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  چكيده
در  ي دوم در توسعه پايـدار روسـتاهاي کوهسـتاني   ها تحليلي بر عملکرد خانه هدف كلي پژوهش حاضر

بـراي انجـام تحقيـق    ) جامعه ميزبان و جامعه مهمان(دو پرسشنامه . بود بخش چهاردانگه شهرستان ساری
فـای   فراوانـي،  هـاي آمـاري   آزمـون  از SPSS افزاري ها در محيط نرم طراحي شد و به منظور تحليل داده

هـاي   د کـه پيامـد  دانتايج مطالعات نشان . دشکاکسون استفاده و ويل   اسکوئر فريدمن، کاي ، )V کرامر(
د مطالعه بيش دوم در منطقه مور هاي محيطي ناشي از گسترش خانه منفي اقتصادي، اجتماعي و زيست

از ديـدگاه سـاكنان،    اسـت؛ همچنـين،   دار درصـد معنـی   ۹۹ها در سطح  ت و آزمونست آنهااز آثار مثب
اجتمـاعي و   ،)افزايش درآمد، ايجاد اشـتغال، و تنـوع شـغلي   (ي اقتصادي ها هاي دوم بر شاخص خانه

دفع زباله، آلودگي محيطي، (محيطي  و زيست) افزايش سطح آگاهي، امنيت و تراکم جمعيت(فرهنگي 
، بايـد  دوم هـاي  به منظور کاهش پيامدهاي منفي گسترش خانـه . گذار است اثر) و تغيير کاربري اراضي

و شـود  هـاي گردشـگري در روسـتاها تهيـه      وص تعيين ظرفيت تحمل حـوزه در خص مطالعات جامع
ة سازها در محدوده بافت مسکوني روستاها بـه منظـور رسـيدن بـه توسـع      و نظارت اجرايي بر ساخت

  .پايدار روستايي صورت گيرد
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  .)شهرستان( ساري
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  مقدمه

از  يا حـاکم بـر بخـش گسـترده     يابـان يب مهيو ن يابانيم بيط اقليبا توجه به شرا ،رانيدر ا
ــگ   ــور، فرهن ــيکش ــ القي ــه  ينينش ــتن خان ــا و داش ــواح يه ــتا يدوم در ن و  ييروس

شاهان  ينينش القييفرهنگ . نه دارديريد يبزرگ، قدمت يمجاور شهرها يهواو آب خوش
ن امـر  يـ حومه تهران گـواه قـدمت ا   يهواو  آب جار در مناطق خوشاو دربار در دوران ق

روز در سـال   ٩١را که کمتـر از   ييها کا خانهيمرآ يسسه ابداعات اجتماعؤم ).۲۶(است 
ـ فاصـله ز ). ٢٤(دانـد   يدوم م يها رند، خانهيگ يمورد استفاده قرار م ـ  ييايـ اد جغرافي ن يب
). ۱(شـود   ين مکان دوم در نظر گرفته مييتع عواملن يتر از مهم يخانه دوم و خانه اصل

. صورت اقامت در جلگه و کوهستان مطرح بـوده اسـت   ده بهين پديز ايران نيدر شمال ا
عکس اين  کامالً ،کردند، امروزه يها بنا م دوم را در جلگه يها مردم خانه ،اگر در گذشته

ـ ييو  يله اتفاق افتاده است و مردم در مناطق کوهستانمسئ ـ بـال سـاخت و   بـه دن  يالق ا ي
مردم باعـث   يتوسعه حمل و نقل و بهبود اوضاع اقتصاد. باشند يدوم م يها د خانهيخر

). ۲۱(ران شـده اسـت   يـ ر نقـاط ا يبـه مـردم سـا    يالقـ ييو  يکوهستان يشناساندن نواح
شـود کـه سـاکنان     يگفتـه مـ   ييهـا  ه به خانهيثانو يها ا اقامتگاهيدوم  يها خانه ،نيبنابرا

اسـتراحت   گـذران اوقـات فراغـت و    يهـوا بـرا  و آب خوش ييروستا يشهرها در نواح
 .ز معـروف هسـتند  يـ الت و آخـر هفتـه ن  ي، تعطيالقيي يها نند و به نام خانهيب يتدارک م
مسکن دوم بـه   ،امروزه). ۹(شود  يمحسوب م يگردشگر يها نوع ن اقامتگاهياقامت در ا

 يه بـه گـاه از خانـه دوم بـرا    گـا  ةاسـتفاد  اختصـار،  بـه ل شده که يتبد يده جهانيک پدي
 نـه اوقـات فراغـت   يرفتـار بشـر در زم   مطالعـات  ).٢٨(الت و اوقات فراغت است يتعط
از ساکنان شهرها  ياريبس. عت استيبه طب يابيدست يدهنده فرار مردم از شهرها برا نشان
ــرا ــ  يب ــرار از مح ــهر يف ــنوع ش ــاطق کمتر  يط مص ــه من ــرفته يپب ــش ــه ي ــه گفت  ،يا ا ب
محققـان، بـر    يبرخ زمينه،ن يدر هم. برند يعت پناه ميده، به دامن طبشوساز رساختکمت

تدارک خانـه دوم را بازگشـت    يديو کل يزه اصليج مطالعات متعدد خود، انگياساس نتا
ـ از آنجا که گردشگران روح). ۳(کنند  ير ميعت تعبيبه طب هـا،   زهيـ هـا، انگ  ات، خصـلت ي
ـ آنها ن يمراتب ارزش اگون دارند و سلسلهگون يها ها و آرزو آموخته ده يـ چيز متنـوع و پ ي
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دوم و گـذران   يها آنها در تدارک خانه يرفتار يتوان انتظار داشت که الگوها ياست، م
 يها وهيرو، امکان دارد که با توجه به ش نياز ا. ز متفاوت باشدياوقات فراغت در روستا ن

ز کرده و با مشـاهده،  ياگر متميکديمختلف آنها را از  يها گردشگران، بتوان گونه يزندگ
 يهـا  از گسـترش خانـه   يناشـ  يامدهايبه پ ،ل آثاريه و تحلياطالعات و تجز يآور جمع
منطقه  يکوهستان ينواح ويژه به يشمال يدر روستاها). ۳۳(برد  يدر طول زمان پ يالقيي

ها و مراتـع سرسـبز،    و جنگل يکوهستان يبايز ياندازها ل وجود چشميبه دل ،چهاردانگه
کـه در   يا گونـه  اسـت، بـه  رو بـه گسـترش    ياراض ير کاربرييدوم و تغ يها د خانهتعدا

ن يـ در او  اسـت شـتر  يب يا دوم ماننـد جلگـه   يهـا  تراکم بافت خانـه  ،يمحدوده مطالعات
ـ يفشـار جمع  .ميدوم را شـاهد هسـت   يهـا  ساز خانه و روند رو به رشد ساخت ،منطقه  يت

را فـراهم   زلزلـه  ل ويسـ  همچـون  يعـ يامکان بـروز خطـرات طب   يطيخارج از توان مح
  .استط يب محيساز تخر نهيزم رو، و از اين آورد يم

توان به جوامع باستان که در آن داشتن خانه در  هاي دوم را مي گيري خانه شکل منشأ
، در )۷( فردريـک ). ١٩(حومه يک دارائي منحصر به فرد براي اشراف بود در نظرگرفت 

ه د کـ دهـ  هاي دوم و پيامدهاي آن در نروژ، نشان مـي  خانه با گسترش ارتباطاي در  مقاله
ويژه آنهـايي   ، به)اننخبگان محلي و روستايي ،يعني( تفاوت در هر دو سطح خرد و کالن
هاي دوم سروکار دارند، مثبـت و در راسـتاي توسـعه     که با منابع مستقيم در بخش خانه

ايـن   با. ه دوم بيشتر استبيشتر است و در سطح مديريت محلي، مقاومت نسبت به خان
نرخ رشد باال در افـزايش تعـداد   رسد که  گذاري زياد، به نظر مي با توجه به سرمايه همه،
هـاي   مطالعه خانـه ). ۷(هاي محلي صورت گرفته است  با افزايش حمايتهاي دوم  خانه

 مناسـب  یو محلـ واقع شده مناطقي آرام  درها  دهد که اين خانه دوم در فنالند نشان مي
هـاي دوم   مالکيت خانـه ). ۳۰( استاوقات فراغت و تفريح  گذران براي زندگي سنتي و
هـاي اوليـه بـراي     تـالش ). ۲۲(تر جامعه محدود شده اسـت   هاي مرفه در آلمان به گروه

