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  چكيده

واقع در  یروستاها يرات ساختار کارکردييدوم در تغ يهانقش خانه يپژوهش حاضر به بررس
از نـوع   ،اساس هدف بر وپرداخته شهر تبريز  دره ليقوان در محدوده جغرافيايي روستاهاي کالن

از از يـ مـورد ن  يهـا داده .است يليتحل -يفياز نوع توص وش،رو به لحاظ  ياتوسعه -يکاربرد
مطالعه  ينمونه آمار. شد يگردآور) ل پرسشنامهيتکم( يشيمايات پيعمل و عمدتاً ياسنادمنابع 
 خانی هروی، حاج عبدال و ديزج ليلی يدوم روستاها يهاخانوار ساکن در خانه ٣٦٨ يرا تمام
بيشـتر در  گرفتـه   رتصـو  يرات کـارکرد ييـ د کـه تغ داق نشـان  يتحق يهاافتهي. ددادنيل ميتشک
ل شـده  يتبـد  يخدمات به يمورد مطالعه از کشاورز يخ داده و کارکرد روستاهار رياخ يها سال

دوم را  يهـا ساکن در خانـه  يدرصد سرپرستان خانوارها ٧/٧١ يکه شغل فعل ياگونه است، به
درصد آنهـا در بخـش صـنعت و     ٦/١٦ دهد ويل ميمربوط به بخش خدمات تشک های فعاليت

  . ندال داراشتغ يز در بخش کشاورزيدرصد ن ٧/١١

                                                           
ـ بر تغ يليتحل« يقاتيتحق طرح حاضر برگرفته از مقالة ∗ اعتبـار   و بـا  بـوده » ييروسـتا  ينـواح  در يکـارکرد  راتيي

  .است درآمده اجرا به زيتبر دانشگاه يپژوهش معاونت
 زيــتبر دانشــگاه ،ييروســتا يزيــر و برنامــه ايــجغراف گــروه اريدانشــنويســندة مســئول و  ترتيــب،  بــه ∗∗
)m_zaheri@tabrizu.ac.ir( زيتبر دانشگاه ،ييروستا يزير و برنامه ايجغراف يکترد يدانشجو؛ و.  
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، )دره( قـوان ينفـوذ، ل  ةحـوز  ي، روستاهايکارکرد يدوم، ساختارها يهاخانه: هاواژهكليد
  .)استان( يشرق جانيآذربا

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

، ياقتصـاد  يمنفـ  و تبعـات  مثبت اثرات توانديم ييروستا يدر نواح يگردشگر توسعه
 بـه  تـوان يمـ  آن يتصاداق مثبت اثرات از جمله ؛باشد داشته دنبال هب يطيو مح ياجتماع

 يهـا ر بخـش يسا قي، تشوييبناريز خدمات شدن فراهم به و درآمد، کمک جاد اشتغاليا
 نيتـر  نيترجيرا از ).٥( کرد اشاره ييروستا اقتصاد های فعاليت به يبخش و تنوع ياقتصاد

و  يريـ گشـکل  و امـروزه،  اسـت  ييروستا يگردشگر ها توسعة تيفعال گونه اشکال اين
 شـمار  بـه  ييروسـتا  يدر نواح يگردشگر توسعه امديپ نيترمهم های دوم انهخ گسترش

 يبـرا  سـال  از يمـدت  در و موقـت  طـور  به که است يمساکن دوم يها خانه). ٢(رود يم
   ).٦( رديگيم قرار استفاده مورد يفراغت و يحيتفر مقاصد
بـه   دوم و يپـس از جنـگ جهـان    يهـا جهان در سال يه اقتصاديبن يجيت تدريتقو
 يش تقاضـا بـرا  يش درآمـد و وقـت آزاد اقشـار متوسـط منجـر بـه افـزا       يافزا ،دنبال آن
ـ نزد ييمدت در حومه و نقـاط روسـتا   انيمدت و م کوتاه يفراغت های فعاليت ک شـهرها  ي
به افـراد   يه خصوصيل نقليو تملک وسا يحمل و نقل عموم شبکةبهبود  ،نيهمچن. شد

ـ از جمله پ متفاوت يهازهياجازه داد که با انگ حـات سـالم   ياز مـد، اسـتفاده از تفر   يروي
 يهـا د امالک، به تدارک خانهيدر خر يشخص ياندازها پس يگذارهيا سرماب، يشهرريغ

 تجربه را دوباره ييشکوفا دوم يها خانه ير، گردشگرياخ يها سال در). ٧( دوم بپردازند
در  .)١٢( اسـت  يتصـاد اق مصرف و ديتول ديجد يالگوها از يانعکاس اغلب که ،دکن يم

د يـ جد ير الگـو يناپـذ  دوم به عنوان بخش اجتنـاب  يهات خانهيمالک ،از کشورها يبرخ
 يرا گردشـگران داخلـ   ييمقاصد روستا يبازار اصل ،لين دليمطرح شده و به هم يزندگ
نـد کـه بـا توجـه بـه      يآيشمار م به ييا از کشورهايتاليفرانسه، آلمان و ا. دهنديل ميتشک

). ٣( انـد داده يدوم را در خود جـا  يهان تعداد خانهيشتريب ،ت ساکن خوديعتعداد جم
 ،نيبـزرگ و همچنـ   يمجاور شـهرها  يکوهستان يژه در نواحيو ، بهرانياست در ا يگفتن

