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ريزي روستايي، دانشگاه تهران دانشجويي دكتري جغرافيا و برنامه-ييمهدي سنا

6/4/1386:    تاييد نهايي26/1/1385: پذيرش مقاله

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

همزمان با برخي تحوالت جهاني و رواج گردشگري روسـتايي، در ايـران نيـز بـويژه در نـواحي كوهـستاني                      همزمان با برخي تحوالت جهاني و رواج گردشگري روسـتايي، در ايـران نيـز بـويژه در نـواحي كوهـستاني                      همزمان با برخي تحوالت جهاني و رواج گردشگري روسـتايي، در ايـران نيـز بـويژه در نـواحي كوهـستاني                      همزمان با برخي تحوالت جهاني و رواج گردشگري روسـتايي، در ايـران نيـز بـويژه در نـواحي كوهـستاني                      

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي  د دهـه گذشـته خانـه هـاي دوم يـا خانـه             د دهـه گذشـته خانـه هـاي دوم يـا خانـه             د دهـه گذشـته خانـه هـاي دوم يـا خانـه             د دهـه گذشـته خانـه هـاي دوم يـا خانـه             مجاور شهرهاي بزرگ و همچنين سواحل درياي خـزر از چنـ           مجاور شهرهاي بزرگ و همچنين سواحل درياي خـزر از چنـ           مجاور شهرهاي بزرگ و همچنين سواحل درياي خـزر از چنـ           مجاور شهرهاي بزرگ و همچنين سواحل درياي خـزر از چنـ           

در ناحيه كوهـستاني كالردشـت هـم بـه دليـل            در ناحيه كوهـستاني كالردشـت هـم بـه دليـل            در ناحيه كوهـستاني كالردشـت هـم بـه دليـل            در ناحيه كوهـستاني كالردشـت هـم بـه دليـل            . . . . تعطيالت با هدف گذراندن اوقات فراغت شكل گرفته است        تعطيالت با هدف گذراندن اوقات فراغت شكل گرفته است        تعطيالت با هدف گذراندن اوقات فراغت شكل گرفته است        تعطيالت با هدف گذراندن اوقات فراغت شكل گرفته است        

هـاي دوم گـسترش     هـاي دوم گـسترش     هـاي دوم گـسترش     هـاي دوم گـسترش     برخورداري از موقعيت ممتاز گردشگري و استراحتگاهي مورد نياز ساكنان شهرها، خانه           برخورداري از موقعيت ممتاز گردشگري و استراحتگاهي مورد نياز ساكنان شهرها، خانه           برخورداري از موقعيت ممتاز گردشگري و استراحتگاهي مورد نياز ساكنان شهرها، خانه           برخورداري از موقعيت ممتاز گردشگري و استراحتگاهي مورد نياز ساكنان شهرها، خانه           

 گانـه شـهر      گانـه شـهر      گانـه شـهر      گانـه شـهر     8888و كارهـاي ميـداني و تكميـل پرسـشنامه در محـالت              و كارهـاي ميـداني و تكميـل پرسـشنامه در محـالت              و كارهـاي ميـداني و تكميـل پرسـشنامه در محـالت              و كارهـاي ميـداني و تكميـل پرسـشنامه در محـالت              در اين مقاله با انجام مطالعات       در اين مقاله با انجام مطالعات       در اين مقاله با انجام مطالعات       در اين مقاله با انجام مطالعات       . . . . يافته است يافته است يافته است يافته است 

 روستاي پيرامون، ماهيت، ابعاد و روند گسترش اين قبيـل مـساكن ييالقـي مـورد بررسـي و                     روستاي پيرامون، ماهيت، ابعاد و روند گسترش اين قبيـل مـساكن ييالقـي مـورد بررسـي و                     روستاي پيرامون، ماهيت، ابعاد و روند گسترش اين قبيـل مـساكن ييالقـي مـورد بررسـي و                     روستاي پيرامون، ماهيت، ابعاد و روند گسترش اين قبيـل مـساكن ييالقـي مـورد بررسـي و                    19191919كالردشت و   كالردشت و   كالردشت و   كالردشت و   

گيـري ايـن پديـده در نـواحي روسـتايي          گيـري ايـن پديـده در نـواحي روسـتايي          گيـري ايـن پديـده در نـواحي روسـتايي          گيـري ايـن پديـده در نـواحي روسـتايي          دهد كه شكل  دهد كه شكل  دهد كه شكل  دهد كه شكل  هاي اين تحقيق نشان مي    هاي اين تحقيق نشان مي    هاي اين تحقيق نشان مي    هاي اين تحقيق نشان مي    يافتهيافتهيافتهيافته. . . . تحليل قرار گرفته است   تحليل قرار گرفته است   تحليل قرار گرفته است   تحليل قرار گرفته است   

با تأكيد بر اين كه ساخت و سـازها در        با تأكيد بر اين كه ساخت و سـازها در        با تأكيد بر اين كه ساخت و سـازها در        با تأكيد بر اين كه ساخت و سـازها در        . . . . هاي اقتصادي اجتماعي آن داشته است     هاي اقتصادي اجتماعي آن داشته است     هاي اقتصادي اجتماعي آن داشته است     هاي اقتصادي اجتماعي آن داشته است     گونيگونيگونيگونيتاثير چشمگيري بر دگر   تاثير چشمگيري بر دگر   تاثير چشمگيري بر دگر   تاثير چشمگيري بر دگر   

اي و فاقد طرح و برنامه بوده و در نتيجه منجر به بروز ناهماهنگي در چهره و اي و فاقد طرح و برنامه بوده و در نتيجه منجر به بروز ناهماهنگي در چهره و اي و فاقد طرح و برنامه بوده و در نتيجه منجر به بروز ناهماهنگي در چهره و اي و فاقد طرح و برنامه بوده و در نتيجه منجر به بروز ناهماهنگي در چهره و صورت سليقهصورت سليقهصورت سليقهصورت سليقهههههاين قسمت غالباً ب اين قسمت غالباً ب اين قسمت غالباً ب اين قسمت غالباً ب 