  .کيد بر عوامل طبيعي انجام شده استأهاي دوم بيشتر با ت تحليل و تبيين مکاني خانه
 يهـا  فـرار از دغدغـه   ينان بـرا ين است که شهرنشـ انگر آيب نيشيقات پيتحق يبررس
 يهـا  يفنـاور ت و يـ و ازدحـام جمع  ينينشـ  شـهر  يايـ ل و مشـکالت دن ئو مسـا  يشهر
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بکـر و   يهـا  بـه دنبـال مکـان    معمـوالً  کند، میشتن دور ير که انسان را از خويگ وپا دست
ـ از ا يمنـاطق کوهسـتان   البته که اند، نخورده دست  يگردشـگر . مناسـب اسـت  ن لحـاظ  ي
 و ي، اجتمــاعيمختلــف در ابعــاد اقتصــاد يمثبــت و منفــ يهــا امــديدوم پ يهــا خانــه
ـ  يهـا  خانـه  ياز آنجـا کـه گردشـگر   . گذاشته است يبرجا يطيمح ستيز از  يدوم جزئ

 ینه، نقشـ ين زميدر ا يزير و برنامه يت اصوليريتوان با مد ياست، م يصنعت گردشگر
بـه   يبخشـ  نيز در تنوع و يتوسعه مل ،جهيو در نت ييدار مناطق روستايمؤثر در توسعه پا

دوم در  يها بر عملکرد خانه يليتحل حاضر از انجام پژوهش هدف. دايفا کر ياقتصاد مل
از . بـوده اسـت   يبخش چهاردانگه شهرسـتان سـار   يکوهستان يدار روستاهايتوسعه پا

ت يريو مـد  يزيـ ر صورت خودجوش و بـدون برنامـه   دوم به يها آنجا که گسترش خانه
ن يـ گسـترش ا  نيـز و در حـال حاضـر   است ه داشت نامطلوب ييامدهايصورت گرفته و پ

ـ انجام تحق ،شود مشاهده می ده در محدوده مورد مطالعهيپد  بـيش از پـيش ضـروری   ق ي
 يالسازيقبل و بعد از گسترش و يمثبت و منف يامدهايبا شناخت پ رو، از اين. دنماي يم

ن توجـه مسـئوال   تـوان  مـی  نه،ين زميدر ا ييارهامورد مطالعه و ارائه راهک يدر روستاها
 ، بتـوان حيصـح  يهـا  يريـ گ ميتصم از رهگذرتا  کردده جلب ين پديدنسبت برا  مربوط

  .ش داديدر منطقه را افزا يداريزان پايم

  مباني نظري تحقيق

تفـاوت   کشـور ر نقـاط  يبا سـا  ياديران تا حدود زيدوم در شمال ا يها خانه يريگ شکل
وع يل سـرمازا و شـ  يا، نبـود وسـا  يـ آب در يشـرو يپ چندان دور، های نه هگذشتدر  .دارد
سـبب شـده    ين بودن سطح امکانات بهداشـت ييگوناگون در فصل گرما و پا يها يماريب

 يزنـدگ  يرا بـرا  يمنـاطق کوهسـتان   ويژه اسـتان مازنـدران   به بود که مردم شمال کشور
ـ يو سـا  فنـاوری شـرفت  يپ کنند؛انتخاب  دخو يمئدا در  ييو روبنـا  ييربنـا يات زر امکان
 يهـا  بـه خانـه   يواقع در مناطق کوهسـتان  يها گذشته باعث شد که اغلب خانه يها دهه

و  يا جلگـه  ييهـوا و دو منطقه آب ياستان مازندران دارا ،نيهمچن. ل شوديدوم آنها تبد
ر دوم د يهـا  خانه از ينان مازندرانينش اغلب جلگه رو، و از اين است) يالقيي( يکوهستان
بـه   ييروستا يگردشگر با توجه به توسعة ،نيش از ايپ). ۱۰(ند برخوردار يالقييمناطق 
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از  يکـ ي ييدوم روستا يها خانه ،ارتباطات و نقلو ، حملينيت، شهرنشيل رشد جمعيدل
با توجه به تفـاوت  ). ۱۲(شد  يدائم و موقت در نظر گرفته م يگردشگر ياصل يابزارها

دوم  يهـا  ق از خانهيف دقيدر تعر يچ اجماعيمختلف، ه يدر کشورها يوه زندگين شيب
ترين پيامـد توسـعه    هاي دوم مهم گيري و گسترش خانه امروزه، شكل). ۲۹(وجود ندارد 

دوم  يهـا  خانـه  ،ييايـ جغراف يژگـ ياز نظـر و ). ۶( است ييگردشگري در نواحي روستا
بـزرگ   يهرهاه شـ يو حاشـ  يا گردشـگر ي يحيتفر يها ، مکانييتماشا يشتر در نواحيب

بـا در  يانـداز ز  دوم ممکن است چشـم  يها خانه ةنشد وساز کنترل ساخت). ۴(قرار دارند 
توسـعه اقتصـاد    يبرا يابزار يتوسعه گردشگر .)١٤(سازد را پژمرده  يمناطق گردشگر

 يگردشـگر  يگـذار  هيـ و پا ؛)۱۵(د رو يمـ شمار  به يشغل يها جاد فرصتيو ا يالملل نيب
تـر   تـر و ارزان  آسـان  ييروسـتا  يتوسعه اقتصاد يها گر راهبرديا دسه بيدر مقا ييروستا
 يام سال خـال يمت که در اکثر ايق ار مجلل و گرانيدوم بس يها احداث خانه ).۲۷(است 
 يهنگفـت بـرا   يهـا  هيچرا کـه سـرما   ،نداشته باشد يه اقتصاديد چندان توجيشا است،

ه ين سـرما يد داشت و اگـر همـ  نخواه يدر پ يگونه بازده اقتصاد چيساخت خانه دوم ه
 ،ان اسـت يو در جر ماند یتنها پول راکد و بالاستفاده نم شود، نهد يجذب بازار کار و تول

جاد خواهد شد که بـه نفـع اقتصـاد    يو نه کاذب ا يارزش افزوده واقع ،ديبلکه در اثر تول
 ياحنـو  ایدوم بـر  يها خانه يفرهنگ -ياجتماع يامدهايپ ).١٣( استو کل جامعه  يمل

فرهنـگ و آداب   جادشدهيرات اييچون تغ ده است،ين پديات اتأثيرن يتر ز مهما ييروستا
ـ  يکه فرهنگ يدهد و هنگام يان را هدف قرار مييو رسوم روستا رواج  يا ن جامعـه يدر ب

ـ  يم ين مردم باقيدر ب ،يطوالن يها دا کند، تا مدتيپ ن رفـتن آن  يماند و با کاهش و از ب
ن يبر ا ياز گردشگران شهر يبرخ). ۲۰(ها وجود خواهد داشت  مدتتا  آن نيز اتتأثير

م داد، يها تعمـ د به همه آنيگردشگران را نبا ياجتماع يهنجارهاضد يباورند که رفتارها
گسـترش  ). ۵(و اسـتراحت هسـتند    يزنـدگ  يط آرام بـرا يز به دنبال محـ ين چرا که آنها

را  ييروسـتا  يهـا  روسـتا، منظـره   يظـاهر  يتواند با برهم زدن نمـا  يم يالقيي يها خانه
هـا را تـا    متيدر روستا، ق يالقيي يها د خانهيش درخواست خريا افزايدار کند و  خدشه
ـ ا خريـ و  يسـاز  گر استطاعت خانهيد يباال ببرد که مردم محل ييجا د خانـه را نداشـته   ي
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فرهنـگ مطلـوب و    ييروسـتا  ينان در نـواح يا ممکن است حضـور شهرنشـ  يو  ؛باشند
  ).۱۸(را فراهم آورد  آنها يتيهو ينه بيان را کمرنگ کرده و زمييش روستايآال يب

مـؤثر  ار يمناسب بس ييايط جغرافيشرا ،دوم يها خانه يينه و برپايدر انتخاب مکان به
ش يخـو  يثـانو  يهـا  خانه ييبرپا يژه برايو ييايط جغرافيرا گردشگران به شرايز ،است
 يثانو يها ه معتقد است که محل استقرار اقامتگاهيارش ،ن ارتباطيدر ا .کنند يز توجه مين