بـا هـدف    التيا خانه تعطـ يدوم  يهاخانه ،از چند دهه گذشته ،خزر يايدر سواحل در
  .)٩( افته استيگذراندن اوقات فراغت گسترش 
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 جملـه  آن و از يرامـون يپ ينواح با شهرها يعملکرد و روابط ييفضا متقابل اتتأثير
ـ تغ منجـر بـه   مـرور  بـه  آنهـا  نفـوذ  حـوزه  در واقـع  ييروستا ينواح  در مختلـف  راتيي
، يشـهر  -مهـاجرت روسـتا  ( يتيرات ساختار جمعييتغ ، کهدشويم گوناگون يها عرصه
متزلـزل شـدن   ( يو اقتصـاد  يساختار کارکردرات ييو تغ....) روستاها و  يتيه جمعيتخل

ـ تولريو غ ياهيحاشـ  های فعاليتو گسترش  يد کشاورزياد تولياساس و بن  از....) و  يدي
ز يـ ز نيـ شـهر تبر  حوزه نفوذ کالن ييروستا يدر نواح ،رياخ يهادر دهه. است جمله آن

ر در ييـ د تغجـا يافته و منجر به ايش رواج يش از پيدوم ب يهاو ساخت خانه يريگ شکل
ز و تبعـات  يشهر تبر ای که توسعه کالن گونه ، بهشده است  ينواحاين  يساختار کارکرد

ط مصـنوع  يدر محـ  يعـت و زنـدگ  ياز طب ياز جملـه دور ( ينيشهرنشـ  ياز زندگ يناش
 يهـا احـدث و تملـک خانـه    يتقاضا برا....) و  يک شهريها، ترافي، انواع آلودگيشهر

قوان اطراف شـهر  يواقع در دره ل ي                              مانند روستاها ييروستا يهاطيدوم را در حومه و مح
  . ش داده استيز افزايتبر

محققـان کشـور    يپراکنده از  سـو  یت و ضرورت موضوع، تاکنون مطالعاتيبا توجه به اهم
  . شود میاز آنها اشاره  يبه برخ پی،رفته که در يصورت پذ
 يدوم در نـواح  يها جاد و گسترش خانهيل روند ايتحل«با عنوان  يااله، در مق)٩(  يرضوان
ده اسـت کـه   يجه رسـ ين نتي، بد»)شمال استان تهران ييروستا ينواح: يمطالعه مورد( ييروستا

ـ  ای اسـتان رابطـه   ييروسـتا  يدر نواح ييدوم به کل مساکن روستا يها نسبت خانه دار بـا   يمعن
دوم  يهـا  خانه يبوم مالکانن يرابطه ب ،نيهمچن. دوم دارد يها مالک خانه يت بومينسبت جمع
 ،اسـت کـه در واقـع    يقـو  يهمبسـتگ  ياز تهران دارا ين نواحيو فاصله ا ييروستا يدر نواح

. ابـد ييکـاهش مـ   يبـوم ريغ مالکـان دورتر نسبت  ييروستا ين نکته است که در نواحيانگر ايب
اً بـه صـورت   ال اسـتان تهـران عمـدت   شـم  ييروسـتا  يدوم در نواح يها رشد و گسترش خانه

ـ بـه رشـد ا   ييدر نقاط روسـتا  يقانون يبوده و فقدان تنگناها يزير خودجوش و فاقد برنامه ن ي
  .ده در روستاها کمک کرده استيپد

 يدوم بـر نـواح   يهـا  اثـرات خانـه  «با عنـوان   يا، در مطالعه)١١( يو رضوان ييصفا
لواسـانات و   يهـا  بخـش (مال تهـران  شـ  ييروستا يد در نواحيا تهديفرصت : ييروستا

ـ ، نشان دادند کـه بـه دل  »)رودبار قصران ، از يتيريو ضـعف مـد   يزيـ ر ل فقـدان برنامـه  ي
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 يفراغتـ  يازهـا ين نيتـأم  يچه برا يگردشگر زمينةه در ين ناحيموجود در ا يها فرصت
 ييروسـتا  ينـواح  يو اجتمـاع  يات اقتصـاد يـ د حيـ تجد يو چه برا يشهروندان تهران

منـابع   ينامطلوب مانند آلودگ يامدهايبه بروز پ يطين شراياستفاده نشده و چن يدرست به
ش ي، افـزا هـا  و بـاغ  ياراضـ  ير کاربرييب و تغي، تخريعيطب ياندازها ب چشميآب، تخر

ـ انجام ياجتمـاع  يو دوگـانگ  يکشـاورز  يهـا  تيمهاجرت و رکود فعال اسـت، کـه    دهي
 .رود مار میش بهمنطقه  ييروستا ينواح يد برايتهد ينوع به

 يدر نـواح  يرات کـارکرد ييـ و تغ يزيشـهرگر «با عنـوان   يا، در مقاله)١٠( يرضوان
ده يـ د بـر تحـول روابـط شـهر و روسـتا و بـروز پد      يـ ، ضمن تأک»شمال تهران ييروستا
گسـترده در   يرات عملکردييبر تغ پديدهن يا يگذارتأثيربه  ،يموقت و دائم يزيشهرگر
و  يسـکونت  يد گردشگريجد يکارکردها يريگ رد و شکلدا ران اشارهه رودبار قصيناح
از جمله  يو دامدار يکشاورز ،يعنيه يناح يسنت يکارکردها اآنها ب ينيگزيو جا يصنعت

