّم ،اثرات محيط کالبدي ،وابستگ شغل  ،رودبیار
قصران.
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مقدّمه
بعد از مطرح شدن توسعة پایدار به عنوان شکل متعالی توسععه ،پایعداری و الگعوی متعوازن و همهجانبعة توسععه در
تمامی حوزهها رسوخ پیدا کرده است (برام ول و لین )3331 ،3گردشعگری یکعی از حوزههعایی اسعت کعه بعه علعت
ارتباط تنگاتنگ با اکثر حوزههای طبیعی و انسانی ،یکی از بسترهای اصلی تحقق پایداری در این حعوزه اسعت .آنچعه
در این زمینه اهمیت زیادی دارد ،تحقق اصول متعالی توسعة پایدار در بخش گردشگری است که عالوه بعر پایعداری
اجتماعی ،محیطی و پویایی اقتصادی ،توجه و ممارست برای بسترسازی رویکردهای پایعدار در زمینعههای فرهنگعی،
سیاسی ،طبیعی و اکولوژیکی و تکنولوژیکی را نیز میطلبد (توسام .)535 :3338 ،2بعه اعتقعاد بعاتلر ،گردشعگری در
نمای پایداری حوزهای است که میتواند دستیابی به چشمانداز توسعة پایدار در آن بعا خطعر مواجعه نشعود بلکعه بعا
استفاده از شاخصهای مکمل ،جامعیت و پویایی را در فرآیند توسععة پایعدار تسعهیل نمایعد (هعاردی 1و همکعاران،
.)131 :2772
در همین رابطه باید توجه داشت توسعة گردشگری و الگوهای آن در عرصههای گردشعگری اثعرا و پیامعدهای
مختلفی را به همراه دارد که در راستای توسعة پایدار این فعالیت ،شناخت و بررسی آنها ضعروری اسعت .گردشعگری
خانههای دوم از جمله الگوهای گردشگری است که اغلب در مناطق کوهستانی و ییالقی خصوصاً پیرامعون شعهرهای
بزرگ و کالنشهرها رواج دارد (رضوانی و همکاران .)3133 ،این الگوی گردشعگری یکعی از اشعکال معدرنِ جابجعایی
انسانی است که با توسعة شهرنشینی ،افزایش رفاه اجتماعی و نیاز به آسعایش و اوقعا فراغعت اهمیعت یافتعه اسعت
(ویلیامز و شاو .)125 :2773 ،1خانههای دوم ،بخش جدانشدنی از گردشگری و جابجایی عصر معاصر است و به یع
حوزة تحقیقاتی اصلی برای محققان تبدیل شده است (ویسر .)2775 ،5نواحی روستایی از جملعه عرصعههعایی اسعت
که در این زمینه مورد بهرهبرداری قرار گرفته و به همین سبب ،بخش مهمی از خانعههعای دوم در نعواحی روسعتایی
ایجاد شده و گسترش یافتهاند (رضعوانی .)57 :3182 ،ماجعاورا ،)21 :2778( 5گسعترش خانعههعای دوم در نعواحی
روستایی و جابجایی ساکنان اصلی روستاها را چنین تفسیر میکند که باالرفتن سطح درآمد شهرنشعینان و تقاضعای
آنها و پایینبودن قیمت زمین ،مساکن در نواحی جذاب روستایی منجر به جذب شهرنشینان به این نواحی میشعود.
در همین رابطه ،هجوم گسترده موجب افزایش قیمت زمین و افزایش کعابب مسعاکن و در نتیجعه بعاالرفتن میعزان
مالیا شده ،روستاییان نیز به دلیل سطح اقتصادی نسبتاً پایین ،توانایی پرداخت مبالغ هنگفت نداشعته ،لعذا مجبعور
به فروش خانه و ترک نواحی روستایی میشوند .از زاویعة دیگعر ،وی اعتقعاد دارد فراینعد جهعانی شعدن و بازسعاخت
اقتصاد روستایی موجب مهاجر روستاییان و تخلیة مساکن روستایی و در نتیجه موجب تبعدیل آنهعا بعه خانعههای
دوم میشود .این اعتقاد وجود دارد که اشکال جدید و منعطف کار و الگوهای فضایی جدید تولیعد ،بعرای بسعیاری از
خانوادهها این امکان را فراهم نموده تا اوقا فراغعت بیشعتری را در خانعههای دوم سعپری نماینعد .در حعال حاضعر،
بازسازی اقتصاد روستایی و بازگشت جمعیت به روستاها ،امالک روستایی را در دسترس مالکین خانعههای دوم قعرار
داده و از این رو ،موجبا آن را فراهم آورده تا الگوهای جدید مصرف ،باعث تبعدیل منعاطق روسعتایی بعه عرصعهای
برای تفریح ،گذران فراغت و گردشگری شود .این توسعه در برخی موارد با تبدیل مناطق روسعتایی بعه آنچعه حالعت
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پسابازدهی یا چشمانداز مصرف نامیده میشعود ،شعده اسعت (معولر .)2771 ،3گردشعگری خانعههعای دوم از جملعه
پدیدههایی است که به شکل قابل توجهی در تحوال ساختار اجتمعاعی ،اقتصعادی و محیطعی  -کالبعدی روسعتاها
تأثیرگذار است .مالکان خانههای دوم ،گردشگران هستند و به همین دلیعل تعأثیرا گردشعگری خانعههای دوم نیعز
مانند تأثیرا دیگر شکلها و الگوهای گردشگری است .البته خصوصعیا گردشعگری خانعههعای دوم ماننعد اقامعت
طوالنی در منطقة مقصد ،نشانگر آن است که برخی از تأثیرا نمودی بارزتر دارند (پعارک .)2773 ،2از جملعه اثعرا
گردشگری خانههای دوم که همواره مورد توجه محققان بوده اثرا محیطی  -کالبدی توسعة این الگوی گردشعگری
است .توسعة گردشگری بدون برنامهریزی مدون و صعحیح در نعواحی حسعاس و شعکنندة روسعتایی میتوانعد آثعار
کالبدی محیطی متعددی را بر ساختار و پیکرة روستا تحمیل و پایداری آنها را به چالش بکشعد (قعدیری و دیگعران،
.)3132
در ایران این نوع گردشگری شاید مهمترین شکل توسعة گردشگری در نواحی روستایی کشور باشد که بعه طعور
سریع در بسیاری از مناطق بهویژه در نعواحی روسعتایی اطعراف کالنشعهرها در حعال رشعد اسعت .در ایعران شعاهد
گسترش روزافزون خانههای دوم در نواحی روستایی خوش آبوهعوا هسعتیم .گسعترش و توسععة خانعههای دوم در
ایران متأثر از عوامل زیر است -3 :تفاو های آبوهوایی و جغرافیایی؛  -2مهاجر هعای روسعتایی  -شعهری کعه در
این مورد روستاییانی که به شهرها مهاجر کردهاند به دالیل مختلف از جمله حفظ میراث خانوادگی ،تعهعد نسعبت
به زادگاه خود ،مقاصد اقتصادی و تفریحی ،اراضی کشاورزی خود را حفظ نموده و باعث توسعه و گسترش خانعههای
دوم میگردند؛  -1آلودگی محیطزیست و ازدحام بیش از حد جمعیعت در شعهرها و مشعکال ناشعی از زنعدگی در
شهرها؛  -1بهبود راههای ارتباطی و برخورداری از خعودروی شخصعی و  -5شعهرگریزی (رضعوانی .)171 :3181 ،از
جمله مناطق روستایی کشور که شاهد توسعه و گسترش گردشگری خانههای دوم در آنها هستیم روستاهای شعمال
استان تهران هستند .در این محدودة جغرافیایی ،از چند دهة گذشته بهویژه به دلیل رشد و گسعترش بیرویعة شعهر
تهران و آلودگی زیستمحیطی آن ،گردشعگری روسعتایی شعکل گرفعت و در همعین راسعتا حومهنشعینی فصعلی و
خانههای دوم در حد فاصل نواحی فیروزکوه در شمال شرق تا شمال غرب (شهرستان تهعران) رواج یافتعه (رضعوانی،
)3182؛ با توجه به ماهیتی (کالبدی محیطی) که دارد اثرا و پیامدهای متفاوتی بر کالبد و محیط نواحی روسعتایی
به جای گذاشته است .بخش رودبار قصران (شهرستان شمیرانا ) از جمله محدودههای شمالی تهعران اسعت کعه در
دهة اخیر به شکل قابل توجهی گردشگری خانههای دوم در آن رواج یافته و به عنوان ی پدیعدة مهعم بعا محعیط و
زندگی جامعة محلی روستاهای منطقه عجین گشته است .بر همین اساس ،در این پژوهش تعالش معیگعردد تعا بعا
بررسی تغییرا کالبدی محیطی این الگوی گردشگری در این پهنة جغرافیایی به پرسشهای بیل پاسع داده شعود:
الف :توسعة گردشگری خانههای دوم چه اثراتی (مثبت و منفی) بر محیط و کالبعد روسعتاهای منطقعه دارد؟ ب :آیعا
بین دیدگاه افرادی که وابستگی شغلی به گردشگری داشته با دیگعر افعراد دربعارة اثعرا محیطعی کالبعدی توسععة
گردشگری خانههای دوم تفاو معنیداری وجود دارد؟ ج :از لحاظ عملکعرد توسععة گردشعگری خانعههعای دوم در
تغییرا محیطی کالبدی ،در بین روستاهای مورد مطالعه تفاو معنیداری وجود دارد؟
توجه روزافزون جهانی به اثرا محیطی منفی توسعة گردشگری و فعالیتهای مربوط به آن ،تمرکعز بعر اشعکال
جایگزین گردشگری و بهبود برنامههای محیطی را به دنبال داشته است .اصل زیربنای ایعن موضعوع ،توسععة پایعدار
است که در مبحث گردشگری به عنوان گردشگری پایدار و نیز توسعة پایدار گردشگری مطرح است.
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توسعة فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی بدون توجه به مباحث و مفعاهیم پایعداری امکانپعذیر نیسعت.
توسعة گردشگری صرف در این نواحی راه به جایی نبرده ،آیندة فعالیتهعا و عرصعههای گردشعگری روسعتایی را بعا
چالشها و موانعی روبهرو میسازد .اگر گردشگری روستایی بعا رویکعرد پایعداری بعه نحعوی مناسعب ،برنامعهریزی و
مدیریت شود ،میتواند خالق یا محرک ی

