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  یي بر نواحی روستاها آن کالبدی های دوم و بررسي اثراتگونه شناسي گردشگران خانه

  )رودبار قصران: موردي مطالعه (
  

  دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي - محمود ضيائي
   روستاييكارشناس ارشد برنامه ريزي - ∗زهرا صالحي نسب
  6/9/1387:    تاييد نهايي26/1/1385: پذيرش مقاله

  
  چكيده

بررسي اثرات و پيامدهاي ناشي از گذران اوقات فراغت و گردشگري يكي از موضوعات مهم و مورد توجه 
مدت اوقات فراغت در فـضاهاي روسـتايي و    آثار ناشي از گذران كوتاه و ميانيكي از  .ها است جغرافيدان
در اين پژوهش سعي شده با تاكيد بر گونه شناسي گردشگران . است 1رها ساخت خانه هاي دومپيرامون شه

و از طريق مقايسه الگوي غالب زندگي گردشگران قديمي و جديد خانه هاي دوم، اثرات كالبدي هر يك              
دي و تحقيـق حاضـر از نـوع كـاربر    . از اين دو قشر به تفكيك، بر جوامع روستايي مورد بررسي قرار گيـرد        

اطالعات مورد نياز با بررسي مستندات، مشاهده ميداني، مصاحبه نيمه  . تحليلي بود-روش انجام آن توصيفي
ناحيه رودبار قصران كه يكي از مقاصـد مهـم   ساختار يافته با مردم محلي و مالكان غير بومي خانه هاي دوم      

ات العات حاكي از آن بـود كـه اثـر      نتايج مط  .آوري شد  جمعگردشگري خانه هاي دوم اهالي تهران است،        
ات متنـاظر آن از جانـب       هاي دوم به مراتب كمتر از اثـر        منفي ناشي از حضور مالكان غيربومي قديمي خانه       

  .هاي دوم است مالكان غيربومي جديد خانه
  رودبار قصران پيامدها، گونه شناسي، گردشگران، هاي دوم، خانه :يكليدي ها واژه

  
  مقدمه 
نواحي روستايي خـوش آب       در ها شهر ساكنيني ثانويه به خانه هايي گفته مي شود كه          اقامتگاه ها يا  هاي دوم    خانه
خانـه هـاي    ،2هـاي خانـه هـاي ييالقـي      گذران اوقات فراغت و استراحت تـدارك مـي بيننـد و بـه نـام     برايوا ه و

 نـوعي گردشـگري   گـاه هـا  اقامتاقامـت در ايـن   ). 60، 1382رضـواني،   (ند هـست  معروف  نيز 4 و آخر هفته   3تعطيالت
از ( توسعه سريع كالن شـهر تهـران و تبعـات ناشـي از زنـدگي شهرنـشيني                 ).410،  1374دروئو،  (محسوب مي شود  

 صـدا، ترافيـك شـهري،   آلـودگي هـاي   آلودگي هوا و   دوري از طبيعت و زندگي در محيط مصنوع شهري،        جمله  
دوم را در حومه و محيط هـاي روسـتايي ماننـد          تقاضا براي احداث و تملك خانه هاي        ) استرس و فشارهاي روحي   

                                           
 Email: salehi@gtidi.com                                                                                                            09329168816 :نويسنده مسئول ∗

1 Second Homes 
2 Country Homes 
3 Holiday Homes 
4 Weekend Homes 
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 پيامدهاي مثبـت و     محيط زيست و جوامع محلي    در  اين پديده   . رودبار قصران در اطراف تهران، افزايش داده است       
ساخت خانه هـاي دوم در محـيط هـاي پيرامـون كـالن شـهرهايي ماننـد             در صورتي كه     .منفي را در بر داشته است     

يكـي از    .را تهديـد نمايـد    نـواحي   آن   پايـدار  مي توانـد توسـعه       انجام شود،  برنامه ريزي    وقبلي  انديشه   بدون   تهران
تمـامي  ،   ارزيابي اثرات ناشي از فعاليت هاي گردشـگري        ، اين است كه در    مطالعات گردشگري در  اشتباهات رايج   

اد و انـواع اثـرات       لذا برآورد درستي از ابعـ      ،فته مي شوند  رگدر نظر   ان يكسان   گردشگرانواع  گردشگري و   اشكال  
. ريزي و مديريت اثرات نيز از كارايي و اثربخشي الزم برخوردار نمـي باشـند      برنامه دليلهمين  به  . آيد دست نمي  هب

ريـزي   ، سطح برنامهها ساخت، زير توسعه يافتگيدرجهمتعددي از جمله عوامل اثرات گردشگري در يك منطقه به   
ــديريت، ماه ــاس و مـ ــاكتور مقيـ ــصد، فـ ــ ،يـــت مقـ ــستگي  نـ ــگران بـ ــواع گردشـ ــگري و انـ وع فعاليـــت گردشـ

گردشـگران  هـاي مختلـف      امدهاي كالبـدي ناشـي از حـضور گونـه          پي ين تحقيق سعي دارد   ا. (Fennel,1999(دارد
  .قرار دهدمورد مطالعه را جامعه ميزبان و اثر آن بر محيط و بررسي را به تفكيك هاي دوم  خانه

  
  ن و ايران در جها دومتاريخچه گردشگري خانه هاي

طبقـه اشـراف و     . شـد   به بخش كوچـك و مرفـه جامعـه محـدود مـي            مالكيت و تدارك خانه هاي دوم        ،در گذشته 
د در تعطـيالت آخـر هفتـه و         بورژواي انگلستان، فرانسه، سوئد و ساير كـشورهاي اروپـايي از قـرن هفـدهم بـه بعـ                  