ايي مغايرت  ايي مغايرت  ايي مغايرت  ايي مغايرت  ه چنين روندي با اصل پايداري محيط زيست و توسعه روست          ه چنين روندي با اصل پايداري محيط زيست و توسعه روست          ه چنين روندي با اصل پايداري محيط زيست و توسعه روست          ه چنين روندي با اصل پايداري محيط زيست و توسعه روست          دامدامدامدامده است و ا   ده است و ا   ده است و ا   ده است و ا   ششششساختار محيطي آن    ساختار محيطي آن    ساختار محيطي آن    ساختار محيطي آن    

....دارددارددارددارد

 روسـتايي، كالردشـت، توسـعه پايـدار         هـاي دوم، نـواحي     گردشـگري روسـتايي، خانـه     :::: كليدي  كليدي  كليدي  كليدي هايهايهايهايههههواژواژواژواژ

روستايي

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 اجتمـاعي در    -عنوان يك فعاليـت تفريحـي     هگردشگري روستايي يك پديده بسيار قديمي است اما در عين حال ب           

گردشـگري شـايد بيـشترين تقاضـاي       ). 1997،47شـارپلي،   (دنيمه دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا ظـاهر شـ           

 روستايي، افـزايش  گردشگريطور قطع مهمترين عامل موثر در زمينه توسعه       ه اتفاق افتاد و ب    1945روستايي از سال    

.سريع مالكيت خودرو بود

باشـد و   هاي مهم اواخـر قـرن بيـستم مـي         رشد و گسترش گردشگري به شيوة متداول امروزي از جمله پديده          

هـاي وابـسته بـه آن       هايي هستند كه در زمينه گردشگري و فعاليـت        نواحي روستايي و كوهستاني از مهمترين عرصه      

مركزيدهستان«: مورديمطالعة» روستايينواحيپايدارتوسعةدرگردشگرينقشوعملكرد «عنوانتحتدكتريرسالةازبرگرفتهمقالهاين-1

.باشدمي» آنروستاهايوكالردشت
∗ E-mail: mahdavihmas@yahoo.com 09121360347: نويسنده مسئول 



138720، پاييز65 شماره  انساني،يهاي جغرافياپژوهش

جـه  مورد توجه قرار گرفته و با تحوالت مستمر به خصوص در زمينة كاربري اراضي و پيامدهاي حاصـل از آن موا                    

هاي مـرتبط بـا گردشـگري روسـتايي موجـب بـروز             تبديهي است هر نوع از فعالي     ). 109،  1384رضواني،  (اندشده

هـاي  خانـه (هـاي دوم  گردد كه ايجاد و گسترش خانه     فرهنگي در مناطق روستايي مي    تحوالت اقتصادي، اجتماعي،  

.باشدبه عنوان يكي از پيامدهاي قابل تعمق و بررسي تحوالت مورد نظر مي) ييالقي

دهـد و   اي نيز تعريف خاص خود را ارائه مي        هر مطالعه  .دهاي دوم تعريف واحدي وجود ندار     در مورد خانه    

در اين  ) 1988،423جانستون  ( جغرافيايي انساني   در فرهنگ  .ناسي هم تعيين آن بسيار مشكل است      شاز لحاظ روش  

 خانوارهاي ساكن در نقاط ديگر خريداري و يا به توسطهايي است كه هاي دوم خانهخانه«: مورد چنين آمده است   

هـايي معمـوالً در نـواحي روسـتايي قـرار داشـته و بـراي مقاصـد تفريحـي                    چنين خانه . شودالني اجاره مي  مدت طو 

».هاي تعطيالت نيز هستندهاي آخر هفته و خانهشوند، داراي اسامي خانهاستفاده مي

وم هاي د گيري خانه اند، در شكل   كلي همان عواملي كه در گسترش گردشگري روستايي نقش داشته          طوربه

هاي مردم روستايي به شهرها و بازگشت موقت آنـان           در اين رابطه مهاجرت    .)184،  1985پسيون،  (اندنيز موثر بوده  

هـا آنهايي كه از طريـق ارث بـه   به روستاها براي فراغت و مالقات با اقوام و دوستان و گذراندن تعطيالت در خانه       

. انـد هـاي دوم داشـته    اند، نقـش مـوثري در گـسترش خانـه         نموده اقدام   آن ها تعلق گرفته و يا اينكه خود به ساخت         

ي جهـان در حـال رشـد سـريع          هـاي دوم در بـسياري از كـشورها        دهد كه پديدة خانه   مطالعات انجام شده نشان مي    

 عالوه بر آن پديده شهرگريزي و مهاجرت معكوس بـه نـواحي روسـتايي كـه از                  .)115،  1989گيلك، آ،   (باشدمي

رضـواني،  (ها در نواحي روستايي بوده استساز افزايش اين قبيل خانه   زمينه ،م در جهان شروع شده    اواسط قرن بيست  

هاي اصلي ساكنين شهرها براي تملك خانه دوم عمدتاً براي گردش در نواحي روستايي، تمايل                انگيزه .)60،  1382

حت و فراغـت و بـاالخره سـهولت          مسكن، تأمين محلـي بـراي اسـترا        انداز شخصي در زمينه   گذاري، پس به سرمايه 

هاي دوم و حضور مالكان غير بـومي در          گسترش خانه  .)27،  1990نگي، جي،   (باشدمالكيت مسكن در روستاها مي    

گونـه  روستاها، بـالطبع اثـرات چـشمگيري بـر جوامـع روسـتايي خواهـد گذاشـت كـه البتـه در برخـي مواقـع ايـن                           

 هـاي   هاي قديمي بازسازي شوند يا تبـديل بـه خانـه          ه ممكن است خانه   براي نمون . ها سودمند نيز هستند   گذاريتاثير

صـورت موقـت و يـا دائـم توسـط           همنظره كردن يك محل، مردم محلي نيـز چـه بـ           جديد شوند كه عالوه بر خوش     

 و يـا  هتر شـد هاي محلي فعال فروشگاه از اين طريق درآمدي عايدشان شود؛هاي دوم استخدام شوند ومالكين خانه 