فرایند توسعه در نواحی روستایی و نیز پایعداری جوامعع محلعی در کلیعة

زیرشاخههای اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و همچنین خود فعالیت گردشگری باشد (علیقلعیزاده)1 :3185 ،؛ چراکعه
توسعة پایدار گردشگری شیوهای مثبت برای کاهش هیجانعا و تنشهعایی اسعت کعه بعه وسعیلة تأثیرگعذاریهای
متقابل میان صنعت گردشگری و بازدیدکنندگان ،محیطزیست و جوامعع میزبعان بعه وجعود آمعده اسعت .همچنعین
روشی است که برای توسعة گردشگری به کعار معیرود ،بعهویعژه در منعاطق روسعتایی کعه وابسعتگی گردشعگری و
محیطزیست در آن مشهود است (شارپلی .)333 :3187 ،از دیگر سو ،باید توجه داشت نقش گردشعگری در توسععة
پایدار ت بعدی نبوده ،بلکه از پیچیدگی و چندبعدی و در عین حال از پیوستگی و یکپارچگی با رهیافت کعلگرایانعه
برخوردار است .درک این رهیافت و به کارگیری آن در فرآیند تحقیق و برنامهریزی و معدیریت ،پایعداری گردشعگری
را به عنوان ی

پارادایم تطبیقی مطرح میکند که میتواند شرایط و وضعیتهای مختلفی را مورد توجعه قعرار داده و