 :نـد از ا عبـارت  ة آنژيـ سـه قلمـرو و   ؛ واسـت  ژهيـ ممتـاز و و  ييايط جغرافيشرا يدارا
 ،گـتس بـه بـاور   . )٢٥( يکوهسـتان  يها يبادآو  يساحل يروستاها رو، فتابآ يروستاها
 يبپردازنـد کـه بـرا    ييهـا  طيمحـ  يشود تا آنها به نابود ياد گردشگران باعث ميتعداد ز

ک کشـور  يمردم  ،است که همراه با آن ينديدار فرايتوسعه پا). ٨(شان آمده بودند  دنيد
بخشند، بدون آنکه منـابع   يخود را ارتقا م يکنند و سطح زندگ ين ميمأخود را ت يازهاين

چهار بعد ضـرورت  به توجه  ،داريدر توسعه پا. نده را مصرف کننديآ يها متعلق به نسل
از ). ۳۲( يو توسـعه نهـاد   ،ي، توسـعه اجتمـاع  ي، توسعه اقتصـاد يطيت محيحما: ددار

نحوه نگـرش جامعـه    طيت و توان محيل آستانه ظرفيدر تحل يديکل يها جمله شاخص
کننـد   يشنهاد مـ ين پااز محقق يبرخ يو حت) ۲۳( و اثرات آن است يزبان به گردشگريم

ن صـورت  ااز سـاکن  يسب اجازه قـانون تنها به هنگام ک يمحل يگردشگر يها تيکه فعال
 اراضـي  يکـاربر  تغييـر  موجـب  دوم هـاي  خانـه  احـداث  براي زمين تقاضاي ).۲(رد يگ

 گسترش برابر در کشاورزي فضاي و شود می ييالقي ويالهاي به آنها تبديل و کشاورزي
 معيشــتي کمبـود  ،نهايـت  در ؛ وگــذارد يمـ  قهقـرا  بــه رو آشـکارا  سـاختماني  فضـاهاي 
 اراضـي  همـين  از جامعه غذايي نيازهاي از بخشي که چرا ،شد جامعه خواهد رگي گريبان

ـ  اين ،دوم هاي خانه به آنها تبديل با اکنون که شد مي مينأته يافت تغيير کاربري  مينأمنبع ت
 باعـث  دوم هـاي  خانـه  ةبرنامـ  بدون گسترش ،بنابراين. رود می دست از غذايي مايحتاج
بسـيار   توليـد  سـطح  ،در نهايـت  که شود می کشاورزي يها برداري هبهر شدن قطعه قطعه
 بـا پديـدة مهـاجرت و    کشور ييکه مناطق روستا يطيدر شرا. )١٧( تياف خواهد کاهش
قادر است تا ساختار اقتصادي روستا  ييند، گردشگري روستاا مواجهزادوولد  يروند منف
  ).١١(د کنري يگجلو يان به شهرها و مراکز صنعتييل مهاجرت روستايو از س ايرا اح
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آسيب پذيري نواحي روستايي

توسعه پايدار

جامعه 
مهمان

جامعه 
ميزبان

استراتژي خانه هاي دوم

تاثير بر شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، زيست محيطي

پيامدهاي توسعه خانه هاي دوم در پايداري نواحي روستايي

  

  مدل مفهومي پژوهش -١شکل 

زنـدگي جامعـه ميزبـان را    نـوعي   هاي دوم در نواحي کوهستاني به نهساز خا و ساخت
 -هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي    لفهؤها و م با مطالعه شاخص .ده استکرپذيري  دچار آسيب

هاي مطلـوب و نـامطلوب چنـين    بـه پيامـد   نسـبت  تـوان  محيطي مـي  فرهنگي و زيست
ريزي مناسب، مسير توسعه پايدار روسـتايي را منطقـي    اي آگاهي يافت تا با برنامه پديده

  .همه ما در قبال آينده مسئول هستيم قطعاً کرد، چرا که
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  محدوده مورد مطالعه

کيلومتر مربع از شمال بـه دهسـتان اسـتخر     ۶۰/۱۴۴۰بخش چهاردانگه با وسعتي معادل 
هاي دودانگه و کليجان  ا، از جنوب و شرق به استان سمنان و از غرب به بخشپشت نک

بخش چهاردانگه از سه دهستان گرماب، چهاردانگـه و پشـتکوه   . دشو رستاق محدود مي
 ٧٥و يک شهر به نام کياسر تشکيل شده که به عنوان مرکز بخش چهاردانگـه در فاصـله   

رار بسياري از خـدمات اداري و صـنعتي   کيلومتري جنوب شهر ساري واقع و مرکز استق
منطقه، چشمه باد آب سورت از اهميت زيـادي   گردی بومهاي  از نظر پديده). ١٦( است

بنـدان پلـه، أفروشـونه،     درياچه النـدان، آب  ،)ميانشه(برخوردار است و درياچه چورت 
سـيب   ن ازگيل، بـه وحشـي،  هاي انبوه پله، باغ طبيعي اندون که پوشيده از درختا جنگل

قلعه شاهدژ بـا  . توان نام برد و رودخانه الکبار را مي است گالبي وحشي ترش، وليک و
شـود و کـوه    هاي تاريخي منطقه محسـوب مـي   متر از جمله جاذبه ٢٨٠٣ارتفاعي حدود 
هـاي مهـم ايـن بخـش      از قله ٢٦٢٠ کوه با ارتفاع متر و قله سفيد ٢٨٨١چهارنو با ارتفاع 

هاي زيرزميني بـا کيفيـت    مرغوبيت خاک و دسترسي به منابع آب. )٣١(روند  شمار مي به
منطقه را به سـمت کشـاورزي سـوق داده و باعـث     ساکنان خوب، معيشت غالب  نسبتاً
چهاردانگـه   بخش. سيماي کشاورزي به خود گيرد است که نواحي دشتي شهرستانشده 

هـواي مرطـوب و   و ؛ و آبو ارتفاعات البـرز شـرقى در آن امتـداد دارد    است كوهستانى
  .آورد هاي دوم فراهم مي را براي گردشگران خانه سرد شرايط اقليمي مناسب

 موقعيت روستا در تقسيمات سياسي - ۱جدول 

  روستاهاي مورد مطالعه  دهستان  بخش  شهرستان  استان

  چهاردانگه  ساري  مازندران

  پشتکوه
  ايول

  کلکنار

  چهاردانگه
  کنيم
  لنگر

  گرماب
  ردالي

  باباکال

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ
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  شناسي روش

تحليلـي   -از نظر هدف، کاربردي و از نظـر ماهيـت و روش، توصـيفي    ،پژوهش حاضر
و  اي ميـداني و اسـنادي کمـک گرفتـه شـد     هـ  از روش ،براي گردآوري اطالعات .است

اي بـر سـاخته در منطقـه مـورد مطالعـه گـردآوري و       اطالعات در قالب پرسشنامه محقق
. از دو دسته آمار توصـيفي و اسـتنباطي اسـتفاده شـده اسـت      نيز هاي آماري تحليل داده
بـا  و  SPSSو  Excelافزارهـاي   بـا اسـتفاده از نـرم    هاي تحقيق بخش اصلي دادهتحليل 
 )vکرامـر  (نمـار، ويلکاکسـون، فـاي     اسکوئر، مک هاي فريدمن، کاي از آزمون گيری بهره

وهش را سرپرسـتان خانوارهـاي روسـتاهاي بخـش     پـژ  جامعـه آمـاري   .گرفت صورت
با توجه به چشمگير ، ۱۳۹۵ر سال براي تعيين حجم نمونه د. دهد چهاردانگه تشکيل مي
به خـاطر   .روستا انتخاب شدند ، ششهاي دوم در بخش چهاردانگه بودن گسترش خانه

حجم و پراکنده بودن جمعيت روستاهاي مورد پژوهش، جمعيت بخـش چهاردانگـه    کم
هـاي   به عنوان جامعه نمونه انتخاب و پرسشنامه بين سرپرستان خانوار و صـاحبان خانـه  

 ها افـزايش داده  هاي موجود در روستاها، تعداد نمونه براي پوشش طيف. وزيع شددوم ت
هـاي   خانـه  به صـاحبان   شامل شصت نسخهپرسشنامه  ۳۰۰تکميل به همين خاطر،  شد؛