امـا بـا ايـن حـال        ). 124،  1380زاده، نصيري،   منشي( است تسهيالت ديگري نيز در محيط روستا فراهم شوند         ممكن

توان  نمونه ميعنوانبه.هاي دوم در نواحي روستايي تاثيرات زيانبار يا منفي نيز به همراه خواهد داشت          افزايش خانه 

دار  را خدشـه ييهـاي روسـتا   ظاهري روسـتا، منظـره     تواند با برهم زدن نماي    هاي ييالقي مي  گفت كه گسترش خانه   

ها را تا جايي باال ببـرد كـه   هاي ييالقي در روستا، قيمتو يا افزايش درخواست خريد خانه     ) 10،  1372الواني،  (كند

سازي و يا خريد خانه را نداشته باشـند و يـا ممكـن اسـت حـضور شهرنـشينان در                     مردم محلي ديگر استطاعت خانه    

.هويتي آنان را فراهم آوردآاليش روستائيان را كمرنگ كرده و زمينه بييي فرهنگ مطلوب و بينواحي روستا

هايي وجود دارند كـه بـه دليـل برخـورداري از            در كشور ايران در برخي نواحي كوهستاني روستاها و آبادي         

ري و اسـتراحتگاهي مـورد      هاي ممتاز گردشگ  اندازهاي بديع، مناظر زيبا، داشتن موقعيت      چشم ،آب و هواي مطبوع   



ناحيه كالردشتهاي دوم بر ساختار اقتصادي، اجتماعي نقش و تأثير خانه21

كـه  ) هاي ييالقي خانه(هاي دوم گيرند و خانه  توجه ساكنين خسته و به تنگ آمده از زندگي ماشيني شهرها قرار مي            

ايـن  .  در واقع پاسخي است بـه نيازهـاي شهرنـشيني          ،ندشوراغت در نواحي روستايي بنا مي     هدف گذران اوقات ف   اب

هـاي بـاالي گردشـگري،      ب مازنـدران بـه دليـل برخـورداري از جاذبـه           خصوص در نواحي كوهستاني غر    هپديده ب 

ي اخيـر، از    سال ها  در   ،باشدشهر تهران كه از بزرگترين منابع گردشگر فرست كشور مي         همچنين نزديكي به كالن   

.شتاب بااليي برخوردار گرديده است

ورد توجـه شـهروندان تهـران و         قبل مـ   سال ها در بين نواحي كوهستاني مازندران، ناحيه زيباي كالردشت از          

نيـز در   » بهشت گمـشده  «ساكنين ديگر شهرها و نواحي قرار گرفته است، با عنايت باينكه در دو دهه اخير به عنوان                  

سطح ملي معرفي گرديده و توجه عالقمندان به نواحي كوهستاني، دوستداران طبيعت و حتي سوداگران را جـذب                  

هـاي مـرتبط بـا      جتماعي و فرهنگي آن را دگرگون كرده و مـشاغل و فعاليـت            كه ساختار اقتصادي، ا   كرده تا جائي  

.اندهشدهاي اقتصادي سنتي ناحيه گردشگري به سرعت جايگزين فعاليت

گيـري ايـن قبيـل      بر آن است تا ضمن بررسي سابقه و روند شكل         پژوهش حاضر   با توجه به اهميت موضوع،      

در ايـن كـار تحقيقـي       .  آن را مـورد بررسـي و ارزيـابي قـرار دهـد             مساكن، اثرات و پيامدهاي اقتصادي، اجتمـاعي      

.اند روستاي پيرامون مورد مطالعه قرار گرفته19دهستان مركزي كالردشت شامل شهر كالردشت و 

مواد و روش هامواد و روش هامواد و روش هامواد و روش ها

ي و اهناهاي كتابخهاي موردنياز از طريق روشدر بررسي وضعيت خانه هاي دوم در كالردشت اطالعات و داده

ي كه به بررسي سوابق انهاهر چند در شيوة كتابخ. دآوري شتقيم و بررسي ميداني جمعابع اسنادي و مشاهدة مسمن

هاي مشخصي راجع به پردازد، مطالعات و پژوهشو پيشينة موجود و تبيين چارچوب نظري ـ مفهومي پژوهش مي

در .مورد تحقيق با مشكل مواجه بوده استدليل محدوديت منابع اسنادي در اين هاين موضوع انجام نگرفته و ب

 روستاي دهستان مركزي كالردشت كه در فواصل نسبتاً نزديكي 19روش مشاهدة مستقيم و بررسي ميداني تمامي 

.اندگيري مورد بررسي قرار گرفتهاند، از طريق نمونهاز شهر كالردشت قرار گرفته

 گانة شهر كالردشت به اعضاي شوراي 8 و محالت عمليات ميداني از طريق مراجعة حضوري در روستاها

هاي مستقر در دهستان مركزي و بخشداري كالردشت به تكميل هاي بهداشت و درمانگاهاسالمي روستاها، خانه

.ده استشآوري اطالعات موردنظر اقدام ها، جمعپرسشنامه

ط تنگاتنگ شهر و روستا در اين گانه شهر كالردشت و ارتباهشت محالت دليل نحوة پراكندگيهاز سويي ب

د مطالعه و ارزيابي قرار در محدودة شهري كالردشت نيز مور) خانه هاي دوم(دهستان، الزاماً بايستي اين پديده

 به اين لحاظ در محالت تشكيل دهندة شهر كالردشت نيز از طريق مراجعة حضوري و هماهنگي با .گرفتمي

و درمان كالردشت بررسي ميداني انجام گرفت و اطالعات موردنياز شوراي شهر و شهرداري و مركز بهداشت 

.شدهاي الزم تكميل آوري و پرسشنامهجمع
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هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقيافتهيافتهيافتهيافته

 قبل نسبت داد يعني سال هاهاي دوم در نواحي روستايي كالردشت را به توان سابقة استفاده از خانهچند ميهر

هاي اشتغال، دشت به داليلي از جمله پائين بودن ميزان درآمد و زمينهاي از ساكنين روستاهاي كالرزماني كه عده