پيـدا كـرده   بعاد و مقبوليت عمومي كه امـروزه    ا كل، به ش  هاي دوم   پديده خانه  .رفتند ها از شهر به روستا  مي       تابستان
هـاي   تدريجي بنيه اقتصادي جهـان در سـال       تقويت   .بر مي گردد   دومپس از جنگ جهاني     است بيشتر به سال هاي      

هـاي   نجـر بـه افـزايش تقاضـا بـراي فعاليـت            م ر متوسط اقشا وقت آزاد  و   درآمدافزايش  دنبال آن    هپس از جنگ و ب    
 حمل و نقـل     همچنين بهبود سيستم  .  ميان مدت در حومه و نقاط روستايي نزديك شهرها شد          فراغتي كوتاه مدت و   

مد، اسـتفاده    از   متفاوت از جمله پيروي   هاي    انگيزهبا  كه   خصوصي به افراد اجازه داد    نقليه  عمومي و تملك وسايل     
 تدارك خانـه هـاي دوم       به ،كمالخريد ا اندازهاي شخصي در     گذاري پس   شهري، يا سرمايه  از تفريحات سالم غير   

   ).161، 1373فشاركي، (بپردازند
انعكاسي از الگوهاي جديد     گردشگري خانه هاي دوم اخيراً شكوفايي دوباره اي را تجربه مي نمايدكه اغلب            

اي دوم بـه  هـ  در برخي از كشورها مالكيـت خانـه   .(William & Hall, 2000,P23)توليد و مصرف اقتصادي است
تايي را   و بـه همـين دليـل بـازار اصـلي مقاصـد روسـ               ير الگوي جديد زندگي مطرح شـده      اپذعنوان بخش اجتناب ن   

از زمـره كـشورهايي بـه شـمار      ايتاليـا  و آلمـان  ،فرانسه .(Aldskogius, 1993)دهند گردشگران داخلي تشكيل مي
 در فرانـسه،    .اند دادهاي  هاي دوم را در خود ج       ساكن خود بيشترين تعداد خانه    جمعيت  د  اعدتآيند كه با توجه به        مي
 در كنـار دريـا و يـا نـواحي            يعنـي  ؛آيند به حساب مي   گردشگري   نقاط ممتاز  كه از هاي دوم اغلب در اماكني        خانه

ي و  تجملـ دوم   هاي  خانهاست براي مثال مي توان به       در اياالت متحده آمريكا نيز چنين       . اند  كوهستاني استقرار يافته  
هـا در     »داچا«،  روسيه در   .اشاره كرد ي راكي   كوه ها كاليفرنيا و ويالهاي مجلل در      فلوريدا،  اياالت  در  واقع   لوكس

 چنين  نيزطبقات مرفه ،جهان گرمسيري مناطقدر . اي دارند   هاي درياي سياه نقش مشابه      حوالي مسكو و يا در كرانه     
 با توجه به شرايط اقليم بياباني       در ايران نيز   ).236،  1373اريه،  برنارش(كنند  هايي را در نواحي مرتفع احداث مي        خانه
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ي دوم در نواحي روستايي ها  فرهنگ ييالق نشيني و داشتن خانه    اي از كشور،   و نيمه بياباني حاكم بر بخش گسترده      
نـشيني شـاهان و دربـار در دوران          فرهنـگ يـيالق   .  قدمتي ديرينه دارد   ،وهواي مجاور شهرهاي بزرگ    و خوش آب  

ظ هـاي دوم ضـمن حفـ       امروزه نيز خانه  .  اين امر است    قدمت  حومه تهران گواه   قاجار در مناطق خوش آب و هواي      
مـورد توجـه اقـشار      بـيش از پـيش       ،تـر  و اهداف جديد و در ابعـادي گـسترده        ها   كاركردهاي قديمي خود با انگيزه    

   .مختلف شهري است
  

   نواحي روستاييدرگردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن گونه شناسي 
مراتب   آرزوهاي گوناگوني دارند و سلسلهها، انگيزه ها، آموخته ها و گران روحيات، خصلتاز آنجا كه گردش

هاي دوم  تدارك خانهاز ارزشي آنان نيز متنوع و پيچيده است، مي توان انتظار داشت الگوهاي رفتاري متفاوتي نيز 
 كه با توجه به شيوه هاي زندگي  اين امكان وجود داردلذا. و گذران اوقات فراغت در روستا از خود نشان دهند

آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آثار   و با مشاهده، جمعآنان بتوان گونه هاي مختلف گردشگران را متمايز نمود
پيامدهاي گسترش ميان اثرات و رتباط به اوان بتو پيامدهاي ناشي از گسترش خانه هاي ييالقي در طول زمان 

پيامدهاي ناشي از گذران  .(William, Stephan, 1998)گردشگران پي بردلف مختهاي   گونهباهاي دوم  خانه
طيفي از اثرات متبت تا منفي را در  ،بر محيط ميزبانخانه هاي دوم ان گردشگرگونه هاي مختلف اوقات فراغت 

روستا البدي  با هويت كآن هابراي مثال ممكن است در ساخت خانه هاي دوم به هماهنگي و توازن  .رد گيميبر
به اين ترتيب با بر هم زدن زيبايي بصري و تخريب و  (Mathieson & Wall,1982, 29)دتوجه كافي مبذول نشو

در نتيجه از زيبائي محيط  (Wall & Smith, 1982, 136). آيددوار  روستا آسيبيپوشش گياهي به حس مكان
دوم، مهمترين معيار ارزيابي هويت كالبدي طبيعي كاسته و به خاطر طرح نامناسب و يا موقعيت حساب نشده خانه 