منـد   ة نظـام صورت ساد ختصاص يافت که توزيع آنها بهپرستان خانوار ابه سر بقيهدوم و 
، براي تعيين حجم نمونه خانوار روسـتايي  .صورت گرفت شده بندي بين روستاهاي طبقه

  :از رابطة کوکران استفاده شد

 

 يعدم برخوردار= q، )۵/۰( يسطح برخوردار= p، )۱۱۲۷(حجم جامعه = N که در آن،

)۵/۰( ،d =مطلوب  يدقت احتمال)۰۵/۰( ،t =۹۶/۱ )است )نانيسطح اطم:  
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با توجـه  . بخش چهاردانگه به سه دهستان پشتکوه، چهاردانگه، گرماب تقسيم شده است
در منطقـة مـورد مطالعـه، از هـر دهسـتان دو روسـتا       هاي دوم  به چشمگير بودن پديده خانه

  .شده است تعداد نمونه هر روستا با توجه به سهم آن از جمعيت کل انتخاب. انتخاب شدند

  قيتحق يرهايمتغ

ايدار نواحي کوهسـتاني متغيـر وابسـته و نقـش و عملکـرد      پتوسعه  حاضر، پژوهشدر 
 بـا پايـداری  هـاي دوم   گسـترش خانـه   رابطةدر زمينه . استهاي دوم متغير مستقل  خانه

ات گسـترش  تأثيرنقش و  ،منطقه مورد مطالعه در هاي اقتصادي خانوار روستايي شاخص
هاي شغلي، وضعيت درآمد، قـدرت خريـد،    تنوع شغلي، ايجاد فرصت م درهاي دو خانه

بررسـی   اشتغال در روستا برایانگيزه جوانان  و فاصله درآمدي، قيمت اراضي روستايي،
و  )v کرامـر (هـاي فـاي    ارتبـاط بـين دو متغيـر بـا اسـتفاده از آزمـون       و سنجش شده و

 هـاي دوم بـا   گسـترش خانـه   ةابطـ در زمينـه ر  همچنين، .ويلکاکسون انجام گرفته است
هـاي دوم در وضـعيت    ات خانـه تأثيرنقش و  ،اجتماعي -فرهنگي های شاخص پايداری

بهداشت، بهبود مراکز آموزشي، سطح آگاهي و دانش عمومي، امنيـت در منطقـه، ميـزان    
سـنجش  بررسی شده و برای  مهاجرت روستاييان به شهرو تخلفات اجتماعي، وحدت، 

گسترش  رابطةدر زمينه . ه استستفاده شداسکوئر ا کاي متغير از آزمون و ارتباط بين دو
منطقـه مـورد   در محيطي خانوار روسـتايي   هاي زيست پايداري شاخصهاي دوم با  خانه
محيطـي،   هـاي دوم در ميـزان آلـودگي زيسـت     ات گسترش خانهتأثيرنقش و  نيز مطالعه

رويـه و   ساز بي و بند، ساخت د سيلهاي سطحي، ايجا هاي دفع زباله، دفع آب بهبود روش
بررسی شـده و   کاهش اراضي زير کشت و هاي گياهي، نشده، تغيير و کاهش گونه کنترل
ه اسـتفاده شـد  نمـار و فريـدمن    هاي مـک  تغير، از آزمونسنجش و ارتباط بين دو م برای
  .است

  نتايج و بحث

آينده هـر ملتـي    .ل استبدي نقش نيروي انساني در فرايند توسعه پايدار، نقشي مهم و بي
ـ   پايـة بـر  . کند را نيروي انساني آن تعيين مي ، هـا  دسـت آمـده از پرسشـنامه    هاطالعـات ب
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رشـد و گسـترش    ناحيـة آنهـا  هاي دوم در  خانوار ساکن که پديده خانه ۲۴۰ مشخصات
  .ارائه شده است ۲ول در جدداشته، 

  اطالعات توصيفي ناحيه مورد مطالعه - ۲ جدول

  ييتنسبت جنس  زن  مرد  بعد خانوار  خانوار  تجمعي  روستا  بخش

  پشتکوه
  ٠٢/٩٣  ٦٥  ٥١  ٥٢/٢  ٤٦  ١١٦  ايول
  ٤٦/٧٨  ٥٢  ٥٨  ٨٢/٢  ٣٩  ١١٠  کلکنار

  چهاردانگه
  ٥٣/١١١  ١٥٧  ١٥٤  ١٤/٣  ٩٩  ٣١١  کنيم
  ٠٨/٩٨  ٩٦  ٩٢  ٠٨/٣  ٦١  ١٨٨  لنگر

  گرماب
  ٨٣/٩٥  ١٢٩  ١٢٠  ٢/٢  ٦٩  ١٥٣  اليرد
  ٠٢/٩٣  ١٢٩  ١٢٠  ٨٣/٣  ٦٥  ٢٤٩  باباکال

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ

  هاي اقتصادي خانوار روستايي هاي دوم و بهبود شاخص بررسي ارتباط گسترش خانه

هـاي دوم و   دار بـين گسـترش خانـه    جود ارتباط معنیفرضيه و با توجه به نتايج بررسی
شـده در   ، بر اساس درجه اهميت مشـخص هاي اقتصادي خانوار روستايي بهبود شاخص
افـزايش قيمـت    به گذاريتأثيرگونه تحليل کرد که بيشترين  توان اين مي ،اي ميانگين رتبه

و ) ۸۴/۱(هـاي شـغلي بـراي زنـان      خلق فرصتبه گذاري تأثيرو کمترين ) ۲۹/۴(زمين 
هـاي   ايجـاد فرصـت  هـاي دوم باعـث    گسترش خانـه . دشو ميمربوط ) ۸۹/۱(تنوع شغلي 

ورود صـاحبان ويـال بـه منطقـه،      با است؛ همچنين، طور گسترده نشده شغلي در روستا به
  .توان خريد زمين و ملک را از جوانان گرفته است رو، و از اينقيمت زمين افزايش يافته 

 هاي اقتصادي لفهؤهاي دوم بر م گذاري گسترش خانهتأثير - ۳جدول 

  اي ميانگين رتبه  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  ها شاخص

  ۹/۱  ۱۱۴  ۵۹  ۳۸  ۲۶  ۱  غليتنوع ش
  ۸/۲  ۲  ۱۲۱  ۵۸  ۳۱  ۲۸  هاي شغلي جديد براي جوانان روستا خلق فرصت
  ۸/۱  ۱۱۸  ۶۴  ۳۳  ۲۲  ۲  هاي شغلي جديد براي زنان روستايي خلق فرصت

  ۶/۲  ۱۴  ۱۰۷  ۸۱  ۳۴  ۳  افزايش قدرت خريد وباال رفتن درآمد مردم روستا 
  ۳/۴  ۱  ۳  ۳۷  ۶۸  ۱۲۸  افزايش قيمت اراضي روستايي

  ۷/۳  ۴۳  ۱  ۲۰  ۵۳  ۱۱۸  اشتغال در روستا برایانگيزه جوانان 

  پژوهشهاي  يافته: خذأم
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هـاي اقتصـادي    هاي دوم و بهبـود شـاخص   گسترش خانهبين براي بررسي ارتباط 
کـه   داده اسـت نتـايج نشـان    واستفاده شده  )v کرامر(از آزمون فاي  ،خانوار روستايي

درصد  ۹۹در سطح  دار رابطه معنی اقتصادي هاي دوم با بيشتر متغيرهاي گسترش خانه

، بـاال رفـتن   )۰۰۹/۰(متغيرهـاي تنـوع شـغلي     ،شود که مشاهده مي گونه همان دارد؛ و

اعـم از مسـکوني و   (، افـزايش قيمـت اراضـي روسـتايي     )۰۰۰/۰( درآمد مردم روستا

خلق و ) ۰۰۶/۰( روستا جديد براي جوانانشغلی هاي  ، خلق فرصت)۰۰۴/۰) (زراعي

 ۹۹دار در سـطح   رابطـه معنـی  ) ۰۰۷/۰(هاي شغلی جديد براي زنان روستايي  تفرص
درصـد   ۹۵در سـطح   برای اشتغال در روسـتا دهد و انگيزه جوانان  درصد را نشان مي

شـود  تواند منجر به افزايش پايداري  بهبود اين متغيرها مي. دهد داري را نشان مي معنی

در ميـزان پايـداري اقتصـادي     بخـش  يار رضايتتوان نتايج بس ا ميهو با بهبود دادن آن