 به شهرهاي چالوس و تنكابن و حومة اين شهرها نقل و مكان كردند و در آنجا  مانند آنتحصيل فرزندان و

صاحب زمين، باغ و منزل مسكوني شدند و در دورة گرم سال براي رهايي از گرماي طاقت فرساي جلگه به 

كردند و همزمان با سرد هاي ييالقي دورة گرم را سپري ميگشتند و در خانه آباء و اجدادي خود بر ميروستاي

اما بايد ). 77، 1355نوشين، (شدگشتند و اين كار همه ساله تكرار مياي بر ميشدن دوبارة هوا به نواحي جلگه

ارچ گونة آن به دو دهة اخير بر هاي دوم در كالردشت و گسترش قگفت كه رشد شتابان شكل گيري خانه

 عدة اقبال، كالردشت مورد »بهشت گمشده ايران«با هجوم شهرنشينان براساس تبليغاتي تحت عنوان . گرددمي

 سيماي ناحيه و حتي نوع معيشت ساكنين كالردشت و  وزيادي از ساكنين تهران و ديگر شهرها قرار گرفت

. مثبت و منفي تأثيرگذار دگرگون نمود با عواملاف آن را در رابطهروستاهاي اطر

 خانة دوم وجود دارد كه 3010عمل آمده در روستاها و شهر كالردشت حدود هبراساس مطالعات ميداني ب

محلة سردار ( واحد در محلة جديد شهر كالردشت503 واحد در روستاي كوچك والت تا حداكثر 12از حداقل 

در روستاهاي دهستان مركزي و )  درصد5/44( واحد1440وم هاي داز مجموع خانه.نوسان دارد) جنگل

هاي دوم به كل در اين رابطه نسبت خانه. انددر محدودة قانوني شهر كالردشت استقرار يافته)  درصد5/55(بقيه

 درصد در روستاي بازار سر تا 17 درصد است كه اين نسبت از حداقل 41مساكن روستايي در اين دهستان 

.د در روستاي عثمان كال نوسان دارد درص80حداكثر 

مطالعات انجام شده و . ست اهاي دوم باالسر، اويجدان و پي قلعه و كُلمه نيز نسبت خانهدر روستاهاي لش

است و تنها ) غيركالردشتي(هاي دوم غالباً با افراد غيربومياند كه مالكيت خانهبيانگر اين واقعيتموجود آمارهاي 

هاي دوم بيشتر در اختيار افراد كالردشتي است ، كرديچال، كوهپر و مكارود، مالكيت خانه روستاي شكركوه4در 

ساكن هستند و يا در تهران و كرج و ديگر نقاط زندگي ) چالوس تا تنكابن(كه يا در شهرها و روستاهاي همجوار

ة ييالقي خود براي مدتي استفاده گردند و از خانكنند و در دورة گرم سال و ايام تعطيالت به زادگاه خود بر ميمي

97 درصد در روستاي شكركوه تا 13هاي دوم از حداقل در اين رابطه نسبت مالكين غيربومي خانه. مي كنند

.)1جدول (سر در نوسان استدرصد در روستاي لش
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1385-هاي دوم در نقاط روستايي دهستان مركزي كالردشتو توزيع خانه مشخصات1111جدول جدول جدول جدول 

روستاروستاروستاروستا
تعدادتعدادتعدادتعداد

كل مساكنكل مساكنكل مساكنكل مساكن

تعدادتعدادتعدادتعداد

هاي دومهاي دومهاي دومهاي دومخانهخانهخانهخانه

هاي دومهاي دومهاي دومهاي دومنسبت خانهنسبت خانهنسبت خانهنسبت خانه

))))درصددرصددرصددرصد((((به كل مساكن به كل مساكن به كل مساكن به كل مساكن 

تعداد مالكين غيربوميتعداد مالكين غيربوميتعداد مالكين غيربوميتعداد مالكين غيربومي

هاي دومهاي دومهاي دومهاي دومخانهخانهخانهخانه

نسبت مالكين غيربومينسبت مالكين غيربومينسبت مالكين غيربومينسبت مالكين غيربومي

))))درصددرصددرصددرصد((((هاي دوم به كل هاي دوم به كل هاي دوم به كل هاي دوم به كل خانهخانهخانهخانه

1781126310291اويجداناويجداناويجداناويجدان

1172017735بازارسربازارسربازارسربازارسر

6012103517584پيشنبورپيشنبورپيشنبورپيشنبور

4925512288پيمبورپيمبورپيمبورپيمبور

197104537875پي قلعهپي قلعهپي قلعهپي قلعه

7626352389تلوچالتلوچالتلوچالتلوچال

1154042513شكركوهشكركوهشكركوهشكركوه

11542302253طائب كالطائب كالطائب كالطائب كال

13532242382تبرسوتبرسوتبرسوتبرسو

39193247783طويدرهطويدرهطويدرهطويدره

135107809791عثمان كالعثمان كالعثمان كالعثمان كال

15265434570كردمحلهكردمحلهكردمحلهكردمحله

680125193528كردبچالكردبچالكردبچالكردبچال

18597538083كُلمهكُلمهكُلمهكُلمه

1113532515رررركوهپكوهپكوهپكوهپ

1761327512897سرسرسرسرلشلشلشلش

404108272826مكارودمكارودمكارودمكارود

19755283666واحدواحدواحدواحد

2512481084والتوالتوالتوالت

406614404199866يانگينيانگينيانگينيانگينمممم////جمعجمعجمعجمع

1385مطالعات ميداني در سال : خذأم

 كه از حداقل باشدمي درصد 25 گانة شهر كالردشت به كل مساكن شهري 9هاي دوم در محالت نسبت خانه

 درصد در محلة گرك پس در 74تا حداكثر) شهر كالردشت( درصد در محله اصلي و قديمي شهر حسن كيف4

20هاي دوم اكثريت با افراد غيربومي است و اين نسبت نيز از حداقلدر اين رابطه نيز مالكيت خانه. نوسان است

در ) محلة سردار جنگل(ان قيمت شهر حسن كيف درصد در محلة جديد و گر100درصد در محلة قديمي شهر تا 