ت يرياساس طـرح و برنامـه و مـد    رات بريين تغيو از آنجا که ااست؛ رات بوده يين تغيا
  .اشته استگذ يجار ه بينامطلوب در ناح ييامدهايآثار و پ ،مؤثر نبوده

اثـرات   يدوم و بررسـ  يها خانه يشناس ، در مطالعه گونه)١٣(نسب  و صاحب ييايض
د يـ دند که با تأکيجه رسين نتيدر منطقه رودبار قصران، بد ييروستا يآن بر نواح يکالبد

و  يميگردشگران قـد  يغالب زندگ يالگو مقايسةق يگردشگران و از طر يشناس بر گونه
 يين دو قشـر بـر جوامـع روسـتا    يهر کدام از ا يد اثرات کالبديدوم، با يها د خانهيجد
از  يناشـ  ياز آن بوده است که اثـرات منفـ   يج مطالعات حاکينتا. دشو يبررس کيتفک به

مراتـب کمتـر از اثـرات متنـاظر آن از      دوم بـه  يهـا  خانه يميقد يبومريحضور مالکان غ
  .ستها گونه خانه ايند يجد يبومريجانب مالکان غ

 يتوسـعه گردشـگر   يبه سو يدوم راه يها خانه«با عنوان  يا ، در مطالعه)٨(ر ايموت
ـ  يبـرا  ياديـ ز يکه منـابع اقتصـاد   رسيدجه ين نتيدب ،»داريپا در زمينـة   واحی جـذاب ن

ـ ا. وجـود دارد  يحـ يا تفريـ الت يتعطـ  يها خانه گـر  ين نـوع گردشـگران نسـبت بـه د    ي
   .استمتمرکز  يمحل يواحدر ن بيشتر کهکنند  يم ياديز يها ينههزگردشگران 
 ٢٠٠٣ يها در فواصل سال ييروستا گردشگریتوسعه به تحليل کمی  ،)٤(س يبالزنت

و  ييل فضـا يبا انجام تحل ،ين بررسيدر ا. پرداخت يتوانيل ييروستا يدر نواح ٢٠١٠تا 
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موضوع  يآمار يبه بررس ،Defert همانند مدت اقامت و شاخص يياستفاده از پارامترها
 يبر گردشگر يمنف تأثير ٢٠٠٨سال  يرکود اقتصاد تحقيق،ج ينتابر پاية که  شدپرداخته 
ـ توان با بازار يم ،منطقه يباال يها توانمنطقه گذاشته است، اما با توجه به  ييروستا  يابي

  .را به منطقه جذب کرد يشتريب اناشاعه اطالعات، گردشگر و
دوم نشـان   يهـا  خانه يگردشگر نهيدر زم پيشين يو خارج يداخل يها بر پژوهش يمرور

تواند اثـرات  يم ييروستا يگردشگر يگر الگوهايز همانند ديدوم ن يهاخانه يداد که گردشگر
 يو در برخـ  اسـت ن اثرات سـودمند  يا ،موارد يدر برخ. داشته باشد ييروستا يمتعدد بر نواح

، بـا توجـه لـه    يکلـ  طـور  به. به همراه دارد ييروستا يدر نواح يانبار و منفيات زتأثيرز يموارد ن
کـه  رسـد  يمـ  نظـر  به ،روستاها يکارکرد راتييتغ ويژه هو ب راتييتغ يبررس ها و نتايج مهم داده
 آنهـا  يکـارکرد  يزيـ ر و برنامه يده سامان راستایتوانند در يم هاداده نيدب استناد با زانيربرنامه
 يدوم در دگرگـون  يهـا انـه نقـش خ  يبررس پژوهش حاضر يهدف اصل ،نيبنابرا. بردارند گام

  .استز يشهر تبر واقع در حوزه نفوذ کالن يروستاها يساختار کارکرد

  قيروش تحق

ـ بـوده و   يکاربرد هدف، لحاظ مطالعه حاضر به  ـ م مطالعـات  بـر  يمبتن  مشـاهده ( يداني
ـ ب و يبررسـ  بـرای  الزم به ذکر است کـه . است) پرسشنامه ليتکم م ويمستق  روابـط  اني

 و نيشـ يپ آثـار  يبررسـ  يبـرا  و يليتحل -يفيتوص روش ،قيتحق يهاريمتغ نيب موجود
  . ه استشد استفاده ياسناد روش از ،گرفته صورت تحوالت و راتييتغ

 ،تيـ قوان، در نهايواقع در دره ل يدر خصوص روستاها يبعد از انجام مطالعات مقدمات
 يرات کـارکرد ييرفت تغيکه احتمال م يو هرو يخان يليزج ليحاج عبدال، د يسه روستا
 گونـه  همان. دندشانتخاب  حاضر مطالعه يآمار داشته باشند، به عنوان جامعه يقابل توجه

در ) همـان يجامعه م(دوم  يها خانوار ساکن در خانه ٣٦٨شود،  يمشاهده م ١که در جدول 
ان ذکـر اسـت بـه علـت     يشـا . مورد مطالعه قرار گرفتند يشمار ن مناطق به صورت تماميا

ل يـ دوم روسـتاها، تکم  يهـا نـامنظم سـاکنان خانـه    ،ن حـال يمـدت و در عـ   حضور کوتاه
  .رفته استيانجام پذ فراوانها در فصول مختلف و با مشکالت  پرسشنامه
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  هاک روستايتفک دوم به يهاساکن در خانه يع درصد خانوارهايتوز - ١ جدول
  درصد  دوم يهاخانهساکن در يخانوارهاتعداد   روستا