   .دکرکسب 

ولـي   کنـد  در ايجاد وضعيت پايداري ايفا مي مهم یتنوع شغلي متغيري است که نقش

بدليل نبود شرايط مناسب، کوهستاني بودن منطقه و بارش برف سنگين، راهکارهايي در 
صـورت نگرفتـه    هاي شغلي و تنوع شغلي در بـين زنـان و جوانـان    ايجاد فرصت  زمينه

که ورود جامعه مهمان به روستا بيشتر به دليل تفريح و گـذران اوقـات   ؛ و از آنجا است

در  ،انـد  و يا بعد از بازنشستگي به منطقه آمـده  استهاي شهري  فراغت و فرار از دغدغه

هاي اقتصادي و ايجاد کسب و کـار و رسـيدن بـه پايـداري      زمينه را براي فعاليت ،نتيجه

نخـورده در ايـن منطقـه، روز بـه روز      با توجه به فضاهاي بکر و دست. اند دهفراهم نکر

کـه   ،ايـم  هاي وياليي در جاي جـاي آن بـوده   شاهد تغيير کاربري اراضي و ساخت خانه
هـاي محيطـي    که با کمبـود ظرفيـت   ای گونه است، بهاين روند همچنان در حال افزايش 

م صاحبان ويال باعث شد که روز بـه روز  ين منطقه و هجودتوجه بيشتر ب. مواجه هستيم

خـواري فـراهم    بازي و زمين رو، زمينه را براي بورس يابد و از اينقيمت اراضي افزايش 

 ويـژه  ها، قدرت خريد ملـک بـراي اهـالي روسـتا بـه      آورد و با باال رفتن قيمت زمين مي

معيـت  باعث مهـاجرت و خـالي شـدن ج    ،در نتيجه ؛دهد کاهش ميرا جوانان روستايي 

  .دهد و جامعه را به سمت عدم پايداري سوق مي شود میفعال در روستاها 
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  هاي اقتصادي با استفاده از آزمون فاي لفهؤهاي دوم بر م وساز خانه ساخت گذاریتأثير - ۴جدول 

  لفهؤم
 گذاري ورود امکانات و خدمات بعد ازتأثيرميزان 

  ويالسازي
  داري سطح معنی )v کرامر(فاي 

  ۰۰۹/۰  ۲۵۵/۰ ليتنوع شغ
  ۰۰۶/۰  ۲۹۲/۰  هاي شغلي جديد براي جوانان روستا خلق فرصت
  ۰۰۷/۰ ۲۹۱/۰  هاي شغلي جديد براي زنان روستايي خلق فرصت

باال رفتن درآمد مردم روستا و افزايش قدرت خريد 
  آنان

۳۵۰/۰  ۰۰۰/۰  

اعم از مسکوني و (افزايش قيمت اراضي روستايي 
  )زراعي

۲۵۶/۰  ۰۰۴/۰  

  ۰۳۴/۰  ۲۱۲/۰  اشتغال در روستا برایه جوانان انگيز

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

هـاي   لفـه ؤهاي دوم بـر م  گذاري گسترش خانهتأثيراي ميزان  توجه به ميانگين رتبهبا 
گـذاري متعلـق بـه    تأثير، بيشترين )۵جدول (بعد از گسترش ويالسازي  قبل و اقتصادي

بعـد از   )۵۴/۴( بنگـاه فـروش ملکـي   و تعـداد  ) ۶۵/۴(متغيرهاي افزايش قيمـت زمـين   
 قيمـت زمـين  افـزايش  گذاري متعلـق بـه متغيرهـاي    تأثيرو کمترين  گسترش ويالسازي

قبـل از  ) ۷۷/۱(هـاي شـغلي    و فرصـت ) ۵۴/۱(ی هاي فـروش ملکـ   تعداد بنگاه ،)۵۳/۱(
هـاي   بعـد از ورود گردشـگران خانـه    ،در منطقه مورد مطالعه. استگسترش ويالسازي 

هاي فروش ملکـي   ايش قيمت زمين هستيم، که باعث افزايش تعداد بنگاهدوم، شاهد افز
هاي شغلي و درآمـد روسـتاييان قبـل و     تفاوتي در ايجاد فرصت ؛ البته چندانشده است

   .شود بعد از گسترش ويالسازي مشاهده نمي
بر بهبود هاي دوم  مستقيم و غيرمستقيم بين گسترش و عملکرد خانه تأثيرة براي مقايس

از آزمـون ويلکاکسـون بـا     ،قبـل و بعـد از توسـعه   هاي اقتصادي خانوار روستايي  خصشا
جـدول  ( داري استفاده شـده اسـت   منفي و مثبت هر متغير و سطح معنی هاي استناد به رتبه

شـود کـه متغيرهـاي     داري، مشـخص مـي   با توجه به آماره ويلکاکسون و سطح معنـي . )۶
هـاي   ، تعـداد بنگـاه  )- ٨٥٨/٦(هاي شـغلي   فرصت ،)- ٧٨٠/٢(متوسط درآمد ساالنه روستا 

بعد از گسترش ويـال سـازي    )- ٤٠٣/١٣(زمين افزايش قيمت  و ،)- ٤٣٩/١٢(فروش ملک 
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نتايج مبـين  . اند داشته تأثير درصد بر توسعه پايدار روستايي ٩٩در منطقه در سطح اطمينان 
ييان، افـزايش  هـاي دوم باعـث افـزايش درآمـد سـاالنه روسـتا       آن است که گسترش خانه

هاي شغلي، تنوع شغلي، افزايش قيمت زمين روستايي و افزايش بـورس اراضـي و    فرصت
کـه عـدم   از آنجا اما . شده استهاي اقتصادي  هاي توسعه شاخص لفهؤبهبود م ،طور کلي هب

هاي متـولي بـر خريـد و فـروش امـالک و مسـتغالت        نظارت و کنترل مسئوالن و دستگاه
توجه بيش از پيش مسـئوالن و   ،قتصادي در نواحي روستايي ايجاد کندتواند آثار سوء ا مي

از جملـه خريـد و فـروش امـالک،      هـاي مختلـف   هاي نظارتي در زمينه مديران و دستگاه
  .نمايد ناپذير مي ضروري و اجتناب ها تغيير کاربريو سازها، و ساخت

  های اقتصادی بر مؤلفههاي دوم  خانه عملکردگذاري تأثيرمقايسة  - ۵جدول 

  اي ميانگين رتبه  خيلي کم  کم  متوسطزياد  خيلي زياد  گسترش ويالسازي  لفهؤم

  متوسط درآمد ساالنه روستاييان
  ۳۷/۲  ۵  ۱۴۵  ۸۴  ۳  ۲  قبل از گسترش ويالسازي

  ۵۹/۲  ۳۷  ۹۷  ۴۲  ۵۵  ۹  بعد از گسترش ويالسازي

  هاي شغلي فرصت
  ۷۷/۱  ۱۰۲  ۷۵  ۴۹  ۴  ۲  قبل از گسترش ويالسازي

  ۴۷/۲  ۷۱  ۵۵  ۵۲  ۴۹  ۱۲  السازيبعد از گسترش وي

  تعداد بنگاه فروش ملکي
  ۵۴/۱  ۱۳۹  ۶۸  ۱۹  ۷  ۲  قبل از گسترش ويالسازي

  ۵۴/۴  ۵  ۲  ۳  ۵۲  ۱۷۳  بعد از گسترش ويالسازي

  افزايش قيمت زمين
  ۵۳/۱  ۱۵۸  ۵۴  ۱۳  ۷ ۷  قبل از گسترش ويالسازي

  ۶۵/۴  ۲  ۳  ۱  ۳۵  ۱۹۳  بعد از گسترش ويالسازي

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ

گردشگري  گذاریتأثيرسنجش  ر خصوصدآزمون آماري ويلکاکسون نتايج  - ۶جدول 

  هاي دوم بر شرايط اقتصادي بوميان خانه

  داري سطح معنی  آماره ويلکاکسون  معيارزير

  ٠٠٤/٠  - ٧٨٠/٢  متوسط درآمد ساالنه روستا

  ٠٠٠/٠  - ٨٥٨/٦  هاي شغلي فرصت

  ٠٠٠/٠  -٤٣٩/١٢  تعداد بنگاه فروش ملکي

  ٠٠٠/٠ -٤٠٣/١٣  افزايش قيمت زمين

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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  ياجتماع -يفرهنگ يدوم با دگرگون يها رابطه گسترش خانه يبررس