).2جدول (نوسان است
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1385شهري، دهستان مركزي كالردشت ) محالت(هاي دوم در نواحي مشخصات و توزيع مكاني خانه2222جدول جدول جدول جدول 

روستاروستاروستاروستا
تعداد تعداد تعداد تعداد 

كل مساكنكل مساكنكل مساكنكل مساكن

تعدادتعدادتعدادتعداد

هاي دومهاي دومهاي دومهاي دوم خانه خانه خانه خانه

هاي دومهاي دومهاي دومهاي دومنسبت خانهنسبت خانهنسبت خانهنسبت خانه

))))درصددرصددرصددرصد(((( به كل مساكن  به كل مساكن  به كل مساكن  به كل مساكن 

تعداد مالكينتعداد مالكينتعداد مالكينتعداد مالكين

هاي دومهاي دومهاي دومهاي دومهههه غيربومي خان غيربومي خان غيربومي خان غيربومي خان

نسبت مالكين غيربومي نسبت مالكين غيربومي نسبت مالكين غيربومي نسبت مالكين غيربومي 

))))درصددرصددرصددرصد((((هاي دوم به كل هاي دوم به كل هاي دوم به كل هاي دوم به كل خانهخانهخانهخانه

5472414421790اجابيتاجابيتاجابيتاجابيت

1620204420))))محله قديميمحله قديميمحله قديميمحله قديمي((((كيفكيفكيفكيفحسنحسنحسنحسن

70650372503100))))سردارجنگلسردارجنگلسردارجنگلسردارجنگل((((كيفكيفكيفكيفحسنحسنحسنحسن

6511923017089رودباركرودباركرودباركرودبارك

47070155478مجلمجلمجلمجل

4302771245مكاءمكاءمكاءمكاء

3902571456ولوالولوالولوالولوال

2541877418298گرگ پسگرگ پسگرگ پسگرگ پس

7941952516786الهوالهوالهوالهو

5862586258625862145014501450145025252525133113311331133192929292ميانگينميانگينميانگينميانگين/ / / / جمعجمعجمعجمع

1385مطالعات ميداني نگارنده در اسل : خذمأ

هاهاهاهاتحليل يافتهتحليل يافتهتحليل يافتهتحليل يافته

 قبل در روستاهاي منطقة كالردشت سال هااز ) هاي دومخانه(هاي ييالقيهايي تعدادي خانههرچند بنابر ضرورت

 كالردشت و نواحي يييالقمناطق هستاني شمال ايران شكل گرفته بود و رفت و آمد بين همانند ديگر نواحي كو

ها در هر  تعداد اين قبيل خانه اوالًكهاينيل دلاي و احياناً تا حدي نيز تهران و كرج بر قرار بود اما به گرمسير جلگه

افراد بومي همان روستا و ) هاي ييالقيخانه(هاي دوم كل مالكين خانهثانياً و روستا و آبادي بسيار كم و اندك بود

گرفت تأثير زيادي بر ساختار وآمدها كه همه ساله نيز انجام مياينگونه رفت،  بودندآن هايا اقوام درجه يك 

صورت هها از زماني شكل گرفت كه گردشگري ب اجتماعي روستاها و منطقه نداشت بلكه دگرگوني-اقتصادي

 اجتماعي از جمله رشد شهرنشيني و -شد و همزمان با بروز برخي تحوالت اقتصاديجدي در سطح كشور مطرح 

ها به گذران اوقات فراغت و سير و سياحت، اين پديدة افزايش تعداد وسيلة نقلية شخصي و توجه بيشتر خانواده

كار به ي دولتي و غيردولتي دست اندرن هااعامل و انگيزة اصلي توجه اشخاص و سازم) گردشگري(نوظهور

.دناطق گردشگرپذيري چون كالردشت شم

زينه شده بود و طرح تفصيلي آن گردشگري ه منطقه كالردشت از جمله مناطق 1350ي سال هاهرچند در 

ها و از همه مهمتر رخداد  برنامه اجرايدليل تأخير دره اما ب1توسط سازمان متولي و مسئول تهيه و تنظيم شده بود

. طرح ها متوقف و ركودي چند ساله در اين خصوص ايجاد شدمهم انقالب اسالمي، آن

جهانگرديواطالعاتوزارتمشاور،مهندسيهمكاريفنيدفتر-1353ماهآبانكالردشت،جهانگرديتفصيليطرح-1
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مورد توجه اشخاص قرار گرفت و همزمان با طرح در دهة دوم بعد از انقالب اسالمي مجدداً اين موضوع 

 مهم گردشگري در سطح كالن كشوري، گردشگري و فعاليت هاي مرتبط با آن به سرعت جايگزين اقتصاد مسأله

-د و در مدت زماني بسيار كوتاه و در عين حال بسيار هم شتابزده، ساختار اقتصاديشسنتي منطقة كالردشت 

 نمادي از شكل گيري گردشگري در منطقه موجب عنوانبهگسترش خانه هاي دوم . اجتماعي آن دگرگون شد

.هاي اقتصادي سنتي آن گرديده استتحول و دگرگوني در زير بخش

ري و مالكيت خانه هاي دوم اثرات و پيامدهاي مختلفي بر نواحي طبق بررسي انجام شده گسترش گردشگ

بر جاي گذاشته كه ) روستاي پيرامون19شهركالردشت و (ويژه در دهستان مركزيهروستايي كالردشت ب

: به شرح ذيل مي باشدآن هامهمترين 

هاي دوم در كالردشتهاي دوم در كالردشتهاي دوم در كالردشتهاي دوم در كالردشتگيري خانهگيري خانهگيري خانهگيري خانه روند شتابان شكل روند شتابان شكل روند شتابان شكل روند شتابان شكل----1111

گانة  دوم در تمامي روستاها و محالت هشتهايگيري خانهاقعيت است كه شكلمطالعات ميداني بيانگر اين و

دهند كه همين مطالعات نشان مي. شهر كالردشت اتفاق افتاده و در مواردي از تراكم بااليي هم برخوردار هستند

 درصد، در72 درصد، در محله سردار جنگل حسن كيف به 74هاي دوم در محله گرك پس به نسبت خانه