  ٨/٢٨  ١٠٦  حاج عبدال
  ٧/٢٧  ١٠٢  يخان يليزج ليد

  ٥/٤٣  ١٦٠  يهرو
  ١٠٠  ٣٦٨  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

ه و يـ تجز يها و پردازش آنها، برا داده يآور ، جمعيدانيپس از انجام مطالعات م
و جـداول و در   يع فراوانيشامل توز يفيتوص يآمار يها از روش ،ل اطالعاتيتحل

 يکـا  ياز آزمـون آمـار   ،رهـا يمتغ يريگوح اندازهبا توجه به سط نيز يبخش استنباط
  .استفاده شد SPSS يافزار آمار و نرم اسکوئر

  
  ج و بحثينتا
 يدوم روسـتاها  يهـا  سـاکن در خانـه   يت، خانوار و بعد خانوارهايجمع يع فراوانيتوز

خـانوار سـاکن در    ٣٦٨د کـه از  ده يج نشان مينتا. ده استآم ٢مورد مطالعه در جدول 
 ٧/٢٧( خـانوار  ١٠٢حاج عبدال،  يدر روستا) درصد ٨/٢٨(خانوار  ١٠٦دوم،  يها خانه
 يهـرو  يدر روسـتا ) درصـد  ٥/٤٣(خانوار  ١٦٠و  يخان يليزج ليد يدر روستا) درصد

  .اسکان داشتند

  دوم  يها خانه ساکن در يت، خانوار و بعد خانوارهايجمع يع فراوانيتوز - ٢ جدول

  روستاها
  خانوار  تيجمع

  بعد خانوار
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ٢/٤  ٨/٢٨  ١٠٦  ٧/٢٨  ٤٤٥  حاج عبدال
  ٤  ٧/٢٧  ١٠٢  ٦/٢٦  ٤١٢  يخان يليزج ليد

  ٣/٤  ٥/٤٣  ١٦٠  ٧/٤٤  ٦٩٤  يهرو
  ٢/٤  ١٠٠  ٣٦٨  ١٠٠  ١٥٥١  جمع کل

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

 هـای  خانـه  سـاکن در  يز تعداد خانوارهايو ن) نفر ١٥٥١(ت يبا توجه به تعداد جمع
ن بعد خانوار در يشتريب. شود ينفر برآورد م ٢/٤ن بعد خانوار يانگي، م)خانوار ٣٦٨(دوم 
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 بـوده و ) نفر چهار( يخان يليزج ليد ين آن در روستايو کمتر) نفر ٣/٤( يهرو يروستا
  .بوده استنفر  ٢/٤ز يحاج عبدال ن يدوم روستا يها ساکن در خانه يبعد خانوارها

دهد که سال اسـکان  يدوم نشان م يهادر خانه اسکان خانوارها يمقطع زمان يبررس
رو  یزان از روندين ميا ،به بعد ١٣٧٦از سال  وبوده  ١٣٧٥درصد آنها قبل از  ٥/١٦تنها 
 ٥/٥٥به  ١٣٧٦-٨٥ يهاسال يزان آن طيکه م ای گونه ، بهش برخوردار شده استيبه افزا

ـ ن تـر  گونه که پيش همان .کنديدا ميش پيدرصد افزا ٢٨به  ١٣٨٥بعد از  يهاو در سال ز ي
اتفـاق افتـاده    ١٣٨٨تا مـرداد   ١٣٨٦ن سال يدرصد خانوارها ب ٢٨سال اسکان  ،اشاره شد

دوم در طول دو سال و  يهان خانهاسوم ساکن کيباً يکه تقر آن استانگر ين بيو ا ،است
  . اندافتهيم در آنها اسکان ين

  اساس سال مهاجرت دوم بر يهادر خانه ساکن يسرپرستان خانوارها يع فراوانيتوز - ٣جدول 

  سال مهاجرت
  سرپرستان خانوارهای ساکن

  درصد  يفراوان
  ٥/١٦  ٦١  ١٣٧٥قبل از 
٥/٥٥  ٢٠٤  ١٣٧٦- ٨٥  

  ٥/٢٨  ١٠٣  ١٣٨٥بعد از 
  ١٠٠  ٣٦٨  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  دوم يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها ياقتصاد يها يژگيو يبررس

ت يدوم بر حسـب وضـع   يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها ياقتصاد يها يژگيو
و انـواع   يعمـده اقتصـاد   های فعاليت ،نيسرپرستان خانوارها و همچن يکارياشتغال و ب

 .قرار گرفته است يسرپرستان خانوارها در ادامه مورد بررس يهاشغل

  ت اشتغال سرپرستان خانوارهايوضع

سـاکن در   يسرپرسـتان خانوارهـا   يکـار يشـتغال و ب ت ايوضـع  ةدهنـد  نشـان  ٤جدول 
 يها، از کل سرپرستان خانوارهـا  افتهيمطابق . دوم در منطقه مورد مطالعه است يها خانه