دار بـين گسـترش    ايج آزمـون فرضـيه وجـود ارتبـاط معنـی     نت ،در اين قسمت از تحقيق
 ،اي با توجه به ميانگين رتبـه . شود اجتماعي ارائه مي -دگرگوني فرهنگي وهاي دوم  خانه

ــهرتأثيبيشــترين  ــه شــهر  گــذاري مربــوط ب ــرين ) ٩٧/٤(مهــاجرت روســتاييان ب و کمت
کـه سـطح امنيـت     ای گونـه  اسـت، بـه  ) ١٥/٢(امنيت در منطقه  نيز مربوط به گذاريتأثير

شـده و در زمينـه    صاحبان ويال دستخوش تغييرات انـدک خانوار روستايي بعد از ورود 
با ) ٤٩/١(سبت به محيط و افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي مردم ن) ٤٩/٢(آموزش 

  .هاي دوم بهبودي صورت گرفته است ورود گردشگران خانه

  اجتماعي - هاي فرهنگي لفهؤهاي دوم بر بهبود م گذاري گسترش خانهتأثير - ۷جدول 

خيلي کم  اي ميانگين رتبه خيلي زيادزياد  متوسط  کم   ها لفهؤم

  وضعيت بهداشت  ١  ٤١  ٩٩  ٧٦ ٢١  ٦٦/٢

  هبودي در زمينه آموزش و مراکز آموزشيب  ١  ٤٠  ٧٣  ٨٩ ٣٧  ٤٩/٢

١٠٠ ٢٢  ٤٩/٢ افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي مردم نسبت به محيط  ٠  ٣١  ٨٤

  امنيت در منطقه  ١  ٣٩  ٤٦  ٦٤ ٩٠  ١٥/٢

  ...)سرقت، اعتياد و(افزايش ميزان تخلفات اجتماعي   ٩  ٣٧  ١٣٦  ٥١ ٦  ٩٥/٢

  وحدت بين روستاييان  ٦  ٦٢  ١٤٧  ٢٢ ١  ١٨/٣

١٤٩  ١٣١  ١٩ ٨  ٩٧/٤   مهاجرت روستاييان به شهر  ٣٢

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ

 -هـاي اجتمـاعي   شـاخص  ه بـين متغيـر مسـتقل مـورد مطالعـه و     براي بررسي رابط
گسـترش   گذاری تأثيردهندة  نشاننتايج  ه، کهاسکوئر استفاده شد از آزمون کاي ،فرهنگي
گي در ناحيه مورد مطالعه تحوالت اجتماعي و فرهن ردرصد ب ٩٩هاي دوم تا سطح  خانه
ساز تغييـر   زمينه ،عالوه بر تراکم و فشار به روستاييان ،ورود گردشگران در روستا. است

صورت جدي تهديدي  بههنوز  ،بعد اجتماعي درو است در نوع پوشش روستاييان شده 
هجـوم   ولـي . رود شـمار نمـی   هبراي روستا باز لحاظ عدم همبستگي و افزايش تخلفات 

مهاجرت روستاييان باعـث   در نتيجه، و خريداری امالک روستاييانبه روستا و  اه شهري
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. دباشـ همسايگان قديمي از هم دور شوند و روابط صميمانه گذشته برقـرار ن  که شود مي
وضعيت بهداشت منطقه و خدمات آموزشي در روستا بـا گسـترش ويالسـازي ارتبـاط     

دهد  هاي مورد استفاده نشان مي آزمون .خاصي نداشته و باعث توسعه روستا نشده است
اجتمـاعي از   -هاي كيفـي فرهنگـي   ؤلفهمهاي دوم باعث بهبود و ارتقای  خانهكه توسعه 

كـه گسـترش    گفتتوان  مي ،گيري كلي در يك نتيجه و ؛ديدگاه جامعه ميزبان شده است
رد اجتماعي نواحي روستايي مـو  -هاي فرهنگي توسعه و بهبود شاخص هاي دوم با خانه

  .دارد دار درصد رابطه معنی ۹۹در سطح اطمينان مطالعه 

هاي دوم با بهبود  گسترش خانه ةرابط در خصوص اسکوئر آزمون کاي جهينت - ۸ جدول

  اجتماعي  -هاي فرهنگي لفهؤم

 ها لفهؤم  آماره  درجه آزادي  داري سطح معنی

 وضعيت بهداشت  ٦٠٠/٢٠٢  ٥ ٠/۰۰۰

 موزش و مراکز آموزشيبهبودي در زمينه آ  ٩١٧/٩٧ ٤ ٠/۰۰۰

 افزايش سطح آگاهي مردم نسبت به محيط  ١٣٩/١٤٩ ٤ ٠/۰۰۰

 امنيت در منطقه  ٨٧٥/٨٩ ٤ ٠/۰۰۰

 .افزايش ميزان تخلفات اجتماعي  ٤٤٨/٢٣٣ ٤ ٠/۰۰۰

 وحدت بين روستاييان  ٦٧٢/٣٠٧ ٤ ٠/۰۰۰

 مهاجرت روستاييان به شهر  ٣٠٠/٣٧٥ ٥ ٠/۰۰۰

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  محيطي در روستا ستزي - هاي دوم با تغييرات مطلوب کالبدي ابطه گسترش خانهبررسي ر

 وهاي دوم  دار بين گسترش خانه ايج آزمون فرضيه وجود ارتباط معنینت ،در اين قسمت
ميـزان  . دشـو  بررسـي و تحليـل مـي    محيطي در روستا زيست -تغييرات مطلوب کالبدي

محيطـي ضـعيف    زيست -کالبدي هاي لفهؤهاي دوم بر م گذاري مثبت گسترش خانهتأثير
نشـده بـا    رويـه و کنتـرل   وسـاز بـي   ، ساختآمده است ٩که در جدول  گونه همان. است

 ٥٧/٣اي  محيطـي بـا ميـانگين رتبـه     هاي زيسـت  و افزايش آلودگي ٤٧/٣اي  ميانگين رتبه
انـد و توجـه مسـئوالن نسـبت بـه عملکـرد        باالترين ميانگين را به خود اختصـاص داده 

شـده   هاي بررسـي  ن رتبه را در بين گويهتري پايين ٨٠/١اي  محيطي با ميانگين رتبه تزيس
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توان در عدم نظارت کافي مديران محلـي و   را مي علت آن. است صاص دادهتبه خود اخ
و برنامـه   وسـاز بـي   برای سـاخت نداشتن قوانين و مقررات با ضمانت اجرايي بازدارنده 

غالت در روستاهاي هـدف گردشـگري بـا رويکـرد     بازي امالک و مست بورس همچنين،
  .دکرجو و سودجويانه جست

 محيطي زيست - کالبدیهاي  لفهؤگذاري ويالسازي بر متأثير - ۹جدول 

اي ميانگين رتبهخيلي كم  كم  متوسط  زيادخيلي زياد  ها شاخص

  ۲۵/۲  ۱۰۷۴۹  ۴۶  ۳۴  ۱  هاي دفع زباله بهبود روش

  ۳۴/۲  ۵۴  ۸۰  ۷۷  ۲۸  ۱هاي گردشگري جاذبه توجه ساکنان و مديران به حفاظت از

  ۸۵/۱  ۱۱۴  ۶۲  ۴۴  ۱۶  ۲  هاي سطحي و روان دفع آب

  ۹۶/۱  ۱۰۷  ۵۹  ۵۱  ۲۲  ۱  بند و کانيور در راستاي بهبود نما و منظر روستا ايجاد سيل

  ۸۰/۱  ۱۳۲  ۳۷  ۴۷  ۱۹  ۲  آوري زباله توجه بيشتر مسئوالن و مديران روستا به جمع

  ۸۹/۱  ۱۱۷  ۴۰  ۵۸  ۱۷  ۳  تفکيک زباله از مبداء

  ۰۷/۲  ۹۴  ۶۷  ۴۴  ۳۲  ۲  دفع زباله در مکان مناسب

  ۸۶/۱  ۱۱۱  ۷۰  ۴۱  ۱۶  ۲  درختکاري کنار معابر

  ۸۹/۲  ۱۳  ۳۹  ۱۵۹  ۲۸  ۱  گسترش مبلمان روستايي

  ۴۵/۲  ۶  ۷۱  ۵۵  ۸۸  ۲۰  هاي گياهي روستايي تغيير و کاهش گونه

  ۱۰/۳  ۱۲  ۷۰  ۴۰  ۹۶  ۱۸  کاهش اراضي زير کشت محصوالت کشاورزي

  ۴۷/۳  ۹  ۴۳  ۱۳۱۳۵  ۲۲  نشده رويه و کنترل وساز بي ساخت

  ۱۱/۳  ۳۸  ۲۰  ۸۱  ۷۸  ۲۳  افزايش زباله روستايي

  ۵۷/۳  ۲۲  ۳۶  ۳۰  ۸۷  ۶۵  زيست روستا افزايش آلودگي محيط

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ

ـ     محيطـي  زيسـت  -هـاي کالبـدي   منظـور بررسـي شـاخص    هنتايج آزمـون فريـدمن ب
پـس از گسـترش    بخش چهاردانگه حاکي از آن اسـت کـه  ني کوهستا روستاهاي ييالقي