ها و نظام حاكم  پيچيدگيكشف ا ب ).87، 1374ادينگتون، (روستا يعني تمايز از غير و تشابه با خودي لطمه مي بيند
ه ب خانه هاي دوم را  مختلف ناشي از حضور ساكنين متفاوتاتاثرمي توان  گردشگران يرفتارالگوهاي  بر

زندگي جامعه شرايط محيط و يفيت  به ارتقاء ك كهمديريت نمودورت علمي به گونه اي ص هدرستي شناسايي و ب
  .را به حداقل رساند آن منفي اثراتتبعات نامطلوب ناشي از نجامد و ا ميزبان بيروستايي

  

   خانه دوم و سفر به روستاتداركانگيزه 
گـرا   بسته به اينكه فرد تجمـل . مي گيردرچشمه ، باورها، عاليق و انگيزه هاي ايشان سارزش هارفتار گردشگران از    

هاي دوم    باشد، انگيزه اش از اختيار خانه      و يا ساده زيست باشد، خواستار ارتباط و تعامل با جامعه محلي يا درونگرا             
كسب پرستيژ اجتماعي و نشان دادن تمكن مالي باشد يا براي وي ابزاري بـراي حـصول بـه سـادگي و نزديكـي بـا                          

اي دوم   ه ن پيامدهاي حضور گردشگران خانه    آ آرامش باشد، اهداف و الگوهاي رفتاري و به تبع           طبيعت و كسب  
 ساخته شده از آهـن و  ومصنوعي از اين محيط  طالب آنند كه    بسياري از ساكنان كالن شهرها       .خواهد بود متفاوت  

 همزمـان در پـي   عمـدتاً انه هاي دوم گردشگران خ .پناه ببرندبه مناطق كمتر توسعه يافته و طبيعي  فرار كنند و بتون
با توجه به اين كه افـراد و   .د سرچشمه نمي گيردح اي واانگيزهاين عمل آنان از تامين چندين نياز هستند و معموال     
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   كه انگيزه هـاي آنـان نيـز بـا گـذر زمـان               به اين واقعيت نيز بايد توجه داشت         ،كنند جامعه با گذشت زمان تغيير مي     
 آن اسـت كـه الگـوي      هـاي گردشـگري      شناسـايي انگيـزه   هـاي    راهيكـي از    ). 1375،220 گـي، ( كنـد  تواند تغير  مي

رفتـار گردشـگر    كند كـه     گونه تشريح مي   الگو را اين   ∗»پيرس «.را مد نظر قرار داد     »١هاي سفر  مراتب انگيزه  سلسله«
مراتـب    سلـسله  يـز ماننـد    سلـسله مراتـب انگيـزه هـاي سـفر ن           .بعيت مي كند  تشي   يك سلسه مراتب انگيز    در سفر از  
گر نيازهاي خاص هر پله يا      احال   . داراي پله ها يا سطوح متعدد است        و داردبسيار   شباهت   به نردبان  ∗زلوانيازهاي م 

 با بـرآورده شـدن       زمان و  ربا گذ  .ميابي  ميدست  به يك طبقه از نيازهاي رواني گسترده و انگيزه ها           شود،  باز  سطح  
انگيـزه هـاي اصـلي از تـدارك         ). 1375،223گـي، (كنـد  فراد بـراي گردشـگري تغييـر مـي        انگيزه ا  هر پله از نيازها،   

  . مشاهده نمود1توان در جدول  هاي دوم در مناطق روستايي را مي خانه
  عوامل دافعه شهري و جاذبه خانه هاي دوم 1جدول

  هاي دوم در روستا هاي تدارك خانه انگيزه  جاذبه هاي روستا  دافعه هاي شهر
  استراحت و تجديد قواي جسمي و روحي  محيط سالم  حي و جسميخستگي رو

محيط مصنوع، سرد و بي روح 
  شهري

  پناه بردن به دامان طبيعت  بكر و طبيعي و معماري همساز با محيطفضاي 

هوا، صوتي، (انواع آلودگي
  ...)حرارتي و 

  كسب سالمتي و تندرستي  هواي پاكيزه

  روابط اجتماعي سطحي و رسمي
ي عميق و صميمي و برخوردهاي پيو ندها

  چهره به چهره
  تجربه صفا و صميميت روستايي

  كسب آرامش   و سكوتخلوت  شلوغي و ازدحام
  لذت بردن از مناظر چشم نواز  عدم تنش  زندگي توأم با فشار و استرس

  فرار از يكنواختي  تنوع  يكنواختي و روزمرگي
  تجوي سادگيجس  زندگي ساده و بي آاليش  زندگي لوكس و تجمالتي

تنوع طلبي و جستجوي تجربه هاي 
  متفاوت

  محيط و الگوي زندگي متفاوت
 آگاهي و  تجربه ، كسبفرصتي براي شناخت

  هاي جديد

  عرضه زمين و خانه هاي دوم  ارزش هاي سطحي و مادي
پاسخ به نياز فخر فروشي و تبعيت از مد رفتاري 

  ثروتمندان
   شارپلي و گي:ازاقتباس             
  شناسي تحقيق روش

چـشم انـدازهاي    تغييـر  از نظـر   دومخانه هـاي آثار ناشي از احداث شناسايي  و معرفي منطقهتحقيق حاضر با هدف   
، تغييـر در    هـاي ملـي     مراتع و زمـين   در  دخل و تصرف     ،باغات و مزارع  روستايي حومه شهر تهران از جمله تخريب        