سـه  يبـا مقا . انـد کـار بـوده  يدرصد ب ٦/١١درصد شاغل و  ٤/٨٨ ،دوم يهاساکن در خانه
 يخـان  يلـ يزج ليد ين در روستاشود که درصد شاغاليارقام مربوط به روستاها معلوم م
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 يو هـرو ) درصـد  ٩/٨٤(حـاج عبـدال    ،يعنـ يگر يد يشتر از روستاهايب) درصد ١/٩٤(
، حـاج عبـدال و   يخـان  يلـ يزج ليـ د يکاران در روسـتاها يدرصد ب. است) درصد ٩/٨٦(

نکـه همـه   ينکته قابل ذکـر ا . دهديدرصد را نشان م ١/١٣و  ١/١٥، ٩/٥ب يترت به يهرو
  .بودندبازنشستگان  وکاران جزيب

   دوم يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها يکاريت اشتغال و بيوضع - ٤جدول 
  روستاها

  
  ت اشتغاليوضع

  يهرو  يخان يليزج ليد  حاج عبدال
  درصد  جمع کل

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  ٣/٨٨  ٣٢٥  ٩/٨٦  ١٣٩  ١/٩٤  ٩٦  ٩/٨٤  ٩٠  شاغل
  ٦/١١  ٤٣  ١/١٣  ٢١  ٩/٥  ٦  ١/١٥  ١٦  )يفعال اقتصادريغ( کاريب

  ١٠٠  ٣٦٨  ١٠٠  ١٦٠  ١٠٠  ١٠٢  ١٠٠  ١٠٦  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

 سرپرستان خانوارها يهاو شغل يعمده اقتصاد های فعاليتانواع 

ـ تفک و نوع شـغل سرپرسـتان خانوارهـا بـه     يت اقتصادينوع فعال ،ن قسمتيدر ا ک در ي
  .رديگ يقرار م يمورد بررس يت قبليو وضع يت فعليوضع

  يو شغل فعل يت اقتصادينوع فعال

درصـد سرپرسـتان    ٧/٧١ يت عمـده فعلـ  يـ دهـد کـه فعال  ينشـان مـ    ٥ج جدول ينتا
ل يمربوط به بخـش خـدمات تشـک    های فعاليتدوم را  يهاساکن در خانه يخانوارها

 يز در بخـش کشـاورز  يـ درصـد ن  ٧/١١درصد آنها در بخش صنعت و  ٦/١٦ دهد؛يم
ن در بخـش  سـهم شـاغال   ،دوم يهاان سرپرستان ساکن در خانهيدر م. کننديت ميفعال

 ،ياقتصـاد  هـای  فعاليتگر يسه با ديمورد مطالعه، در مقا يروستاها يخدمات در تمام
و  يخـان  يلـ يزج ليـ حـاج عبـدال، د   ين سهم در روسـتاها يکه ا ياگونه شتر بوده، بهيب

زج يد يز روستايبخش صنعت ن در. استدرصد  ٤/٧٣و  ٧/٦٦، ٥/٧٤ب يترت به يهرو
گر يسه با ديدر مقا يبخش کشاورز. تداشن سهم را يشتريدرصد ب ٨/١٩با  يخان يليل

کـه   ياگونه ، بهن را به خود اختصاص دادهزان شاغالين مي، کمترياقتصاد های فعاليت
 ي، حاج عبدال و هرويخان يليزج ليد يب در روستاهايترت ن بخش بهين اسهم شاغال

  . استدرصد  ٣/٩و  ٣/١٣، ٥/١٣
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  دوم  يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها يت فعلينوع فعال يع فراوانيتوز - ٥جدول 

  روستاها

  

  تينوع فعال

  يهرو  يخان يليزج ليد  حاج عبدال

  درصد  جمع کل
  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  ٧/١١  ٣٨  ٣/٩  ١٣  ٥/١٣  ١٣  ٣/١٣  ١٢  يکشاورز

  ٦/١٦  ٥٤  ٣/١٧  ٢٤  ٨/١٩  ١٩  ٢/١٢  ١١  صنعت

  ٧/٧١  ٢٣٣  ٤/٧٣  ١٠٢  ٧/٦٦  ٩٤  ٥/٧٤  ٦٧  خدمات

  ١٠٠  ٣٢٥  ١٠٠  ١٣٩  ١٠٠  ٩٦  ١٠٠  ٩٠  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

سـاکن   ياز سرپرستان خانوارها ييدرصد باال يشغل فعل ،که اشاره شد گونه همان
ن يـ در ا. دهـد يل مـ يمربوط به بخش خـدمات تشـک   های فعاليتدوم را  يهادر خانه
ـ  ماننـد کـار   ييهـا  فعاليت ،بخش ، )درصـد  ٥/٢١( يدار ، مغـازه )درصـد  ٥/٣٣( يدولت
ن شــغل يتــر ب مهــميــترت بــه) درصــد ٥/٦( يو راننــدگ) درصــد ٢/١٠( يگــرواســطه

 يدر بخش کشاورز. دندهيل ميدوم را تشک يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها
سـه بـا زراعـت    يدر مقا) درصـد  ٤/٧( يدارغن تعداد سرپرستان به شغل بـا يشتريز بين
  .اشتغال دارند) درصد ٣/٤(

   دوم يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها ينوع شغل فعل يع فراوانيتوز - ٦جدول 
  روستاها
  

  نوع شغل

  يهرو  يخان يليزج ليد  حاج عبدال
  درصد  جمع کل

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  ٣/٤  ١٤  ٩/٢  ٤  ١/٣  ٣  ٦/٦  ٦  زراعت
  ٤/٧  ٢٤  ٤/٦  ٩  ٤/٩  ٩  ٦/٦  ٦  يدار باغ