اهداف متفاوتی در عین هدف واحد پایداری را دنبال نماید .این امر ،بیانگر آن است که توسعة پایعدار گردشعگری بعه
عنوان ی

پارادایم تطبیقی ،ی

مفهوم گسترده و میانرشتهای است که با مباحث گستردهای مانند سیاست توسععة

اقتصادی ،مسائل زیستمحیطی ،عوامل اجتماعی ،ساختار سیستم بینالمللی گردشگری و مانند آن سر و کار دارد.
گردشگری ی

فعالیت وابسته به محیط است و محیط گردشگری واژهای اسعت ععام کعه دربعر گیرنعدة منعابع و

جاببههای طبیعی ،سازههای ساخت بشر و بافت اجتماعی ،تاریخی ،فرهنگی یا در واقع همان هویت مکعان اسعت .در
حالی که گردشگر محیط متفاو و متمایز را جستجو میکند و تجربة گردشگری وابسته به تعامل بعا محعیط مقصعد
است (شکل  ،)3از سوی دیگر گردشگری نیز دارای آثار متفعاوتی بعر محعیط اسعت (شعارپلی .)323 :3187 ،روشعن
است که رابطة گردشگری و محیط چرخهای را شکل میدهد که دو عنصر اصلی آن پیوسته بر هم تعأثیر گذاشعته و
از یکدیگر متأثر خواهند شد .همانگونه که مطرح شد ،گردشگری خانههای دوم از جملعه الگوهعای رایع در نعواحی
روستایی است که میتوان ابعان داشت با توجه به ماهیت آن ،بیشترین تأثیر را میتواند بر محعیط و کالبعد روسعتاها
بر جای گذارد و در صور بیتوجهی و مدیریت کارآمد ناپایداری محیط و کالبد نواحی روستایی را به دنبعال داشعته
باشد.
تاری شکلگیری خانههای دوم به دوران کالسی

برمیگردد که اجتماع برای لذ و آرامش و اغلب بعرای فعرار

از گرمای نامطلوب تابستان محل سکونتشان ،بعه سعکونتگاههای دیگعری پنعاه معیبردنعد (جعفعری.)521 :2777 ،3
لسلی ،)131 :2771( 2بر این باور است گردشگری خانههای دوم بخش جداییناپذیر گردشگری داخلعی در بسعیاری
از کشورهای توسعهیافته است .برای مثال ،اگر خانههای دوم را از گردشگری ایعاال متحعده آمریکعا کنعار بگعذاریم،
نزدی

به نیمی از فعالیتهای بخش گردشگری داخلی این کشور را حذف نمودهایعم ؛ یعا اینکعه در کشعور کانعادا از

نظر مکان اقامت شعبانه ،گردشعگری خانعههعای دوم سعومین بخعش مهعم گردشعگری داخلعی بعه شعمار معیآیعد
(ستیونسون.)55 :2771 ،1
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1- Jafari
2- Leslie
3- Stevensson
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از زمان ظهور خانههای دوم به عنوان موضوع تحقیق ،تعاریف مختلفی از این الگوی گردشگری ارائه شعده اسعت.
از دیدگاه گودال ( )3381خانة دوم ملکی است که در تمل و یا اجارة بلندمد بعه عنعوان سعکونتگاه معوقتی یع
خانهدار است که معموالً جعای دیگعری زنعدگی معیکننعد از دیعدگاه مارسعدن ( )3311خانعههعای دوم بعه عنعوان
سکونتگاههایی تعریف شدهاند که الف :از ی خانة خصوصی تشکیل شدهاند که اغلب در پایان هفتعه و در تعطعیال
خانواده و میهمانانی که هزینهای پرداخت نمیکنند بدانجا میآینعد؛ ب :بعه صعور ناپیوسعته بعه عنعوان خانعههای
تعطیالتی تجاری سرویس میدهند که به عنوان خانههای تعطیال خصوصعی بعه کعار میرونعد امعا در فصعول پعر
ترافی هزینههایشان را درمیآورند؛ ج :به صور ناپیوسته خانههای تعطعیال خصوصعی را تشعکیل میدهنعد کعه
اغلب برای بازنشستگی خریداری میشوند اما در عین حال ،جدای کاربری خانوادگی گهگاه هم بعه عنعوان خانعههای
تعطیال تجاری محسوب میشوند و د :به عنوان خانههای تعطیال تجاری سرویس میدهند و معموالً توسط یع
نماینده مدیریت میشود .هرچند این تعاریف و دستهبندی جعای بحعث دارد امعا زمینعة مناسعبی را بعرای تعریعف و
دستهبندی خانههای دوم فراهم میآورد (ویسر .)2775 ،در مجموع ،مفهوم امروزیتر ایعن واژه کعه در ایعن پعژوهش
هم مد نظر است عبار است از خانههایی که اغلب شهروندان در نواحی روستایی خعوش آبوهعوا و ییالقعی جهعت
گذراندن اوقا فراغت و استراحت تدارک میبینند که البته بیشتر آنها در نواحی روستایی به صور خریعد زمعین و
ساخت خانههای ویالیی در دامنة تپههای مشرف به مناظر طبیعی زیبا به سب مدرن و لوکس و با هزینعههای بعاال
بنا میگردند.
توسعة گردشگری و الگوهعای آن در نعواحی روسعتایی پیامعدهای مختلفعی را بعه همعراه دارد .شعایعتعرین اثعر
گردشگری که تمام دستاندرکاران آن از برنامهریزان گرفته تا سرمایهگذاران و معردم محلعی بعرای دسعتیابی بعه آن
تالش میکنند عامل اقتصادی و کسب سود بیشتر است که این عامل ،به ایجعاد آثعار متفعاوتی در وضععیت کالبعدی
منطقه منجر میشود (قدیری و دیگران .)15 :3132 ،در ارتباط با گردشگری خانههای دوم اثرا از مکانی بعه مکعان
دیگر متفاو است .این موضوع ،به وسعیلة معولر و دیگعران ( )2771مطعرح شعده اسعت .آنهعا بحعث میکننعد کعه
چشماندازهای متفاو خانههای دوم ،بستگی به موقعیت محلی دارد .در نواحیای که خانههای دوم غلبه دارد و ایعن
خانهها از تبدیل خانههای دائمی به وجود میآیند شرایط متفاوتی را در برابر ایعن نکتعه کعه چگونعه اجتمعاع محلعی
میتواند به عوامل به وجود آورنده اثرا در مقایسه با نواحی که با هدف ساخت خانههای دوم در حومههعای شعهری
جذاب در نظر گرفته شدهاند ،واکنش نشان دهد (مولر 3و همکاران.)2771 ،
از اثرا مثبت کالبدی گسترش خانههای دوم که میتواند به الگوبرداری ساکنین منجر شود؛ مقاومسعازی بافعت
سنتی و بازسازی این مساکن و یا تبدیل به مساکن جدید است که عالوه بعر تغییعر چشعمانداز روسعتا ،بعرای معردم
محلی نیز زمینة اشتغال موقت و یا دائمی را فراهم آورده و درآمعد فروشعگاههای محلعی را بعاال ببرنعد کعه میتوانعد
موجب جذب خدما و تسهیال دیگعر در روسعتا را فعراهم سعازد؛ همچنعین گسعترش خانعههعای دوم در نعواحی
روستایی میتواند منجر به استقرار کارگاههای تولیدی جدید به دلیل ورود سعرمایة ناشعی از سعرمایهگعذاری مالکعان
خانههای دوم در نواحی روستایی گردد (صعالحینسعب .)3181 ،از اثعرا منفعی گردشعگری و بعهویعژه گردشعگری
خانههای دوم ،پیامدهای منفی تغییر کاربری اراضی است .اگر توسعة گردشگری مطابق با اصول برنامهریزی کعاربری
اراضی نباشد ،میتواند در نواحی روستایی مشکالتی را ایجاد نماید ،به طوری که تسهیال گردشعگری ممکعن اسعت
زمینهایی را اشغال کند که برای نوع دیگری از کاربری اراضی نظیر کشاورزی مناسب است .برای مثعال در سعواحل
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فنّاوري