) هاي ييالقيخانه(هاي دومتعداد خانه. درصد كل مساكن رسيده است30 درصد و در رودبارك به 44اجابيت به 

ها در در روستاهاي دهستان مركزي كالردشت نيز روندي رو به رشد پيدا كرده و در حال حاضر اين نسبت

 درصد و 53 درصد، كُلمه 53 درصد، پي قلعه 63 درصد، اويجدان 75سر  درصد، لش80روستاي عثمان كال به 

. درصد كل مساكن رسيده است51پيمبور به 

اگر تاكنون در ديگر روستاها و محالت شهري اين قبيل واحدهاي مسكوني كمترند، به اين دليل است كه 

انجام نگرفته و واقعيت اين است كه بخش اعظم اراضي و امالك در محالت آن هاهنوز ساخت و سازها در 

 نيز آن هااند و حتي بسياري از شهري و روستاهاي كالردشت به فروش رفته و در اختيار افراد غيربومي قرار گرفته

. ساخت و ساز شروع خواهد شدآن هااند و دير يا زود در بندي و محصور شدهقطعه

هاي دومهاي دومهاي دومهاي دوممگير مالكيت افراد غيربومي در خانهمگير مالكيت افراد غيربومي در خانهمگير مالكيت افراد غيربومي در خانهمگير مالكيت افراد غيربومي در خانه افزايش چش افزايش چش افزايش چش افزايش چش----2222

هاي دوم عمدتاً با افراد غيربومي است و اين روند در دهد كه مالكيت خانهمطالعات ميداني همچنين نشان مي

نتيجه اين عملكرد اين است كه افزايش نسبي قيمت زمين . استداشتهبيشتري سرعت محالت مرغوب كالردشت 

ها را مكانتوان خريد از افراد بومي سلب شده و جدايي گزيني افراد غيربومي در اين قبيل تا آن حد باال رفته كه 

.است شدهموجب

نسبت . شودوضوح ديده ميهدر حال حاضر اين پديده در چند محلة شهر كالردشت و برخي روستاها ب

 درصد، در اجابيت 98پس  درصد، در محلة گرك 100مالكين غيربومي خانه هاي دوم در محلة سردار جنگل به 

).3شكل و 2جدول ( درصد رسيده است89 درصد و در رودبارك به 90
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 درصد در 97هاي دوم در روستاهاي كالردشت نيز رو به افزايش است و به نسبت مالكين غيربومي خانه

روستاهاي  درصد، 84 درصد، روستاي پيمبور 88كال و اويجدان،  درصد روستاهاي عثمان91سر، روستاي لش

 درصد در روستاي پي قلعه 75 درصد، روستاي تبرسو 82 درصد، روستاهاي طويدره و كُلمه، 83والت و پيشنبور 

1).4شكل، 1جدول (رسيده است

نسبت خانه هاي دوم به كل واحدهاي مسكوني در سطح محالت شهر كالردشتنمودار 1111شكلشكلشكلشكل

كالردشتدهستان نقاط روستايينسبت خانه هاي دوم به كل واحدهاي مسكوني در سطح نمودار 2222شكلشكلشكلشكل

افـرادي دومهـاي خانـه بـومي مـالكين . ندارنـد قبلـي فرهنگيواجتماعيسابقةمنطقهباكههستندشهرنشينيافرادمقالهايندرغيربومي،مالكين-1

باشدميكالردشتازخارجدرهاآندائميزندگيمحلداليليهبوليمنطقهبوميهستند
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 شهر كالردشتدراي دوم همالكيت غيربومي به خانهنسبت نمودار 3333                            شكل                            شكل                            شكل                            شكل

در نقاط روستايي دهستان كالردشتم اي دوهمالكيت غيربومي به خانهنسبت نمودار 4444                        شكل                        شكل                        شكل                        شكل

 پيامدهاي اقتصادي پيامدهاي اقتصادي پيامدهاي اقتصادي پيامدهاي اقتصادي----3333

در ناحية كوهستاني كالردشت ساليان متمادي اقتصاد سنتي مبتني بر زراعت گندم و جو، دامداري سنتي، باغداري 

هر .متداول بوده است) ويژه توليد فرش دستبافتهب(و توليد برخي محصوالت جاليزي و سبزيجات و صنايع دستي

مراتع خوب، از رونق چشمگيري برخوردار بوده و خانوارهاي دامدار و وجود دامداري كالردشت به پشتوانه چند 

 در مقابل ديگر بخش هاي .اندرونق اقتصادي را شاهد بودهتوليدكنندگان اصلي فرش دستباف روزگار پر

دليل نبودن زمينه هاي اشتغال در محل هدر نتيجه عدة زيادي ب. اندبردهاقتصادي منطقه از سطح درآمد پائين رنج مي

.ناگزير بودند كه به تهران و ديگر شهرها مهاجرت كنند

ناچار هاي از مردان و زنان جوان ساكن در شهر و روستاهاي كالردشت ب، عده)دائمي(عالوه بر مهاجرين

كردند تا اي كار ميجلگهصورت كارگران فصلي در شاليزارها و باغات مركبات شهرها و روستاهاي ههمه ساله ب
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سو و مقارن همين ايام است كه تبليغات زياد براي معرفي منطقه كالردشت از يك. بتوانند تأمين معاش نمايند

.شود كه نوعي تهاجم شهري به منطقه صورت گيردناكافي بودن درآمد، مردمان منطقه از جهات ديگر موجب مي

اقتصاد ( باغات توسط مالكين محلي و جايگزيني اقتصاد نويندر واقع دليل عمدة انگيزة فروش اراضي و

رونق گردشگري . كنندة اقتصاد سنتي بوده استدر منطقه در نتيجة وضعيت نابسامان و نگران) مبتني بر گردشگري

 در ساختار اقتصادي و اجتماعي ييهاي دوم در اين ناحيه باعث بروز دگرگوني هاگيري خانهدنبال آن شكلهو ب

 و نهايتاً شده به سرعت جايگزين مشاغل قبلي گردشگريبرخي مشاغل مرتبط با صنعت كه طوريبهدم شده، مر