 از  صـاحبان گونه شناسي صاحبان منـازل دوم و انگيـزه          وجه به   اني همچنين ت  ي سنتي و مواد و مصالح ساختم      معمار
 و قلمـرو زمـاني      گيـرد   را دربرمي  رودبار قصران ناحيه  قلمرو مكاني اين تحقيق     .  سازماندهي شد  تدارك منازل دوم  

  .ناحيه رودبار قصران و موقعيت روستاهاي آن را نشان مي دهدنقشه  1شكل  . است1380سال آن 

                                           
1 Travel carrer ladder 
∗ Pearse 
∗ Maslo 
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   عيت جغرافياي روستاها و شبكه راه هاي ناحبه مورد مطالعهموقنقشه  1شكل 

  )واحد نقشه( مركز آمار ايران:خذمأ
  

 حيي وجود دارد كه به لحاظ توزيع جغرافيـايي در چهـار منطقـه بـه شـر                 روستا سكونتگاه   اين ناحيه بيست  در  
حيه قصران با توجه بـه دو       غرب نا  شرق و شمال   از هر يك از مناطق جنوب، غرب، شمال       .  قرار گرفته اند   2جدول  

ي  يك روستا به عنوان جامعـه نمونـه انتخـاب و پرسـشنامه هـا               ،)تعداد خانوار (معيار فاصله از شهر و جمعيت روستا      
تكميـل شـد و مـشاهدات ميـداني         ر چهار روستاي انتخابي يعنـي رودك، ايگـل، الالن و دربندسـر              د طراحي شده 

  . ناحيه را نشان مي دهد مطالعه شده وضعيت روستاهاي1  و شكل2 جدول .صورت گرفت
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   نمونههاي مشخصات روستا2جدول
)تعداد خانواردائم(جمعيت )ميدان تجريش(فاصله از تهرانروستاي نمونه موقعيت روستاي نمونه در رودبار قصران

 162 كيلومتر6/23 رودك جنوب

 108 كيلومتر0/34 ايگل غرب

 133 كيلومتر6/46 الالن شمال شرق

 100 كيلومتر0/50 دربندسر مال غربش

 503 جمع

  1382، مركز آمار ايران :خذأم                       

  : جمع آوري شدزير و به شيوه هاياطالعات مورد نياز در هر يك از محورهاي مورد پژوهش از منابع 
 از  موجـود اسناد رسميمطالعه   كه از طريق     وضعيت روستا و آثار ناشي از احداث منازل دوم         داده هاي مربوط به      -

بازديـد از روسـتاها و   ، وراي عالي روستائيمصاحبه ساختار نيافته با مسئوالن ش،  شهرداري منطقه  ايران و  مركز آمار 
 . صورت گرفتمصاحبه با مردم محلي و  محققان مستقيمبرداشت هاي

  . 1)گردشگران غير بومي(نه هاي دوممصاحبه با صاحبان خا از طريق نگيزه و هدف افراد از تدارك خانه دوم ا-
مورد مصاحبه  تعداد مالكان خانه هاي دومبراي تعيين و از نمونه در دسترس استفاده شد  در مورد مردم محلي     

   . تكميل گرديدپرسشنامه  60تعداد   كوكرانفرمول بر اساس
  

  يافته هاي تحقيق
   و آثار ناشي از احداث منازل دومهاوضعيت روستا -

خصوص گردشگري خانـه هـاي دوم در         هقصران جزء مناطق ييالقي و گردشگري ساكنان پايتخت بوده و ب          رودبار  
خانـه هـاي دوم در ايـن         تـراكم  ساير نواحي شـمال تهـران        در مقام مقايسه با     و اين ناحيه گسترش چشمگيري دارد    

 ينزديكـ / ير اصطكاكي فاصله    ثأتموضوع سهولت دسترسي و     تواند   مياين امر    عمدة    علت . است بيشتربسيار  ناحيه  
  .باشد تهران و وجود پيست اسكي در ناحيه شهر به 
  
  تعداد، وسعت و پراكندگي خانه هاي دوم در رودبار قصران -
 خانه مـسكوني در بخـش رودبـار قـصران تعـداد             13139از مجموع   بر اساس مستندات شهرداري فشم      طور كلي   ه  ب

 درصد خانه هاي ناحيه از نوع خانـه هـاي دوم افـراد بـومي و                68ني حدود   يع. باشد  خانه از نوع خانه دوم مي      8892
 5000 تـا بـيش از       200يـك مـساحتي بـين        هراين منازل   . است) غيردائم( موقت آن ها غيربومي و نوع سكونت در      

 2 شكل و 3در جدول    ).1383شهرداري فشم،   (متر مربع است   1200بالغ بر    آن ها و مساحت متوسط     دنمربع دار متر
  .هاي روستايي و نقطه شهري ناحيه نشان داده شده است  خانه هاي دوم در مجموعه جغرافيائيوزيعت

  
                                           

كه شامل كساني است كه از روستا به شهر مهاجرت كرده ) روستائي االصل(گردشگران بومي) مالكين خانه هاي دوم در روستا به دو گروه؛ الف. 1
         كني ديدار اقوام و سركشي به باغات خود به روستا مي آيند و در خانه دوم خود سبراي است ولي در ايامي از سال و خانه اصلي آن ها در شهر

  .قابل تفكيك است كه در پژوهش حاضر گروه دوم مورد بررسي قرار گرفتند) اصالتا شهري(بوميگردشگران غير) مي گزينند و ب
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  تعداد و درصد خانه هاي دوم در ناحيه رودبارقصران  3جدول