عوام جهان

محيط /اقليم

عوامل مرتبط با مقصد

عوامل بیرونی

ویژگیهای مقصد
منابع طبیعی
نفوب سیاسی

بیرونی /بینالمللی
بخش گردشگری
سرمایهگذاری
اثرگذاری سیاسی

توسعة گردشگری
مرحله
مقیاس
نوع
اهمیت اقتصادی

منطقهای ملی
سیاستهای برنامهریزی
توسعة اقتصادی
توسعة ساختاری
برنامهریزی کاربری اراضی

نقشآفرینان
ارزشها وگرایشها ،نیازها
جامعة محلی
بخش محلی گردشگری
سازمانهای محلی و
گروههای بینفع

منطقهای /ملی
سیاست محیطی
توسعة پایدار
کاهش دیاکسید کربن
حفاظت ازحیا وحشومناظر

گردشگران
حجم و نوع فعالیتها
آگاهی ازگرایشهای محیطی
رضایت
اقتصاد سیاسی
ساختارهای سیاسی
دستورالعملها /ایدئولوژی
مرحلة رشد اقتصادی
برنامهریزی گردشگری
ساختارها /فرآیندها
سیاستها

ارتباط گردشگری
و محیط

واکنش
مدیریتو برنامهریزی
گردشگری

عوامل جهانی

تأثیرهای ملی /منطقهای
اجتماعی فرهنگی
ارزشها ،گرایشها ،نیازها
وجهة ملی
سازمانها
آژانسهای ملی و بینالمللی
 NGOها
بخش سوم ،گروههای فشار
اقتصاد

شک  .4مدل مفهوم رابطه محيط  -گردشگري (شارپل )491 :4921 ،

دریای مدیترانه میتوان مشاهده کرد که انبوه هتلهایی که در کنار این دریا ساخته شده ،طبیعت و محعیط طبیععی
آن را از بین برده است؛ منظرهها را خعراب کعرده و بعه آثعار تعاریخی زیعانهعای جبعرانناپعذیری وارد کعرده اسعت
(علیقلیزاده .)15 :3185 ،همچنین بسیاری از خانه دومیها که به تازگی ساکن خانههای ییالقی در روسعتا شعدهاند
با خود ارزشهایی را که قبالً در جوامع روستایی وجود نداشتهاند به همراه میآورند از جمله این ارزشهعای کالبعدی
و فیزیکی سب خانهسازی و مصالح جدید است نتای آن این است که روستاها در معرض خطر «زیبعایی سعطحی»
قرار میگیرند که از جانب ساکنان خانههای ییالقی و ثروتمند شهری آنها را تهدید میکنعد (شعارپلی.)315 :3187 ،
وال و اسمیت )315 :3382( 3معتقدند که توسعة خانههای دوم میتواند بعا بعر هعم زدن زیبعایی بصعری و تخریعب
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پوشش گیاهی به روستا صدمه بزنند .به نظر آنها گسترش این الگوی گردشگری در نواحی روستایی باععث شعده بعه
زیبایی و توازن آنها توجه کمی شود.
در ارتباط با گردشگری روستایی به علت ساختار شعکننده و حسعاس محعیط طبیععی در بیشعتر معوارد یکعی از
عمدهترین پیامدهای منفی در زمینة محیطزیست است .این مشکل ،اغلب در توسعة کنتعرل نشعده ،یعا برنامعهریزی
نشده ریشه دارد (لوگر .)2737 ،3در مورد اثرا محیطی خانههای دوم ماتیسون و وال )3382( 2سه موضوع مهعم را
بیان میکنند :گسست در بین حیا وحش در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی ،دفعع پسعماندهای انسعانی و مباحعث
چشمانداز و زیبایی .مولر و هال )2771( 1معتقدند که در مقایسه با بعضی اشکال توسعة گردشگری ،به نظر میرسعد
گردشگری خانههای دوم از نظر محیطی رابطهای نسبتاً دوستانه با محیط داشته باشعد .در چشعمانداز آینعدة توسععة
خانههای دوم ،آشکارا بین مالکان خانههای دوم و ساکنان محلی تفاو وجود دارد .مالکان خانعههای دوم نسعبت بعه
تغییرا محافظهکارتر هستند و نگرش مثبتی به آن ندارند .بهویژه اگر این تغییرا  ،شامل توسعة صنعتی باشد .آنهعا
بسیار مراقب کیفیت فیزیکی محیط خانههای دوم خود هستند و تالش دارند تا از کاربری زمعین و مسعائل حفاظعت
آن حمایت کنند آنها همچنین مانع توسعة گردشگری در مقیعاس بعزرگ میشعوند .جعداول  3و  2برخعی از اثعرا
محیطی کالبدی گردشگری خانههای دوم را نشان میدهد.
جدول  .4اثرات کالبدي توسعة گردشگري خانههاي دوّم در نوای روستاي
اثرات مثبت