  ٦/١٦  ٥٤  ٣/١٧  ٢٤  ٨/١٩  ١٩  ٤/١٢  ١١  صناعت
  ٥/٢١  ٧٠  ٥/٢٩  ٤١  ٦/١٤  ١٤  ٧/١٦  ١٥  يدارمغازه
  ٥/٣٣  ١٠٩  ٩/٢٥  ٣٦  ٤/٣٦  ٣٥  ٢/٤٢  ٣٨  يدولت
  ٥/٦  ٢١  ٢/٧  ١٠  ٣/٦  ٦  ٥/٥  ٥  يرانندگ
  ٢/١٠  ٣٣  ٨/١٠  ١٥  ٤/٩  ٩  ١/١٠  ٩  يگرواسطه
  ١٠٠  ٣٢٥  ١٠٠  ١٣٩  ١٠٠  ٩٦  ١٠٠  ٩٠  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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  يو شغل قبل يت اقتصادينوع فعال

سـاکن در   يدرصد سرپرسـتان خانوارهـا   ١/١٣ ي، شغل قبل٧بر اساس اطالعات جدول 
درصد در بخش  ٦٩درصد در بخش صنعت و  ٩/١٧، يدوم در بخش کشاورز يهاخانه

ـ ترت عبدال بـه حاج  يزان در روستاين ميا وخدمات بوده  درصـد،   ٦٥و  ٩/١٨، ١/١٦ب ي
، ٩/١١ يهـرو  يدرصـد و در روسـتا   ٧/٦٩و  ٦/١٨، ٧/١١ يخـان  يليزج ليد يدر روستا

ـ اکثر يت عمده قبلي، فعال٧ج جدول يبا توجه به نتا. درصد بوده است ٨/٦٥و  ٣/٢٢ ت ي
 مربوط به بخـش خـدمات   های فعاليتدوم را  يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها

  .دهديل ميتشک

  دوم  يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها يت قبلينوع فعال يع فراوانيتوز - ٧جدول 
  روستاها

  تينوع فعال
  يهرو  يخان يليزج ليد  حاج عبدال

  درصد  جمع کل
  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  ١/١٣  ٤٢  ٩/١١  ١٦  ٧/١١  ١١  ١/١٦  ١٤  يکشاورز
  ٩/١٧  ٥٨  ٣/٢٢  ٣١  ٦/١٨  ١٨  ٩/١٨  ١٧  صنعت
  ٦٩  ٢٢٥  ٨/٦٥  ٩٢  ٦/٦٩  ٦٧  ٦٥  ٥٩  خدمات
  ١٠٠  ٣٢٥  ١٠٠  ١٣٩  ١٠٠  ٩٦  ١٠٠  ٩٠  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

کـه   ين در شغل قبلـ از شاغال يي، درصد بااليج مطالعه نشان داد که همانند شغل فعلينتا
ماننـد کـار    ييهـا شـغل  يدارا ،داديبخش خدمات عمده اشتغال آنها را به خود اختصاص م

 ٩/٤( يگـر و واسطه) درصد ٢/٦( ي، رانندگ)درصد ٠/٢٠( يدار، مغازه)درصد ٨/٣٧( يدولت
 يدار شـتر سرپرسـتان خانوارهـا بـاغ    ي، شـغل ب يکشاورز های فعاليتان ياز م. اندبوده) درصد

  . بوده است) درصد ٢/٦(و زراعت ) درصد ٨/٦(
 ٧/١١درصد بـه   ١/١٣ر بخش کشاورزي از ن د، سهم شاغالدر کل روستاهاي مورد مطالعه

درصـد و در   ٣/١٣بـه   ١/١٦ميزان اين کاهش در روستاي حاج عبدال از  ودرصد کاهش يافته 
درصدي در روسـتاي   ٨/١ش افزاي ،در مقابل. درصد بوده است ٣/٩به  ٩/١١روستاي هروي از 

 ٥/١٣بـه   ٧/١١بخـش از   ن در ايـن اي که ميزان شاغالگونه شود، بهخاني مشاهده مي ديزج ليلي
 ن در بخـش در بخش کشاورزي، در ميزان شـاغال  نعالوه بر شاغال. افزايش يافته استدرصد 

هـاي   ن خانوارهـاي سـاکن در خانـه   ای که درصد شـاغال  گونه صنعت نيز کاهش اتفاق افتاده، به
 ايـن ميـزان  ). درصـد  ٣/١(اسـت   درصد کاهش پيدا کـرده  ٦/١٦به  ٩/١٧دوم در اين بخش از 
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 ٣/١٧بـه   ٣/٢٢ از و ٢/١٢بـه   ٩/١٨ترتيـب از   در روستاهاي حاج عبـدال و هـروي بـه   کاهش 
درصـدي   ٢/١افـزايش   ،برخالف ديگر روستاها ،خاني در روستاي ديزج ليلي. د بوده استدرص

  ).درصد ٨/١٩به  ٦/١٨از ( رخ داده است

  دوم  يهاانهساکن در خ يسرپرستان خانوارها ينوع شغل قبل يع فراوانيتوز - ٨جدول 
  روستاها

  
  نوع شغل

  يهرو  يخان يليزج ليد  حاج عبدال
  درصد  جمع کل

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  ٢/٦  ٢٠  ٥  ٧  ٩/٣  ٤  ٤/١٠  ٩  زراعت
  ٨/٦  ٢٢  ٩/٦  ١٠  ٨/٧  ٧  ٧/٥  ٥  يدار باغ
  ٢/١  ٤  ٦/٠  ١  ١  ١  ٩/١  ٢  يباف يقال