 اگرچه مسائل اجتماعي و معضالت آن جاي بحث مفصل ؛استاقتصادي ظاهراً شكوفا در منطقه شكل گرفته

.ديگري دارد

زايي و ايجاد درآمد ا ارزش اشتغالگردشگري روستايي منبع ب«اي معتقدند بدون ترديد همانگونه كه عده

 بدون ،)1382،60رضواني، (» اجتماعي جوامع روستايي باشد-تواند وسيلة مهمي براي توسعة اقتصادي مي واست

هاي اشتغال داشته و به نوبة خود زمينهدر پي اي ترديد رونق گردشگري در كالردشت نيز تبعات مثبت و ارزنده

، )هاي دومخانه(ايجاد مشاغلي چون ساخت و ساز ويالها. را مهيا كرده استآن هاآمد افراد بومي و باال رفتن در

،ها، رستوران ها و اماكن پذيراييپذير و استراحتگاهتهيه و توزيع مصالح ساختماني، ايجاد و توسعة اماكن ميهمان

هاي حمل و نقل، رونق هشبكاسكان مسافران، گسترش ها به منظور ترش ويالهاي شخصي و سوئيتايجاد و گس

ر اقتصادي منطقة مورد ها و صنايع دستي و توليدات محلي همه بيانگر تغيير در روند تحولي ساختاسوپر ماركت

هاي مرتبط با اقتصاد سنتي و هاي كشاورزي و دامداري و فعاليتو نشان دهندة كاهش شاغلين در بخشمطالعة 

هاي اقتصادي در بخشرا  روند تحولي شاغلين 3جدول .ت اسافزايش مشاغل مرتبط با صنعت گردشگري

.دهد ساله نشان مي30 فاصلة زماني و دركالردشت 

1355-1385هاي اقتصادي در دهستان مركزي كالردشت در فاصله سال هاي  سير تحول شاغلين بخش3333جدول جدول جدول جدول 

 سال سال سال سال

نوع فعاليتنوع فعاليتنوع فعاليتنوع فعاليت
1355135513551355136513651365136513751375137513751385138513851385

645/56355/12كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي

7/167/195/2558صنعتصنعتصنعتصنعت

3/198/235/395/59خدماتخدماتخدماتخدمات

مركز آمار ايران: خذمأ

كه در  جانبه داشته باشد در حالي    گذاري در گردشگري روستايي بايد از اقتصاد روستايي حمايت همه         سرمايه

دليل نداشتن طـرح و برنامـه كـالن و عـدم            هعه نه تنها به اين اصل مهم توجه نشده بلكه ب          نواحي روستايي مورد مطال   

كـه هـر     در حـالي   هاي اقتصاد سنتي از بين رفته     ينهزمها و حضور فعال سازمان متولي گردشگري، تمامي زيرساخت      

الوه بـر ايجـاد اشـتغال و         و عـ    روستايي قابل طرح و ارائه بوده      گردشگري يك مؤلفه    عنوانبهيك در جايگاه خود     
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 قـرار  هاي محيط روستا در دسترس گردشگران    ها و ديدني   جاذبه عنوانبهندتوانستدرآمدزايي براي افراد محلي مي    

.گيرند

 پيامدهاي زيست محيطي پيامدهاي زيست محيطي پيامدهاي زيست محيطي پيامدهاي زيست محيطي----4444

غرافيـايي و   ويـژه محـيط ج    هروستا بنـا بـه ماهيـت خـويش متناسـب بـا سـاختار فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و بـ                       

اي در زمينه نوع يا شيوه زنـدگي معنـوي و           هاي طبيعي داراي سازماندهي دروني و كالبد ويژه       ازها و جاذبه  اندچشم

گردشگري روستايي به عنوان ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع            ). 69،  1367رضواني،  (مادي خود است  

الـدين  ركـن (ست بوم هاي طبيعي است     مخرب بر زي   طبيعي است و خواهان رشد بلندمدت گردشگري بدون اثرات        

بــا عنايـت بـه برخــي اصـول كلــي و بنيـادي در گردشـگري روســتايي كـه الزامــاً       ). 35، 1381افتخـاري و قـادري،   

 بـا حفـظ     ه باشد، توسعه روستاها بايد همـسو      همراه داشت هبايست صيانت محيط طبيعي و فرهنگي را در روستاها ب         مي

ريـزي و مـديريت گردشـگري روسـتايي ايجـاد تـوازن بـين تقاضـا و         رنامـه محيط زيست روستا باشـد و هـدف از ب        

 بايد اذعان داشت آنچه تاكنون در كالردشت اتفاق افتـاده بـا اصـول      .)171،  1993پيگرام،  (ست ا هاي روستا قابليت

طـي را   زيانبـار زيـست محي    هاي دوم در اين منطقه برخي پيامدهاي منفي و          بنيادي فوق مغايرت دارد و افزايش خانه      

هـاي  در بسياري موارد با برهم زدن تـصوير زيبـاي روسـتا و از بـين بـردن پوشـش                   از جمله .  داشته است  نيز به دنبال  

دار گرديـده   هـاي زيبـاي روسـتا خدشـه       و ساخت و سازهاي ناهمگون با طبيعت سبز منطقه، منظـره          ) جنگل(گياهي

.است

و پايداري محـيط زيـست توصـيه شـده باشـد در             رار  بول است كه در آن دوام، استم      اي مورد ق  امروزه توسعه 

 هاي دوم در منطقه مورد مطالعه اين اصـل بـسيار مهـم ناديـده انگاشـته                  كه در رابطه با ساخت و سازهاي خانه       حالي

.اي صورت گرفته استكنندهشده و تخريب محيط زيست در حد نگران

 پيامدهاي اجتماعي پيامدهاي اجتماعي پيامدهاي اجتماعي پيامدهاي اجتماعي----5555

 چهره به چهره شدن آنان با افراد بومي، باعث تبادل برخي مسائل فرهنگي              رفت و آمدهاي گردشگران در منطقه و      