اثرات منف

تغییر چشماندازها و اکوسیستمهای طبیعی
بهبود تسهیال بصری و ساختار فیزیکی نواحی روستایی
تغییر کاربری اراضی
نوسازی ساختمانها و بهبود کالبد روستا
تغییر در واحدهای مسکونی و تجاری
تغییر نوع مصالح و سب معماری
تغییرا واحدهای کارگاهی و شاغالن مردم محلی
بهبود شبکههای ارتباطی
الگوی مناسب زیستمحیطی خصوص ًا در زمینة دفع بهداشتی زباله ایجاد دوگانگی در محیطزیست ساختهشده
ناهمگونی در بافت روستا
ایجاد و توسعة امکانا زیربنایی و رفاهی
تخریب اراضی زراعی و باغا
توسعة لجامگسیختة روستاها

مواد و روشها
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث انجام ،توصیفی  -تحلیلی است .دادهها با استفاده از روش اسعنادی و
میدانی تهیه شده است .در بخش اسنادی ،به گردآوری مبعانی تئوریع موضعوع و اطالععا معورد نیعاز (دادههعای
آماری) پرداخته شده و روش میدانی نیز مبتنی بر پرسشنامه است .جامعة آماری پژوهش  5روستای واقعع در بخعش
مورد مطالعه است که بر اساس معیارهای موقعیعت جغرافیعایی ،رونعق توسععة گردشعگری و نیعز معیعار جمعیعت از
مجموع روستاهای بخش انتخاب شدهاند .همچنین واحد تحلیل ،خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه هستند که بعا
استفاده از روش کوکران از مجموع  375خانوار ساکن ،تعداد  218خانوار به عنوان نمونة آمعاری و بعه روش تصعادفی
طبقهبندی انتخاب شدهاند .نماگرها و شاخصهای انتخابشده در این پژوهش ،تعداد  13نماگر در قالعب  5شعاخص
عمده است .سنجش پایایی پرسشنامه با بهرهمندی از روش آلفعای کرونبعاخ برابعر 7/138محاسعبه شعده اسعت .بعه
منظور پردازش دادهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیعار) و آمعار اسعتنباطی ( Tتع نمونعهایT ،
مستقل و تحلیل واریانس ی طرفه) استفاده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Logar
2- Mathieson & Wall
3- Muller & Hall
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جدول  .9اثرات زيستمحيط توسعة گردشگري خانههاي دوّم در نوای روستاي
تغییر در ترکیب
مجموعة گیاهان
و جانوران

اختالل و به هم ریختگی سکونتگاه پرندگان ،تغییر کمی و کیفی در جهان حیعوانی بعه سعبب تغییعر کعاربری اراضعی محیطزیسعت
طبیعی و تبدیل آنها به محیطزیست ساختهشده ،مهاجر جانوران به نواحی و یا از نواحی بعه سعبب ایجعاد خانعههای دوم و رفعت و
آمد مسافران ،تخریب پوشش گیاهی و یا تغییر در قلمرو و یا در وضع پوشش گیاهی محیط به منظعور پاکسعازی و یعا سعازش دادن
آن با خانههای مجلل ییالقی ،ایجاد بخایر طبیعی (باغوحش مصنوعی گیاهی و حیوانی) در امالک خانههای ییالقی.

آلودگی

الف :آلودگی آب ،در اثر تخلیة زباله و نخالههای ساختمانی و چاههای فاضالب خانههای دوم و یعا تخلیعة روغعن ماشعین در آبهعای
کرانة دریاها و رودها .ب :آلودگی هوا ،به سبب خارج شدن گازهای مسموم از اگزوز اتومبیلهای شخصی خانه دومیها و یعا شعومینة
منازل آنها و در زمان خانهسازی هنگعام قیرگعونی .ج :آلعودگی صعوتی ،د :آلعودگی بصعری ،سعاخت خانعههای ییالقعی بعا مصعالح و
نقشههای ناهمگون و ناهماهنگ با محیط طبیعی و همچنین خانهسازی در کرانة سواحل دریاهعا و رودخانعهها منعاظر زشعتی ایجعاد
میکند که انسان را از دیدار طبیعت محروم میکند.

فرسایش

فشردگی خاک به سبب آمدورفت خودروهای شخصی ،افزایش خطر ریزش کوه به سبب سروصدا و گعودبرداری هنگعام خانهسعازی،
افزایش خطر ریزش بهمن ،صدمه زدن بعه وضعع زمعین (فعروریختن زمعین و فرسعایش) در اثعر تسعطیح کوهسعتانها جهعت امعر
خانهسازی ،صدمه زدن به سواحل رودخانهها و دریاها به سبب ساخت و سازهای زیاد.

منابع طبیعی

کاهش آب منابع آبی روستاها و کاهش مواد سوختی فسیلی و خارج کردن زمین از تولید اولیه.