هاي دوم، احداث مبلمان روستايي، توجه ساکنان و مـديران محلـي بـه حفاظـت از      خانه
داراي بـاالترين ميـانگين    ،ترتيـب  ، بهگردشگري و دفع زباله در مکان مناسب هاي جاذبه
، ٨٥/١ ای رتبـه  گينهـاي سـطحي و روان، بـا ميـان     دفـع آب  ،اند و در مقابل اي بوده رتبه
درختکاري کنـار معـابر و تفکيـک زبالـه از      ،ترين ميانگين را داراست و بعد از آن پايين
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توجهي مسئوالن و مـديران محلـي قـرار     مورد کم ٨٩/١و  ٨٦/١ اي رتبهميانگين مبداء با 
ورد بررسـی  مـ  هـاي  توان نتيجه گرفت که بـين شـاخص   مي ،بر اين اساس. گرفته است
تـوان اذعـان داشـت کـه      مـي  ،رو از اين. درصد وجود دارد ٩٩سطح  در دار تفاوت معنی

ناحيـه مـورد مطالعـه را در مسـير     هاي دوم  کيد بر گسترش خانهأتوسعه گردشگري با ت
  .نداده استتوسعه مطلوب روستايي قرار 

  محيطي با استفاده از آزمون فريدمن زيست - کالبدیهاي  شاخص بندی تيجة رتبهن - ۱۰جدول 

  داري سطح معنی  درجه آزادي  آماره  اي رتبه گينميان  ها شاخص

  ۲۵/۲  هاي دفع زباله بهبود روش

۶۶۹/۱۰۶۶  ۸  ۰۰۰/۰  

هاي  توجه ساکنان و مديران محلي به حفاظت از جاذبه

  گردشگري
۳۴/۲  

  ۸۵/۱  هاي سطحي و روان دفع آب

  ۹۶/۱  بند و کانيور در راستاي بهبود نما و منظر روستا ايجاد سيل

  ۸۹/۱  يک زباله از مبداءتفک

  ۰۷/۲  دفع زباله در مکان مناسب

  ۸۶/۱  درختکاري کنار معابر

  ۸۹/۲  احداث مبلمان روستايي

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

محيطي در دو بازه  بر متغيرهاي زيست متغيرهاي مستقل تأثيربراي مقايسه و بررسي 
از آزمون  ،در روستاهاي نواحي کوهستاني) هاي دوم قبل و بعد از گسترش خانه(زماني 

ده آمـ  ١١که در جـدول   گونه همان. شدنمار استفاده  اي و زوجي مک ناپارامتريک مقايسه
محيطي در دو بـازه   مؤلفه زيستدهد که بين چهار  نمار نشان مي آزمون مکنتايج  ،است

 ٩٩سـطح   درنـان  دار و قابل اطمي دوم تفاوت معنی هاي زماني قبل و بعد از توسعه خانه
ـ   چه گسترش خانهتوان نتيجه گرفت که اگر مي ،بنابراين. درصد وجود دارد  ههـاي دوم ب

مـديريت پسـماند    ،و همچنـين  زيرساختي از قبيـل بـرق، آب و گـاز    هاي توسعه شبکه
 همچنـين،  اما تغيير کاربري اراضي و تبديل اراضي کشاورزي بـه مسـکوني و   ،دهانجامي

هـوا، آب و خـاک را نيـز    ت محيطي از قبيل آلـودگي صـوتي،   هاي زيس افزايش آلودگي
والن و مـديران محلـي و مشـارکت    اهتمـام کليـه مسـئ    ،رو از ايـن . دنبال داشته اسـت  به
هـاي دوم در راسـتاي کـاهش     دهـي مطلـوب خانـه    سـامان  بـرای روسـتاييان   جانبة همه
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ظور ايجاد من همحيطي و گسترش بيش از پيش زيرساختي و محيطي ب هاي زيست آلودگي
  .استناپذير  الم روستايي امري ضروري و اجتنابمحيط زيست س

 دوم برهاي  خانه گسترش گذاریتأثيردر خصوص  نمار آزمون مک ةتيجن -۱۱جدول 

   محيطي زيست -کالبدیهاي  مؤلفه

  مؤلفه

  فراواني

  آماره
سطح 

  داري معنی

قبل از گسترش 

  ويالسازي

بعد از گسترش 

  ويالسازي

  مخالفم  موافقم  خالفمم  موافقم

  ۵۱۰/۸۶  ۱۳۲  ۱۰۷  ۲۰  ۲۲۰  گيرد خوبي انجام مي آوري پسماند به جمع

۰۰۰/۰  

  ۷۵۰/۱۱۴  ۴۷  ۱۹۳  ۲۰۱  ۳۹ تبديل اراضي کشاورزي به ويال

کشي  سيسات روستايي از جمله برقتوسعه تأ

  ... و رسانی آب
۴۲  ۱۹۸  ۱۰۲  ۱۳۷  ۰۸۰/۳۱  

ک تغيير کاربري باعث آلودگي هوا، آب و خا

  شده است
۵۴  ۱۸۶  ۱۳۲  ۱۰۶  ۱۲۵/۱۹  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  گيري و پيشنهادها نتيجه

وهـوا و وجـود    آب چهاردانگه در نواحي کوهسـتاني خـوش  قرارگيري روستاهاي بخش 

هـاي دوم در   ساز خانه و ده تا ساختشنخورده و آرامش محيط سبب  مناطق بکر و دست

ريـزان در  ن و برنامـه توجه بيش از پيش مسئوال عيت منطقهموق. اين مناطق گسترش يابد

معرفـي صـحيح    ،ربط براي باال بردن سطح امکانـات منطقـه و همچنـين    هاي ذيدستگاه

هـاي  ضـمن ارائـه نتـايج حاصـل از يافتـه      ،در اين بخـش . طلبدمنطقه به مسافران را مي

هـاي عملـي   ربه ارائه راهکا ،و سپس هاي پژوهشتأييد فرضيهيا عدم  تأييدبه  ،پژوهش

  . شودتوسعه پايدار منطقه پرداخته مي برای

بـين گسـترش    دار ارتبـاط معنـی  « شـد کـه  اولين فرضيه پژوهش حاضر چنين بيـان  

منظـور   بـه . »هاي اقتصادي خانوار روسـتايي وجـود دارد   هاي دوم و بهبود شاخص خانه

بـا  . شـده اسـت  و ويلکاکسون اسـتفاده   )vکرامر (هاي فاي  از آزمون آزمون اين فرضيه،
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. کرد تأييد اين فرضيه را توان با سطح اطمينان بسيار باالمي دست آمده، بهتوجه به نتايج 

توسعه چنـداني   رد مطالعهدر منطقة موبه دليل نبود امکانات و عدم توجه  بخش اقتصاد،

 باغداري، زنبـورداري، دامـداري و   ةرشد و توسع راستایهنوز تدابيري در . نداشته است

نشـده   گرفتـه در نظر  روند، ميشمار  بهترين عرصه صادرات  که در جهان مهم د اينهامانن

هاي زمـين   مندي از قابليت صورت سنتي و بدون بهره همچنان بهو حتي کشاورزي  است

ری از بســياکــه گردشــگري از ارکــان اصــلي اقتصــاد در   از آنجــا. گيــرد صــورت مــي

کوهنــوردي، : منطقــه از جملــههــاي گردشــگري  بــا توجــه بــه قابليــت ســت،کشورها

در ايـن   هنـوز اقـداماتي   ،هاي زمستاني، شنا و ماهيگيري نوردي، اسکي و ورزش صخره

به قصد تفريح  ها بعدي بودن مهاجرت شهري به دليل تک. رت نگرفته استصو ها حوزه

هـا و مشـکالت شهرنشـيني، اقـداماتي از سـوي مهـاجران        و استراحت و فرار از دغدغه