گذار بوده و بـدون ترديـد افـراد         ـ فرهنگي نيز تاثير   ي اخير پديدة گردشگري در ابعاد اجتماعي      سال ها در  . مي شود 

دوم آثـار و  هـاي  گسترش گردشـگري و خانـه  .اندمحلي برخي مسائل فرهنگي را از شهروندان الگو برداري نموده   

: به شرح ذيل استهاآنپيامدهاي اجتماعي نيز در ناحيه داشته است كه مهمترين 

هـاي اقتـصادي مـرتبط بـا        سـازي بخـش   دليل فروش امالك و اراضي و به دست آوردن سرمايه نقـدي و فعـال              هب-

 و شـهر كالردشـت تـا         نسبي افزايش يافتـه و در نتيجـه مهاجرفرسـتي روسـتاها            طوربههاي اشتغال   گردشگري زمينه 

 گانـه و شـهر      19، تمـام روسـتاهاي      1375-85ي  سال هـا  طبق بررسي انجام شده طي      . حدي متوقف گرديده است   

ت گرديـده اسـت و در       يثبت قبل   سال ها كالردشت از وضعيت مهاجر فرستي بيرون آمده و رشد جمعيت بر خالف             

ر جمعيت دائـم جمعيـت موقـت اعـم از گردشـگران،      ي اخير منطقه مهاجر پذير نيز گرديده است و عالوه ب        سال ها 

.هاي دوم در حال افزايش استكارگران روزانه و فصلي و مالكان خانه
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دگرگوني اجتماعي به شكل فشار اجتماعي كه حاصل نسبت زياد تعداد گردشگران بـه مـردم محلـي در برخـي                     -

يزبـان و جامعـة ميهمـان از ديگـر پيامـدهاي         روزهاي سال است و نيز بروز تضاد و دوگانگي اجتماعي بين جامعـة م             

.اجتماعي گردشگر در اين ناحيه است

گيريگيريگيريگيريبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهجمعجمعجمعجمع

هر چند گردشگري روستايي و طبيعت گردي و بهره گيري ساكنين شهرها از فضاهاي روستايي و كوهستاني براي 

 رفتارهائي براي رهايي از زندگي گذران اوقات فراغت سابقة طوالني دارد و در بسياري از نواحي ايران چنين

اما اين تحرك و . كننده و يا فرار از گرماي طاقت فرساي تابستان متداول بوده و مي باشديكنواخت و خسته

هاي حمل و نقل در كشور، افزايش درآمد خانوارها و توجه ها به جهت همزمان شدن با توسعه شبكهجابجايي

غت، در مدت زمان كوتاهي به وقوع پيوسته كه از نتايج بارز آن برخي بيشتر خانوارها به گذران اوقات فرا

.هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي باشددگرگوني

در صورت رعايت اصول، فضاهاي روستايي و كوهستاني البرز در هر دو دامنة شمالي و جنوبي آن براي 

ي پرجمعيت و شلوغ بهترين و ويژه شهرهاهباي و اهالي و شهروندان ساكن در پايكوه ها و نواحي جلگه

.باشدترين محل براي گذران اوقات فراغت و استراحت ميمناسب

پيامدهاي توجه گردشگران به چنين  يكي از عنوانبه) هاي ييالقيخانه(هاي دوم رشد و گسترش خانه

جواري با شهرها و مراكز پرجمعيتي هاي شمالي البرز در ارتباط تنگاتنگ با نزديكي و همويژه دردامنههنواحي ب

همزمان با رشد شتابان . مي باشدمطرح هاي اقماريهركچون كالن شهر تهران، كرج و ديگر شهرها و ش

 و نياز شديد شهروندان به امكانات استراحتگاهي در خارج از محدودة شهرها و در مناطق آن هاشهرنشيني در 

هاي دوم در نواحي همچون كالردشت شتاب گرفته ل، گسترش خانهييالقي خوش آب و هوا براي دورة گرم سا

 بيشتر گرفتار فشار جمعيتي، ترافيك هاهاي آنقدر شهر تهران، كرج و حومه به عبارتي بايد گفت هر .است

هاي شلوغ نياز ، به همان نسبت شهروندان و اهالي اين شهرها و سكونتگاهاندكننده و زندگي ماشيني شدهستهخ

عمالً اين مشكالت را به اين ي البرز دارند و كوه هاري به مناطق ييالقي و خوش آب و هوا در دو دامنة رشته بيشت

.ندنكنواحي منتقل مي

هاي جنوبي البرز ديگر پاسخگوي نياز همة شهروندان كه نواحي ييالقي دامنهالبته بايد اذعان داشت از آنجا

چون همييالقي مناطق تر از ها در نواحي ييالقي نزديك پايتخت بارها گراننخواهد بود و باز به اين دليل كه قيمت

هاي بنيادي با نقطة مقابل خود در ضلع جنوبي دارند و هاي شمالي البرز تفاوتكه دامنهكالردشت مي باشد و اين

ردشت باز هم دليل استفاده از آب درياي مازندران در تابستان گرايش به سمت نواحي كوهستاني همچون كالهب

هاي كه در دو دهة اخير تعداد زيادي از ساكنين تهران و كرج و شهرك مضاف بر اين.افزايش خواهد يافت

براياستراحت و گذران اوقات فراغت و چه منظور ها و نهادهاي دولتي و خصوصي چه به سازماناقماري،

اراضي مزروعي، باغات و امالك منطقة زيباي جويانه، بخش هاي قابل توجهي از منفعتگذاري و اهداف سرمايه

استراحتگاهي و ويالهاي  اقدام به احداث شهرك، اماكن هاآنكالردشت را خريداري و تصرف نموده و در 
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صورت خودجوش و فاقد ههاي دوم در كالردشت عمدتاً باند كه متأسفانه اين رشد و گسترش خانهشخصي كرده

را برخي پيامدهاي نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بوده و اين امر خود ريزي برنامهنه نظارت قانوني، كنترل و هرگو

 در آينده نه چندان دور باز مردم بومي هستند كه بايد تاوان و خسارت هاي ناشي  واستدر پي داشتهبراي منطقه 
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