منطقة رودبار قصران واقع در نیمة شمالی کالنشهر تهران ،یکی از دو بخش شهرسععتان شععمیرانا اسععتان تهعران
است که از شمال بعه اسعتان مازنعدران و رشعتهکوههای کلونبسعت  ،از غعرب بعه شهرسعتان و سلسعلهکعوههعای
شمیران ،از جنوب به شعمیران و از شعرق بعه لواسانا محدود است .وجعود قابلیعتهعایی ماننعد منعاظر طبیععععی،
شععرایط آبوهععوایی و سععهولت دسترسععی مناسب ،سبب گردیده ایعن ناحیعه بعه عنعوان یکععی از مهعمتعرین و
جعذابتعرین عرصعههعای گردشعگری در استان تهران باشد و افراد غیر بعومی بسععیاری را بعهویعژه در دورة زمعانی
تعطیال و فصل گرما به خعود جلب کند .مطابق تقسیما کشعوری سعال  ،3137بخعش مشعتمل بعر یع نقطعة
شعهری و  21آبادی دارای سکنه ( 23روستای دارای  57خعانوار و بیشعتر) و جمعیت روسعتایی آن در سعال 3137
برابر  38585نفعر گعزارش شده که از این تعداد 37533 ،نفر در مناطق روستایی سکونت دارند.

نتايج و بحث
 بررسی اثرا توسعة گردشگری خانههای دوم در تغییرا محیطی کالبدی نشان میدهد که در اثرا مثبعت ایعنالگوی گردشگری بیشترین میانگین مربوط به نماگرهای افزایش استقرار امکانا خعدماتی (میعانگین برابعر  )1/81و
ارتقاء سطح اقتصادی و اشتغال ساکنین روستا (میانگین برابر  )1/1اسعت .در همعین رابطعه ،بعا توجعه بعه میعانگین
محاسبهشده برای نماگرهای افزایش تأسیسا درمانی ،افزایش تععداد کارگاههعای صعنعتی کوچع و بعزرگ و نیعز
نماگر استقرار کارگاههای تولیدی که پایینتر از حد متوسط ( )1است ،توسعة این الگو نتوانسته نقش مؤثری در ایعن
نماگرها ایفا نماید؛ همچنین بررسی اثرا منفعی توسععة گردشعگری خانعههای دوم نشعان میدهعد کعه بیشعترین
میانگین مربوط به نماگرهای تغییر تعداد شاغالن کشاورز مردم روستا و اشتغال به فعالیتهای خعدماتی و نمعاگر بعر
هم زدن و تخریب چشمانداز منظرة روستا است (جدول .)1
 بررسی و تحلیل نقش توسعة گردشگری خانههای دوم بر اساس آزمون  Tت نمونهای بیانگر آن است کعه توسععةاین الگوی گردشگری اثرا مثبت و منفی بر جای گذاشته است .در همین خصعو  ،نتعای نشعان میدهعد کعه در
شاخص سب معماری و نیز تجهیزا رفاهی با توجه به میانگین مشاهدهشده در مقایسه با میانگین قابعل انتظعار در
دو شاخص مذکور در سطح  33درصد اطمینان ،توسعة گردشگری خانعههای دوم توانسعته نقعش معؤثری در بهبعود
حاصل نماید .الزم به بکر است در ارتباط با شعاخص فضعاهای معیشعتی هرچنعد میعانگین مشعاهدهشعده بعاالتر از
میانگین قابل انتظار محاسبهشده اما با توجه به مقعدار  P valueمالحظعه میگعردد کعه اثرگعذاری و رضعایتمندی

تغييرات محيطی  -کالبدي گردشگري خانههاي دوّم در نواحی روستايی با رويکرد پايداري (مطالعة موردي :بخش)...
جدول  .9ميانگين و انحراف معيار و تفاوت معن داري نقش توسعة گردشگري خانههاي دوّم به تفکي
وابستگ شغل به

ک
شاخص

نماگر
ميانگين

سب
معماري

تجهيزات
رفاه

تغییر و بهبود ساختمانها و استفاده از مصالح
بادوام
تشویق روستاییان به نوسازی مساکن
مقاومسازی مساکن
افزایش در تعداد واحدهای مسکونی و تجاری
نععاهمگونی و تضععاد در بافععت قععدیمی روسععتا و
بافت جدید
تغییر در بافت سنتی مساکن روستا
افزایش ساختمانهای اداری
افزایش تأسیسا درمانی
افزایش استقرار امکانا رفاهی
بهسععازی داخلععی روسععتا و در نهایععت بهبععود
کیفیت زندگی در روستا
افزایش استقرار امکانا خدماتی
ارتقاء سطح اقتصادی و اشتغال ساکنین روستا

و

فضاهاي
معيشت
روستا

خدمات
زير بناي

تغييرات
محيط

افزایش تععداد کارگاههعای صعنعتی کوچع
بزرگ
اسععتقرار کارگاههععای تولیععدی بععه دلیععل ورود
سرمایة ناشی از سرمایهگذاری
تغییر تععداد شعاغالن کشعاورز معردم روسعتا و
اشتغال به فعالیتهای خدماتی
احداث راههای ارتباطی
افععزایش امکانععا و تسععهیال تفریحععی بععرای
ساکنین محلی
بهبود کیفیت راههای ارتباطی و حمل و نقل
بهبود ارتباطا (پست و مخابرا و تلفن)
تغییر کاربری اراضی
تخریب اراضی کشاورزی
دخل و تصرف مراتع و زمینهای ملی
کاهش دسترسی ساکنین روستا به زمینهعای
مسکونی
تخریب باغا و تبدیل آنها به خانههای دوم
افزایش تقاضا برای فروش باغا و اراضی بعرای
ساخت خانههای دوم
ازدحععام و شععلوغی و در نهایععت بععر هععم زدن
آرامش روستا
بر هم زدن و تخریب چشمانداز منظرة روستا
کاهش اراضی متروک و زمینهای بیاستفاده
افزایش قیمت اراضی
تخریب بافت باارزش روستا
تخریب سواحل رودخانهها