هاي شغلي و اقتصاد مشارکتي صـورت نگرفتـه    نه کارآفريني، خلق فرصتشهري در زمي

 آن، ، قيمت زمـين و بـه تبـع   ها د رو به رشد خريد ملک توسط شهريبه دليل رون. است

 خواري افزايش يافته و امکان خريد ملک و يـا زمـين بـراي جوانـان     بازي و زمين بورس

. آورد مهاجرت آنهـا را فـراهم مـي    ساز که زمينه ،ده استروستايي با مشکالتي مواجه ش

است که با ورود شهرنشينان به روستاها،  آنبيانگر  دست آمده از پژوهش حاضر هنتايج ب

تقاضاي مسکن افزايش يافته و تغييـر کـاربري اراضـي کشـاورزي بـه مسـکوني سـبب        

ريـزي و ضـعف    و بـه دليـل فقـدان برنامـه     شـده اسـت؛  نابودي نظام توليدي روسـتاها  

   .محقق نشده استدرستي  د حيات اقتصادي نواحي روستايي بهتجدي ،مديريت

و دگرگـوني  هـاي دوم   دار بـين گسـترش خانـه    رابطـه معنـی  «فرضيه دوم پژوهش بـه  

شـده   تأييـد رابطـه  وجود اين دست آمده،  هپرداخته و براساس نتايج ب »اجتماعي - فرهنگي

، هم بـراي روسـتاييان و   افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي مردم نسبت به محيط. است

با فهـم درسـت از    .شود باعث تعامل و درک فرهنگي مي ،هاي دوم صاحبان خانهبرای هم 

احتمال اختالفات و برخوردهـاي   ،فرهنگ و احترام گذاشتن به آداب و رسوم مردم محلي

جغرافيايي باعـث حفـظ محـيط و     يژهو آگاهي و دانش عمومي به .دياب فرهنگي کاهش مي

هـاي   شود و شرايط مناسـب بـراي نسـل    هاي محيطي مي درست و بهينه از ظرفيتاستفاده 
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بـه   ،در ايـن منطقـه   .استسطح سواد اهالي روستا در حد متوسط . آورد آينده را فراهم مي

بـه دليـل    و مدارس مختلط و يا دور از محلـه وجـود دارد  دليل شرايط سخت کوهستاني، 

ايـن منطقـه از نظـر بهداشـت و     وضـعيت  . اسـت  پـايين ت سطح تحصـيال  ،نبود امکانات

شده ندارد و تنها داراي حمـام عمـومي، خانـه     نيست؛ آب تصفيه امکانات بهداشتي مناسب

پـيش   آوري زباله با تراکم جمعيت در اين بخش به کندي جمع. استبهداشت و غسالخانه 

 ،چنـد هر. باشـد تواند ناقل بيمـاري   ها مياصولي آنشده و دفع غير هاي انباشته رود؛ زباله مي

توانـد   همسـايگان جديـد مـي    و جايگزين شدن همسـايگان قـديمي بـا    ورود افراد غريبه

شاهد همدلي و همبسـتگي بـين    گوناگونولي هنوز هم در مراسم  ،همبستگي را کمتر کند

ي، فاصله طبقـاتي در  هاي ويالي ساز خانه و و ساخت ها ورود شهري با. يمهستاهالي روستا 

هـاي   کـه هـم بـار منفـي و هـم پيامـد و آسـيب        ،وح قابل مشاهده اسـت وض اين منطقه به

در . دکنـ  ل مـي يـ تحمخصـوص جوانـان روسـتايي     عي زيادي را بر اهالي روستا و بهاجتما

و  ، دادورخـاني )۱( چهـره  و خـوش  هاي قبلي از جمله عنابسـتاني مقايسه با نتايج پژوهش

تـايج پـژوهش حاضـر در زمينـه     ن ،)۲۶( و همکـاران  رضـواني  و) ۳( محمدزاده الريجانی

گانگي بين دو جامعـه،   تضاد و دو پديده در روستاهاي مورد مطالعه حاکی ازگسترش اين 

و بوده اسـت   مانند اينها هاي اجتماعي و الگوبرداري ساکنان بومي از گردشگران، ناهنجاري

  . هاي ساير پژوهشگران همخواني داردبا يافته رو، از اين

دار بـين گسـترش    ارتبـاط معنـی  « شـد کـه  حاضر چنين بيان  سومين فرضيه پژوهش

و بـر   »محيطي در روسـتا وجـود دارد   زيست -تغييرات مطلوب کالبدي هاي دوم و خانه

تغييـر  . دشـ  تأييـد  رضيه با سـطح اطمينـان بسـيار بـاال    اين ف ،دست آمده هاساس نتايج ب

شـده تـا چهـره     هـاي دوم موجـب   هاي کشاورزي به خانه کاربري اراضي و تبديل زمين

تراکم و فشـار جمعيـت و   . دسازهايي را به محيط زيست وارد  روستا تغيير کند و آسيب

ساز بدون مجوز و غيراصولي و بدون توجه به ظرفيـت و تـوان محـيط باعـث      و ساخت

هاي قبلي از جملـه   پژوهش پژوهش حاضر با نتايج نتايج. دشو تخريب محيط زيست مي

 مشـابه  )۱۸(ي و همکاران يحاجيلو مهدويو  )۲۶( خدادادیو  رحماني، )۱(عنابستاني 

در هـاي دوم   محيطـي گسـترش خانـه    ترين پيامـدهاي زيسـت   مهم بود که بر اساس آن،
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اندازهاي طبيعي و  آلودگي منابع آب، تخريب چشم اند از عبارت روستاهاي مورد تحقيق

ن و الگـوي معمـاري   هاي مسـک  ويژگي .ويژه تغيير كاربري اراضي كشاورزي هو ب ها باغ

انـداز   تغييـر يافتـه و چشـم    ثر از الگـوي شـهري کـامالً   أحاکم بر مجموعه مطالعاتي متـ 

فشـار بـيش از حـد و    . اسـت انـداز شـهري    روستايي در حال تبـديل بـه نـوعي چشـم    

محيطـي   انداز ظاهري روستاها از معضـالت زيسـت   مجاز و تغيير چشموساز غير اختس

يامـدهاي منفـي حاصـل از گسـترش     منظـور کـاهش پ  بـه  . هاي دوم اسـت  توسعه خانه

  :دشو ه ميئشرح زير ارا ، پيشنهادهايی بههاي دوم در ناحيه مورد مطالعه خانه

o هـا و   هاي دوم با رعايـت ظرفيـت   دهي خانه تدوين برنامه مناسب در راستاي سامان
توان نواحي روستايي، افزايش مشـارکت مـديريت محلـي، حفـظ کـاربري اراضـي       

 ؛منابع طبيعي کشاورزي و
o ن شـهري بـه   و فکـري مهـاجرا  استفاده از سـرمايه مـالي    براین ريزي مسئوال برنامه

 ؛ توسعه روستايي راستایدر  هاروستا

o  هـاي محيطـي روسـتايي در     تهيه طرح هادي متناسب با موقعيت جغرافيايي و تـوان
 ؛ هاي بومي فرهنگ و ارزش بوم روستايي و راستای حفظ زيست

o هـاي دوم بـا هـدف     ايش تعامل و گفتگو ميان اهالي و صاحبان خانهافزسازی  زمينه
 ؛ تقويت ارتباطات و جايگاه اجتماعي روستاييان

o ارزش افزوده مسـاکن روسـتايي    نظارت بر خريد و فروش اراضي و اخذ ماليات بر
هـاي کشـاورزي و    ش و حفظ زمـين ارزممانعت از تغيير کاربري اراضي بامنظور  هب
 ؛ اقتصاد پايه روستا به عنوان ها باغ

o ـ  انجام مطالعات کاربري زمين بر اساس توان بوم منظـور تعيـين و کنتـرل     هشناختي ب
 ؛ و هاي دوم توسعه آتي خانه

o سازهاي غيرمجاز در خـارج از بافـت و محـدوده روسـتاهاي     و تخريب کليه ساخت
يير ي و افزايش قيمت فروش تراکم و تغيهاي قضا مورد مطالعه با هماهنگي دستگاه

  .رويه سازهاي بيو ی بازدارنده فراروي ساختعامل در قالبکاربري اراضي 
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