 مجموعه هاي روستايي
  تعداد
  كل

 مساكن

  سهم درصدي
  مساكن هر ناحيه

  از كل مساكن بخش

  تعداد
  مساكن
  دائم

  تعداد
  خانه هاي
  دوم

  سهم درصدي
خانه هاي دوم از كل 

 ناحيهمساكن هر 

  سهم درصدي خانه هاي دوم
  از كل خانه هايهر ناحيه 
 دوم بخش 

 %68/7 %49/64 683 376  %05/8 1059 جنوب ناحيه
 %79/19 %78/81 1760 392 %37/16 2152  ناحيهشمال غرب
 %37/15 %58/76 1367 418 %58/13 1785  ناحيهشمال شرق
 %17/5 %35/68 460 213  %12/5 673 هشرق ناحي
 %83/13 %68/69 1230 535 %43/13 1765 غرب ناحيه

 %85/61 %11/71 5500 1934 %57/56 7434 دهستان رودبارقصران
 %15/38 %45/59 3392 2313 %42/43 5705 ميگون-فشم-شهر اوشان

 %100 %67/67 8892 4247 %100 13139 بخش رودبار قصران
  1383،شهرداري، بخشداري واداره برق فشم  اسناد:خذأم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   رودبار قصراناحيهروند گسترش خانه هاي دوم در ن -

وجـود دارد كـه معـرف فرهنـگ، مـذهب،            1به ازاي هر دوره گسترش گردشگري خانه هاي دوم، يك گونه پايـه            
  و توسـعه احـداث روند  .)36 ،1385مقتدايي،مير(شرايط اقتصادي گردشگران، قوانين و تكنولوژي آن دوره هستند       

  : بررسي كردتوان در سه مقطه تاريخي ميهاي دوم در منطقه را  خانه
  مالكان قديمي /رشد كند و بطئي -)پيش از انقالب(60قبل از دهه  -
 مالكان جديد /افزايش نرخ رشد -)هاي جنگ تحميلي سال(60دهه  -

  لكان جديدما /رشد سريع -)پس از پايان جنگ( به بعد70دهه  -

                                           
1 Basic type 

  م در ناحيهايي خانه هاي دوتوزيع فضنقشه  2 شكل
  118، 1384صالحي نسب، : خذأم
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را در ايـن سـه مقطـع زمـاني نـشان            بررسـي    توزيع فراواني زمان تدارك خانه هاي دوم نمونه مـورد            4جدول  
قبـل از انقـالب در      مـورد مـصاحبه     فقط ده درصد مالكـان خانـه هـاي دوم           همانگونه كه مالحظه مي شود      . دهد مي

ي هـا  سـال  درصـد طـي   20 حدود ،وب مي شونداند و در واقع مالكان قديمي خانه هاي دوم محس  شتهروستا خانه دا  
بيـشترين تعـداد خانـه هـاي دوم در دهـه هفتـاد شـكل                باالخره  و   ي اقدام به تدارك خانه  دوم كردند       جنگ تحميل 

  .در ناحيه نشان مي دهددر گذر زمان  روند گسترش تعداد خانه هاي دوم را 4جدول . اند گرفته
  

  مطالعهمورد   در ناحيهخانه هاي دومزماني تدارك توزيع  4جدول 

  درصد فراواني  )تعداد(فراواني  طبقه بندي مالكين  تدارك خانه دوممقطع زماني 
  %70  42  مالكين جديد  1380-1371
  %20  12   جديدمالكين  1370-1361

  %10  6  مالكين قديمي  1360قبل از 
  %100  60  كل  

  133 ، 1384صالحي نسب،: خذأم    

  هاي دوم ناحيه رودبار قصرانگونه شناسي گردشگران خانه -
مالكـان قـديمي و مالكـان    (تلـف گردشـگران خانـه هـاي دوم    خبراي بررسي الگوهاي رفتاري متفاوت گونه هاي م     

هاي فردي و الگوي رفتاري مـالكين         خانه هاي دوم و مردم محلي متغيرهايي از ويژگي         با مصاحبه با مالكين   ) جديد
نه تدارك خانه دوم، متوسط مدت اقامت مـالكين در طـي سـال، ميـزان                شامل ميزان تحصيالت، ميزان درآمد، هزي     

بـا تجزيـه و     . معاشرت و برقراري رابطه دوستي با ساكنين محلي و ميزان تعارض بـا سـاكنين محلـي، سـنجيده شـد                    
مالـك جديـد    /مالـك قـديمي  (تحليل نتايج حاصل از پرسش نامه هاي تكميل شده بين متغير قدمت تهيه خانه دوم      

  . )5جدول (ارتباط معناداري مشاهده شد رفتاري مالكين -هاي فرديمتغير با )بودن
  

 ي فردي واجتماعي مالكين خانه هاي دومويژگي هارابطه بين قدمت تدارك خانه دوم با  5 دولج

ميزان تعارض و عدم وفاق   
  با روستائيان

ميزان معاشرت و 
  رابطه دوستي

مدت اقامت در روستا 
  در طول سال

رك و هزينه تدا
  ساخت خانه دوم

ميزان درآمد 
  ماهانه

ميزات 
  تحصيالت

 ضريب همبستگي
  پيرسون

478/0-**   447/0**   286/0*   520/0**   290/0-*   536/0**  

  000/0  031/0  000/0 /033  /001 000/0  سطح معناداري
  138، 1384صالحي نسب،: ماخذ     
  دومخانه هاي  ن ناشي از حضور گونه هاي متفاوت گردشگرا كالبديآثار -

   چشم اندازهاي طبيعي و انسان ساخت؛تغيير) الف
 آثـار گردشـگري قـديم و       كـه  اسـت  حـاكي از آن       در سطح روسـتا     و اطالعات بدست آمده    مشاهدات انجام شده  