گردشگري
انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار
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شاخص و نماگرها

عدم وابستگ شغل
به گردشگري
ميانگين

انحراف

سطح
معن داري

معيار

1/11

3/2

1/31

7/53

2/82

3/22

7/773

1/33
1/35
1/37

3/11
3/28
3/11

1
1/5
1/31

7/81
3/12
7/5

2/53
2/3
2/13

3/25
3/33
3/12

7/773
7/773
7/773

1/11

3/11

1/31

3/21

1/55

7/3

7/773

1/15
1/15
2/17
1/5

3/31
3/21
3/15
3/23

1/51
1/25
2/11
1/25

3/13
7/51
3/5
7/55

1/81
2/31
2/53
2/33

3/3
3/2
3/25
3/21

7/851
7/773
7/381
7/773

1/15

3/2

1/15

3/5

1/11

3/33

7/511

1/81
1/1

3/33
3/3

1
1/81

7/55
3/22

1/11
1/58

3/31
3/33

7/735
7/731

2/2

3/31

2/25

3

2/38

3/71

7/352

2/31

3/25

1/31

7/31

2/81

3/22

7/755

1/81

3/22

1/31

3/1

1/1

3/1

7/73

2/13

3/13

1/5

3/21

2/38

7/33

7/773

1/25

3/1

1

3/5

2/15

3/21

7/773

2/23
2/85
1/11
1/31
1/11

3/31
3/2
3/15
3/15
3/11

2/11
1
2/5
2/51
1/11

3
3/13
3/21
3/12
3/12

2/73
2/15
1/3
1/13
1/5

7/35
3/31
3/25
3/25
3/13

7/122
7/317
7/773
7/773
7/275

1/13

3/12

1/25

3/22

1/53

3/21

7/275

1/52

3/21

1/11

3/13

1/53

3/21

7/338

1/13

3/25

1

3/12

1/5

3/18

7/732

1/11

3/73

1

3

1/25

7/53

7/773

1/35
1/23
1/83
1/51
1/2

3/31
3/15
7/31
3/28
3/1

1/15
1
1/81
2/15
2/25

3/21
3
7/31
3/23
3/2

1/71
1/58
1/15
1/3
1/3

3/32
3/13
3
3/71
7/85

7/711
7/773
7/121
7/773
7/773
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جدول  .1نتايج آزمون  Tدر ارزياب نقش توسعة گردشگري خانههاي دوّم در تغييرات محيط کالبدي
شاخص
سب معماري
تجهيزات رفاه
فضاهاي معيشت روستا
خدمات زيربناي
تغييرات محيط

مقدار T
3/151
5/333
3/113
-3/513
31/113

ميانگين
33/3
35/53
32/11
33/72
12/71

ید وسط
38
35
32/5
32/5
15

اختالف ميانگين
3/3
3/53
7/21
-3/18
5/75

سطح معن داري
7/773
7/773
7/351
7/773
7/773

پاسخگویان معنیدار نیست؛ همچنین نتای نشان میدهد که توسعة گردشعگری خانعههای دوم نتوانسعته نقعش
مؤثری در بهبود خدما زیربنایی روستاها ایفا نماید (میانگین مشاهدهشده پایینتر از میانگین قابلانتظار) که مقعدار
 P valueبیانگر توافق معنیدار و قابل اطمینان در بین نظعرا پاسعخگویان اسعت .در ارتبعاط بعا شعاخص تغییعرا
محیطی مالحظه میگردد که توسعة این الگوی گردشگری منجر بعه تغییعرا محیطعی گردیعده کعه در سعطح 33
درصد اطمینان مورد تأیید قرار گرفته است .در مجموع ،با توجه به مقدار  Tمحاسبهشده کعه انحعراف از میعانگین را
نشان میدهد مالحظه میگردد بیشترین نقش توسعة گردشگری خانههای دوم در بین شعاخصهای معورد مطالععه
مربوط به شاخص تغییرا محیطی بوده است (جدول .)1
 تحلیل وابستگی شغلی و عدم وابستگی شعغلی پاسعخگویان در درک اثعرا توسععة گردشعگری خانعههای دوم بعااستفاده از آزمون من ویتنی برای نماگرها (مقیاس رتبهای) و  Tمستقل بعرای شعاخصها (مقیعاس فاصعلهای) اقعدام
شد (جدولهای  1و  .)5نتای نشعان میدهعد کعه در نماگرهعای تغییعر در بافعت سعنتی مسعاکن روسعتا ،افعزایش
تأسیسا درمانی ،بهسازی داخلی روستا و در نهایعت بهبعود کیفیعت زنعدگی در روسعتا ،افعزایش اسعتقرار امکانعا
خدماتی ،ارتقاء سطح اقتصادی و اشتغال ساکنین روستا ،افزایش تعداد کارگاههای صنعتی کوچ و بعزرگ ،اسعتقرار
کارگاههای تولیدی بهبود کیفیت راههای ارتباطی و حملونقل ،بهبود ارتباطا (پست و مخعابرا و تلفعن) ،دخعل و
تصرف مراتع و زمینهای ملی ،کاهش دسترسی ساکنین روستا به زمینهای مسکونی ،تخریب باغعا و تبعدیل آنهعا
به خانههای دوم و نماگر افزایش قیمت اراضی تفاو معنیداری بین دیدگاه افرادی که وابسعتگی شعغلی بعه بخعش
گردشگری دارند با دیگر افراد وجعود نعدارد ( )P value>0.05در سعایر نماگرهعا بعین دیعدگاه ایعن دو گعروه تفعاو
معنیداری وجود دارد .در مجموع نتای آزمون  Tمستقل نشان میدهد که تفاو معنیدار در درک هعر دو گعروه از
شاخصهای مورد مطالعه وجود دارد (.)P value<0.05
 در راستای پاسخگویی به این سؤال که از لحاظ عملکرد توسععة گردشعگری خانعههای دوم در تغییعرا محیطعیکالبدی ،در بین روستاهای مورد مطالعه تفاو معنیداری وجود دارد؟ نتای به دست آمده از روش تحلیعل واریعانس
ی طرفه ،بر اساس مقدار  P value<0.05محاسبهشده مشاهده میشود که در هیچی از شاخصهای مورد مطالععه
تفاو معنیداری بین روستاها وجود ندارد؛ به عبارتی دیدگاه پاسعخگویان در روسعتاها ،در ارتبعاط بعا نقعش توسععة
گردشگری خانههای دوم در تغییرا محیطی کالبدی با یکدیگر همسویی و شباهت دارد (جدول .)5
جدول  .5آزمون تفاوت معن داري وابستگ شغل پاسخگويان در ارزياب نقش گردشگري خانههاي دوّم در تغييرات محيط کالبدي
شاخص
سب معماري
تجهيزات رفاه
فضاهاي معيشت روستا
خدمات زيربناي
تغييرات محيط
ک