  ٩/١٦  ٥٥  ٣/١٦  ٢٣  ٦/١٧  ١٧  ١٧  ١٥  صناعت
  ٢٠  ٦٥  ٣/٢٦  ٣٦  ٦/١٧  ١٧  ٢/١٣  ١٢  يدارزهمغا

  ٨/١٧  ١٢٣  ٦/٣٠  ٤٣  ٢/٣٨  ٣٧  ١/٤٨  ٤٣  يدولت
  ٢/٦  ٢٠  ١/٨  ١١  ٢/٦  ٦  ٨/٢  ٣  يرانندگ
  ٩/٤  ١٦  ٣/٦  ٨  ٨/٧  ٧  ٩/٠  ١  يگرواسطه
  ١٠٠  ٣٢٥  ١٠٠  ١٣٩  ١٠٠  ٩٦  ١٠٠  ٩٠  جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

و  يخـان  يلـ يزج ليـ دال، دحاج عب يدر روستاها يرات کارکردييتغ يبه منظور بررس
بر اساس . ن آزمون استيج اينتا ةدهند نشان ٩استفاده شد که جدول  tاز آزمون  ،يهرو
رات ييـ ه رخ دادن تغيفرضـ  ،نيبوده و بنابرا ٠٥/٠آزمون کمتر از  يدار يج، سطح معنينتا

  . دشو يد مييمورد مطالعه تأ يدر روستاها يکارکرد

 در روستاها  يرکردرات کاييجه آزمون تغينت - ٩جدول 

  يدار يسطح معن  t آماره   يدرجه آزاد  ريمتغ
  ٠٠٠/٠  - ٦٥/٣٣  ٥٠٢  يرات کارکردييتغ

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

در منطقه مورد مطالعـه در   يرات کارکرديين نوع تغييو تع يبه منظور بررس ،در ادامه
). ١٠جـدول  (ر بهره گرفتـه شـد   ئاسکو ياز آزمون کا ،يو شغل قبل يرابطه با شغل فعل

بـه   يروستاها از کشـاورز  ير کارکرديين آزمون نشان داد که عمده تغيج حاصل از اينتا
  .است بوده يخدمات
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   روستاها يرات کارکرديين در تغانوع شغل مهاجر تأثير يج بررسينتا -١٠جدول 
  مريکراv  کای اسکوئر  يدار يسطح معن  ريمتغ
  ٦٩٤/٠  ٠٣/٥  ٠٠٠/٠  يو قبل يشغل فعل

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

بـه   يروستاها از کشاورز ير کارکردييبر عمده تغ يه صفر مبني، فرضسخن گريبه د 
ـ    بـه  يشدت همبسـتگ . د قرار گرفتييأمورد ت يخدمات  ريـ ن دو متغيـ ن ايدسـت آمـده ب

  . ر استين دو متغين ايب ينسبتاً قو يوجود همبستگ از يحاک) ٦٩٤/٠(
پديدآمده درتوزيـع درصـد   ر خصوص تغييرات د ويژه هج مطالعات و بيق در نتايتدق

ـ تفكيك شغل قبلي و فعلي ا ي بههاي عمده فعاليت اقتصاد شاغالن در بخش ت يـ ن واقعي
 يهـا  اورزي در خانوارهاي سـاکن در خانـه  ن در بخش كشرا نشان داد که درصد شاغال

کـه   ياگونه نفع بخش خدمات صورت گرفته است، بهاين كاهش به  وافته يدوم كاهش 
ـ م. دا کـرده اسـت  يـ ش پيدرصـد افـزا   ٧/٧١به  ٦٩ن در کل از ن شاغاليسهم ا ن يـ زان اي
 ٤/٧٣بـه   ٨/٦٥از  يهـرو  يو در روسـتا  ٥/٧٤به  ٦٥حاج عبدال از  يش در روستايافزا

درصـد کـاهش    ٧/٦٦بـه   ٦/٦٩از  ،يخان يليزج ليد يدر روستا ،در مقابل ودرصد بوده 
  ). ١١جدول (دهد ينشان م

  دوم يهاساکن در خانه يسرپرستان خانوارها يعمده اقتصاد های فعاليترات ييسه تغيمقا - ١١جدول 

  روستاها

  تينوع فعال

  جمع کل  يهرو  يخان يليزج ليد  حاج عبدال

  يفعل  يقبل  يفعل  يقبل  يفعل  يقبل  يفعل  يقبل

  ٧/١١  ١/١٣  ٣/٩  ٩/١١  ٥/١٣  ٧/١١  ٣/١٣  ١/١٦  يکشاورز

  ٦/١٦  ٩/١٧  ٣/١٧  ٣/٢٢  ٨/١٩  ٦/١٨  ٢/١٢  ٩/١٨  صنعت

  ٧/٧١  ٦٩  ٤/٧٣  ٨/٦٥  ٧/٦٦  ٦/٦٩  ٥/٧٤  ٦٥  خدمات

  پژوهش يها افتهي: مأخذ

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

ه خانه دوم در آن به يگذران اوقات فراغت و ته يبرا ييروستا ياستفاده از نواح ،امروزه
ز بـه  يـ قـوان ن يدرآمده که دره ل ياز ضروريک نيو به صورت  يده فرهنگيک پديعنوان 
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جاد يناخواه ا است و خواه دوم متعدد يهاجاد خانهيبا و بکر خود شاهد ايعت زيل طبيدل
. روسـتاها شـود   يساختار کـارکرد  ير و دگرگونييتواند باعث تغيدوم خود م يهاخانه
در  يرات کارکردييبر رخ دادن تغ يفرض مبن ،ز نشان دادين tج آزمون يکه نتا گونه همان