  .)3 شكل( متفاوت مي باشدجديد خانه هاي دوم بر ناحيه كامالً
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   هاي دوماثرات و پيامدهاي كالبدي گردشگري خانه 3 شكل
  مشاهدات ميداني نويسندگان: مĤخذ

انـداز روسـتايي دگرگـون        باشند، چشم    مي  متفاوت هاي روستايي   خانهبا  هاي دوم كه كامالً       گسترش خانه با  
 تشديد شده و ي ناحيههاي با سبك و مصالح شهري و بعضاً اروپايي در روستاها           جمله خانه  زشده و عناصر شهري ا    

 بـه طـوري     .شده اسـت  در شبكه ارتباطي ناحيه پديدار      سنگين  عناصر شهري يعني ترافيك     به تبع آن يكي ديگر از       
به چـشم   هاي ارتباطي فرعي درون ناحيه و شبكه اصلي با تهران             سال در مسير شبكه   برخي مواقع   كه بار ترافيك در     

 در روسـتاهاي ناحيـه     و حضور انبـوه جمعيـت         يكي از چشم اندازهاي اين روستاها، تراكم       به اين ترتيب  . خورد مي
گردشـگران  همـه    البتـه . باشـد   هـاي ارتبـاطي مـي       روزهاي تعطيل و ترافيك فشرده اتومبيل ها در طول جـاده          هنگام  
 .انـد   رفت و آمد بـه روسـتا را اتومبيـل شخـصي ذكـر نمـوده              هيلوسدر نواحي روستايي    مورد پرسش   هاي دوم     خانه

ري آن و ورود هـر چـه بيـشتر عناصـر شـهري و در نتيجـه                  افزايش قيمت زمين در روستا به علت كاركرد گردشـگ         
. اسـت  ن، توسـعه عمـودي روسـتا را سـبب شـده     هاي دوم به سبك جديد و مدر      خريد اراضي روستا و ساخت خانه     

 3/16در مجمـوع   .باشـند  هاي دوم عمدتاً دو طبقه و در شمشك باال همگي باالي سـه طبقـه مـي    تعداد طبقات خانه  
 درصد يـك طبقـه مـي باشـندكه متوسـط تعـداد       3/51 درصد دو طبقه و     4/32بقه به باال و      سه ط  ها نادرصد ساختم 

 ناحيـه بـه علـت    شمال غربطبقه است ولي متوسط تعداد طبقات در مجموعه روستايي 3/1طبقات در اين مجموعه   
   . )6جدول (باشد  ميگسترش آپارتمان سازي بيشتر

  
  
  
  
  
  
  

 اثرات كالبدي عملكرد مالكان جديد خانه هاي دوم لكان قديمي خانه هاي دوماثرات كالبدي عملكرد ما

  نوسازي خانه هاي قديمي  •
  احداث خانه هاي جديد در درون بافت اصلي روستا  •
  استفاده از مصالح و الگوهاي معماري سنتي •
  افزايش تراكم بافت مسكوني اصلي روستا •
  ها توسعه باغات مثمر در دامنه كوه •
  و احياء قنوات و چشمه ها ه هاكشيدن نهرها در دل كو •
 هاي عمومي روستايي بهسازي راه •

  

  ها تغيير كاربري زمين و تسطيح دامنه كوه •
  سازي خصوصي و شخصي  تشديد راه •
  تجاوز به حريم رودخانه ها  •
  استفاده از مصالح و سبك معماري غير بومي •
ت در حاشيه و محال(هاي جديد در خارج از بافت مسكوني روستا ساخت خانه •

 ) جديد

 ايجاد دوگانگي ساختي در بافت روستا •

 توسعه كاشت گونه هاي گياهي غير بومي و تزئيني •

 رودخانه در نتيجه حصاركشي دن دسترسي عموم مردم به ساحلمحدودكر •
 )هاي دوم خانه(

 ييافزايش ترافيك در مسير هاي روستا •

 )آپارتمان سازي(توسعه عمودي روستاها  •
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  ي مجموعه روستايي جنوب ناحيهتعداد طبقات ساختمان هاي مسكون  6جدول
 طبقات جمع آبادي حاجي آباد كلوگان رودك امين آباد زردبند

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3/51 553 0/80 108 0/55 143 2/38 113 2/50 126 0/46 63  طبقه1

 4/32 350 6/12 17 7/37 98 1/30 89 1/35 88 3/42 58 طبقه2

 7/12 137 9/5 8 9/6 18 9/20 62 5/13 34 9/10 15  طبقه3

 6/2 28 7/0 1 4/0 1 8/7 23 8/0 2 7/0 1  طبقه4
 8/0 9 7/0 1 0/0 0 7/2 8 0/0 0 0/0 0 طبقه 5
 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0  طبقه6
 2/0 2 0/0 0 0/0 0 3/0 1 4/0 1 0/0 0  طبقه7

 100 1079 100 135 100 260 100/ 296 100 251 100 137 جمع

  1383شهرداري فشم، اقتباس از اسناد :خذأم
  

  تخريب باغات و مزارع) ب
هكتـار از   478شـود،   گونه كه مالحظه مـي  همان.  آمده است 7اطالعات بدست آمده از مركز آمار ايران در جدول        

  . است وساز خانه هاي وياليي رفته افته و زير ساخت تغيير كاربري ي1382 تا 1345ي سال هااراضي كشاورزي طي 
  

  )1382 -1345 (قصران مساحت كاربري اراضي بخش رودبار 7جدول 

  )هكتار(1382 سال مساحت اراضي كشاورزي )هكتار(1345مساحت اراضي كشاورزي سال   كاربري اراضي