مقدار t
31/275
5/213
1/118
32/151
-3/252
5/311

سطح معن داري
7/773
7/773
7/773
7/773
7/773
7/773

ید باال
1/31
1/53
3/1
1/51
-1/11
1/53

ید پايين
1/11
3/81
7/151
2/53
-5/58
1/32

تغييرات محيطی  -کالبدي گردشگري خانههاي دوّم در نواحی روستايی با رويکرد پايداري (مطالعة موردي :بخش)...
جدول  .1نتايج آزمون تحلي واريانس تفاوت نقش توسعة گردشگري خانههاي دوّم در روستاها به تفکي
شاخص

سطح معن داري
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نتيجهگيري
گردشگری خانههای دوم از جمله الگوهای گردشگری در نواحی روستایی است که در سالهای اخیر شاهد توسععه و
رونق آن خصوصاً در روستاهای کوهستانی پیرامون کالنشهرها هستیم .توسعة این الگوی گردشعگری ،هماننعد دیگعر
الگوها ،اثرا و پیامدهای مختلفی را به همراه دارد که با توجه به ماهیت این الگو ،بعه جعرت میتعوان گفعت اثعرا
محیطی کالبدی این الگو از بارزترین اثراتی است که با توجه به شکنندهبودن و آسیبپذیری بیشتر این بععد بررسعی
و مطالعة آن در نواحی روستایی ضروری است .بر همین اساس ،در این مقاله ،بعه بررسعی اثعرا الگعوی گردشعگری
خانههای دوم بر کالبد و محیط روستاهای بخش رودبار قصران کعه یکعی از مهمتعرین منعاطق توسععة ایعن الگعوی
گردشگری در کشور است ،پرداخته شد .نتای به دسعت آمعده از بررسعیها نشعان میدهعد کعه توسععة گردشعگری
خانههای دوم اثرا مثبت (نماگرهای استقرار امکانا خدماتی ،ارتقاء سطح اقتصعادی و اشعتغال سعاکنین روسعتا) و
منفی (نماگرهای تغییر و کاهش تعداد شاغالن کشاورز ،بر هم زدن و تخریب چشمانداز منظعرة روسعتا) مختلفعی در
روستاهای مورد مطالعه به همراه داشته است .در همین خصو  ،در قالب چهار شاخص عمدة معورد بررسعی ،نتعای
نشان داد که در شاخص سب معماری و نیعز تجهیعزا رفعاهی توسععة گردشعگری خانعههای دوم توانسعته نقعش
مؤثرتری در بهبود حاصل نماید .در مجموع با توجه به مقدار  Tمحاسبهشده مالحظه گردید بیشترین نقعش توسععة
گردشگری خانههای دوم در بین شاخصهای مورد مطالعه مربوط به شاخص تغییرا محیطی بوده است.
مطالعا نشان میدهد که در درک اثرا توسعة گردشگری از مهمترین مؤلفههای تأثیرگعذار ،وابسعتگی و ععدم
وابستگی شغلی افراد به بخش گردشگری است ،به طوری که افرادی که شغلشان به گردشعگری وابسعته اسعت درک
بهتر و مثبتتری نسبت به اثرا و پیامدهای دارند .این موضوع در این پژوهش هم مورد تأیید قعرار گرفعت؛ چراکعه
نتای نشان داد تفاو معنیداری بین درک و نگرش افرادی که به گردشگری وابستگی شغلی دارنعد بعا دیگعر افعراد
وجود دارد و افراد وابسته به گردشگری نظراتشان نسبت به اثرا مثبتتر است .از دیگعر نتعای ایعن پعژوهش ،ععدم
وجود تفاو اثرا توسعة گردشگری خانههای دوم در بین روستاهای مورد مطالعه بود که بررسیهعا بیعانگر آن بعود
که بین دیدگاه پاسخگویان در روستاها در ارتباط با نقعش توسععة گردشعگری خانعههای دوم در تغییعرا محیطعی
کالبدی با یکدیگر همسویی وجود دارد.
در مجموع در کنار این موضوع که امروزه در ادبیا جهعانی و تحقیقعا انجعامشعده نقعش توسععة گردشعگری
خانههای دوم در توسعة ابعاد مختلف نواحی روستایی مورد تأیید قرار گرفته است باید به مدیریت اثرا توسععة ایعن
الگو بهویژه در بعد کالبدی و محیطی توجه بیشتری شود .چراکه از مهمترین عوامل توسعة این الگو ،کالبعد و محعیط
روستاها است که چنانچه در این خصو اثرا منفی غالب شود سوای آنکه به ناپایداری این بعد منجر میگعردد بعه
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مرور میتواند تمایل جامعة محلی را به عنوان یکی از دیگر ارکان مهم توسعة گردشگری خانعههای دوم را بعا چعالش
اساسی روبهرو سازد و در مجموع آیندة توسعة گردشگری را به مخاطره اندازد.
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