ن بود کـه  يانگر ايها ب افتهيج حاصل از ينتا ،نيد و همچنشد ييتأمورد مطالعه  يروستاها
ر رخ يـ اخ يهـا  مورد مطالعه عمـدتاً در سـال   يدر روستاها پديدآمده يرات کارکردييتغ

زمـان   منتهـی بـه  م يدرصد خانوارها در دو سال و ن٢٨/٠که اسکان  ياگونه داده است، به
ن در ع درصد شـاغال يرات در توزييتغ ،نيهمچن. رفته استيصورت پذ ل پرسشنامهيتکم
ـ ا يو شـغل قبلـ   يک شغل فعلـ يتفک به يت اقتصاديعمده فعال يهابخش ت را يـ ن واقعي

مـورد مطالعـه در    يروسـتاها  يدر تمـام  ين در بخـش خـدمات  نشان داد که سهم شاغال
ج حاصـل از آزمـون   يشتر بوده و با توجه به نتايب ياقتصاد های فعاليتگر يسه با ديمقا
ـ  يمعن ای ر رابطهئواسک يکا رات ييـ ن بـا تغ امهـاجر  يو فعلـ  ين نـوع شـغل قبلـ   يدار ب

از  يرها حاکين متغيب يمورد مطالعه وجود دارد و شدت همبستگ يروستاها يکارکرد
در روسـتاها   يرات کـارکرد يينکه با تغيجه اينت. استدر حد متوسط  يوجود همبستگ

 يبه بخـش خـدمات   ياورزده و شغل افراد از بخش کششدستخوش تحول  يشغل قبل
  .افته استير ييتغ

 يمتأسفانه آلودگ سبز يفضا ينابود ،يطور کل و به يو باغ يزراع يهانيب زميتخر
در  يکشـاورز  هـای  فعاليـت و رکـود   يعـ يطب يانـدازها  ب چشـم يقوان، تخريرودخانه ل

مـورد مطالعـه    يدوم در روستاها يهات خانهيگسترش مالک يامدهايروستاها از جمله پ
بـه مفهـوم اشـغال     يو بـاغ  يزراعـ  يهـا نيدوم در زمـ  يهاساخت خانه ،در کل. است
دوم عمـدتاً بـه    يهـا  که گسـترش و سـاخت خانـه    از آنجا است و يکشاورز يها نيزم

ار يب متأسـفانه بسـ  يـ زان تخريم ،صورت خودجوش و فاقد نظارت و کنترل انجام گرفته
  . باال بوده است

و ) ٩( ي، رضـوان )١١( يو رضـوان  ييصـفا  اتقـ يتحقج يق حاضر، با نتـا يج تحقينتا
ـ ن ات آنهـا قـ يج تحقيکـه نتـا   يا گونه است، به يهمسو م) ١٣( نسب و صاحب ييايض ز ي
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 يکارکردها يريگ و شکل يکشاورز های فعاليتدوم بر  يها خانه يمنف تأثير ةدهند نشان
  .است يو دامدار يکشاورز ،يعني يسنت يکارکردها يجا هد بيجد

ـ  ينـابود  ب، انهـدام و يـ تخر از يريشگيپ يساس، بران ايبر ا ـ يب  يش اراضـ يش از پ
 يشـنهادها يموردمطالعـه، پ  يروستاها ير کارکرد کشاورزييو تغ يباغ و يمرغوب زراع

  :شود ير ارائه ميز
o ـ  مکـان  منظور به ياراض يسنج تيقابل و يطيمح ستيتوان ز يابيارز  ينـه بـرا  يبه يابي

  ؛ازيموردن يها يکاربر يبرا يابي ز مکانين دوم و يها جاد خانهيا
o ؛دوم در منطقه يهاساخت خانه يکاهش صدور مجوز برا  
o ت روسـتاها  يريدر مد يمتول ينهادها ها و ان سازمانيم ريفراگ و يجاد ارتباط منطقيا

  ؛منطقه يده و سامان يزير برای برنامهکپارچه روستاها يت يريتر، مد قيدق بيانبه و 
o ـ از تخر يريمنظـور جلـوگ   ن بـه يمبازار ز دخالت دولت در  يهـا  نيانهـدام زمـ   ب وي

  ؛ستيط زيب محيتخر و يباغ و يزراع
o رات ييـ عواقـب تغ  زمينـة ان درييروسـتا  نان ويشهرنش يسطح آگاه ارتقای آموزش و

  ؛ وگريد يها يبه کاربر يمستعد کشاورز ياراض يکاربر
o و  يلـوب از اراضـ  د بر اسـتفاده مط يروستا و تأک ين حدود و ثغور توسعه کالبدييتع

بـا   ييروسـتا  يو بهسـاز  يهـاد  يهـا  ارچوب طـرح آنها در چ ينه برايبه يابي مکان
ا يـ دوم و  يهـا جـاد خانـه  يان، اياز روسـتاي يمورد ن يمسکون ين واحدهايتأم هدف
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