 621 683 باغ و قلمستان
 143 559 اراضي زراعي

 764 1242 جمع كل

  1382، 1345مركز آمار ايران، : خذأم   
  

 احداثمسكوني روستاها خارج از بافت  ،تمامي خانه هاي دوم جديدمشخص ساخت كه  بازديد از منطقه
  .)8جدول (بودند شده

  روستاهاي ناحيهدر هاي دوم   خانهقعيت استقرارمو 8جدول 
 درصد هاي دوم موقعيت خانه

  10  )قديمي ساختتماماُ خانه هاي دوم (درون بافت روستا

  80  )اكثراُ خانه هاي دوم جديد االحداث(حاشيه بافت روستا

  10  )اكثراُ خانه هاي دوم جديد االحداث(محله جديد

  100  كل

  مطالعات ميداني: خذأم
  

  دخل و تصرف مراتع و اراضي ملي) ج
هـاي     بيـشترين پرونـده    كنـون تـصرفات زمـين      ا هـم آقاي علوي، مسئول شوراي اسالمي روستاي روتـه،         بنا به گفته    
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هـاي خـود را كـه در دامنـه            هاي ملي اطراف زمـين      حقوقي ناحيه را به خود اختصاص داده است زيرا مالكان، زمين          
اي از    خـصوص كـه عـده      ه بـ  .يش ضميمه مي كنند    ملك خو  بهكنند و     بندي و درختكاري مي      كوه قرار دارد تراس   

مصاحبه بـا آقـاي علـوي،    (فروشند  اطالع مي    به شهريان بي    قانوني ور غير ط هها را تصرف نموده و ب       مردم محلي زمين  
هـاي سـاخت و سـازهاي غيرمجـاز و            الزم به ذكر است اكثر پرونده     ). 1383مسئول شوراي اسالمي روستاي روته،      

باشـند كـه مـسأله بـورس بـازي زمـين را در ناحيـه تـشديد                    هـاي دوم جديـد مـي        دخل و تصرفات مربوط بـه خانـه       
  .ول ذيل ميزان تخلفات ساختماني در دو روستاي ناحيه را نشان مي دهدجد.اند نموده

  
  قانوني و غير قانوني ساخت بنا در رودك و الالن موارد 9جدول

 سال نام كل احداث بنا احداث بناي بدون تخلف احداث بناي داراي تخلف
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 16 0/25 4 0/75 12 1381-1382 رودك

 100 43 2/37 16 8/62 27 1380-1383 الالن

  1383بخشداري فشم، اقتباس از اسناد :خذأم
  

 درصد ساخت و سازهاي چند سـال اخيـر در نـواحي روسـتايي               60با توجه به تحقيقات به عمل آمده بيش از          
 تعداد سـاخت و سـاز       1382در سال    ).1383بخشداري فشم، (ناحيه غير مجاز يا همراه با تخلف اضافه بنا بوده است          

 به بعد نيز اكثراً اضافه بنا       79البته ساخت و سازهاي مجاز از سال        .  مورد بوده است   350غير مجاز در رود بارقصران      
) 1383مصاحبه با خانم تَرك عالم، كارشناس محيط زيست شـميران،      ( مورد بوده است   390د كه تعدادشان    ان  داشته

حكـم  بايـد   99د جريمه نقدي و براي مواردغير مجاز طبق كميـسيون مـاده   كه براي مواردي كه اضافه ساخت دارن      
  ).1383مصاحبه با آقاي شير افكن، سرپرست امور ساختماني در بخشداري فشم، (شود تخريب صادر 

  
  تحليل يافته ها

ه نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مالكين جديد و مالكين قـديم دو گونـه ي متفـاوت گردشـگران را در ناحيـ                        
 توجه به ويژگي هاي مقاصد گردشگري       با .تشكيل مي دهند كه آثاري كامالً متفاوت بر ناحيه بر جاي گذاشته اند            

يافتـه هـاي تحقيـق      در نظر گـرفتن     و  ) 2 نمودار( باتلر  چرخه حيات گردشگري   لدر مراحل مختلف توسعه طبق مد     
  .ده استبه آستانه هاي بحراني نزديك ش  قصران-منطقه رودبار توان گفت مي

هـاي   توسـعه خانـه   موافـق   ساكنين روسـتايي  درصد7با توجه به پرسش به عمل آمده از مردم محلي، كمتر از  
 بيشتر نگران آثار ناخواسته فرهنگي گردشگري منطقه بودند و كمتر بـراي منـافع               ، اهالي  و بقيه  دوم در منطقه بودند   

  .)4شكل (رآمد ارزش قائل هستنداقتصادي گردشگري از جمله ايجاد فرصت هاي شغلي و كسب د
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  چرخه حيات گردشگري رودبار قصران 4شكل 
 اقتباس از نمودار چرخه حيات مقاصد گردشگري باتلر:خذمأ

 

6/7

60

30

موافقم مخالفم نظري ندارم
  

   در ناحيهگسترش خانه هاي دوممورد  در رأي مردم و مسئولين محلي 5شكل 
  مطالعه ميداني: خذأم

از ،  تخريب چشم انـداز طبيعـي روسـتا        و   اندازهاي ناهمگون با طبيعت    يجاد چشم جديد عالوه بر ا   گردشگران  
د هـ د مـي نتـايج تخقيـق نـشان       . انـد  نظر اجتماعي و اقتصادي نيز موجب عدم توازن محيط يكپارچه روسـتايي شـده             

سعت مشكل ايجاد شـده     و . احداث شده بودند    طبيعي مراتع اراضي كشاورزي و     بر روي بيشتر   هاي دوم جديد   خانه
هاي ملي تصرف شده، كميته تخريب در دل سـتاد سـاخت            آزادسازي زمين  براي 1383در سال   كه  در حدي است    

جلـوگيري از دخـل و تـصرف        بـراي    همچنين فرمانداري شميرانات     .است  هو ساز فرمانداري شميرانات تشكيل شد     
امـا بـه    ).مصاحبه با مهندس نيكخواه(راضي كرده استكشي و تعيين محدوده اين ا حصارساير اراضي ملي اقدام به      

گردشگران قديمي خانه هاي دوم خود و زندگي خويش را با محيط روستا و زنـدگي روسـتايي وفـق                 رسد   نظر مي 
  . استنامحسوس ) به لحاظ تغيير چشم انداز طبيعي( در نتيجه حضورشان در روستا؛دادند

 سال هاي آتي

  ركود

  تجديد حيات

  نزول

 بعد از انقالب

 مرحله
 تثبيت

مرحله
  مشاركت

  قبل از انقالب

  مرحله توسعه

  آستانه هاي بحراني

  مرحله اكتشاف

دوم
ي 
ه ها

خان
ش 

فزاي
د ا
رون
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  نتيجه گيري
هاي مختلـف گردشـگران و پيامـدهاي كالبـدي و اجتمـاعي ناشـي از حـضور                   ن گونه مياقيق نشان داد كه     حيج ت انت

 بـه  »گردشگران قـديمي خانـه هـاي دوم   «كه  طوريه ب. ايشان در منطقه رودبار قصران ارتباط معناداري وجود دارد  
عـي و جامعـه     يط طبي حـ شان بـا م    نند، تعامل ك  كه از تملك خانه اي دوم تعقيب مي       دليل انگيزه ها و اهداف متفاوتي       

در  .اي بوده كه بيشترين سازگاري و هماهنگي را به لحاظ كالبدي و اجتماعي با منطقه داشته و دارند                  بومي به گونه  
 در منطقه هـم  »گردشگران جديد خانه هاي دوم«طلوب آثار و نتايج ناشي از حضور  كه جنبه هاي منفي و نام      حالي

 دخـل و تـصرف گـسترده و    . اتب بيـشتر از گونـه نـوع اول آن اسـت           مر هبه لحاظ كالبدي و هم به لحاظ اجتماعي ب        
 و حاز قبيل تبديل باغات مثمر به سـاختمان هـاي مـسكوني، اسـتفاده از مـصال                محيط طبيعي و اقداماتي    كنترل نشده 

 نتيجـه گـذران اوقـات       ،هـا و آلـودگي آب و خـاك          محيط، تجاوز به حـريم رودخانـه       االگوي معماري ناهمگون ب   
نارضايتي مردم محلي از برخي از الگوهاي رفتاري اين گردشگران و نارضـايتي از              . انه هاي دوم است   فراغت در خ  

 كـه    از جمله مصاديقي است    ،خصوص در روزهاي آخر هفته به منطقه تحميل مي شود          هازدحام و بار ترافيكي كه ب     
 مديريت علمي اثرات    رو  از اين . است ني به لحاظ ظرفيت تحمل نزديك شده      اي بحرا  نشان مي دهد منطقه به آستانه     

  .گردشگران در منطقه و برنامه ريزي براي كنترل و هدايت اثرات امري مهم و اجتناب ناپذير مي نمايد
  

   پيشنهادات
سازي سيستم مديريت يكپارچه به منظور جامع نگـري و دسـتيابي بـه همـاهنگي درون بخـشي و                    پياده  طراحي و    -

  زامات عملياتي و اجرايي شدن برنامه ها؛به عنوان يكي از ال ميان بخشي
ي مراحـل  مشاركت تمامي ذينفعان يعنـي مـردم محلـي، گردشـگران خانـه هـاي دوم، مـسئولين محلـي در تمـام            -

. گري خانـه هـاي دوم در منطقـه        مـديريت اثـرات ناشـي از توسـعه گردشـ          گيـري بـراي      سازي و تـصميم    تصميم
 اين زمينه مي تواند كارساز باشد؛ سازي دهياري ها و شوراهاي روستايي در  فعال

انجام مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك به منظور انجام برنامه ريزي زمين و تهيه نقشه كاربري زمـين بـه عنـوان                      -
 ؛ توسعه هاي آتي كنترل و هدايتمرجعي براي

 مديريت پسماند و فاضالب هاي خانه هاي دوم -

 طبيعي؛و منابع اء محيط تقو گردشگران به حفظ و ارلي حفرهنگ سازي، آموزش و تشويق مردم م -

 داث خانه هاي دوم؛حتدوين و اجراي آئين نامه هاي مربوط به الگوي معماري و مصالح ساختماني براي ا -

اتخاذ تمهيدات قانوني و فـراهم سـازي ابـزار اجرايـي و پـيش بينـي منـابع الزم بـراي پيـاده سـازي برنامـه هـا و                                -
 ؛تصميمات

 آئين نامه هاي مربوط به تغيير كاربري ها و تبديل باغ ها و زمـين هـاي كـشاورزي بـه خانـه هـاي دوم و                            تدوين -
  .ين حريم رودخانه و جلوگيري از تجاوز به حريم آنيهمچنين تع
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 روند ايجاد و گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي، پژوهش هـاي جغرافيـايي،                بررسي ،1382 ، رضواني، محمدرضا  -
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تهـران دفتـر     رابي،سـيد محمـداع    ترجمـه علـي پارسـائيان و       هانگردي در چشم انـدازي جـامع،       ج ،1375 ،چاك واي   گي، -

   .پژوهش هاي فرهنگي
  .1345، استان مركزي، شهرستان شميرانات، "فرهنگ آباديهاي كشور" مركز آمار ايران، -
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