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چكيده
در چند دهه اخير گردشگري به عنوان ابزاري براي دستیابي به توسعه پایدار و منبعي براي ایجاد درآمد و اشتغال
در نواحي روستایي به ویژه روستاهایي كه فرآیند جمعيتگریزي را تجربه كردهاند ،مطرح است .در این راستا
گسترش خانههاي دوم در مناطق روستایي داراي چشماندازهاي طبيعي زیبا ،نشاندهنده یك روند عمده در بازسازي
روابط شهر و روستا با هدف استفاده از فضاهاي روستایي با انگيزه تفریح و سرگرمي توام با اقامت گردشگران است.
هدف از این پژوهش بررسي نقش گردشگري خانههاي دوم و تاثيرات آن در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي،
زیست-محيطي و كالبدي در روستاهاي داراي این پدیده در دهستان حصار وليعصر از توابع شهرستان بوئين زهرا
بود .نوع تحقيق كاربردي و روش مورد استفاده توصيفي-تحليلي ميباشد و براي گردآوري اطالعات از روشهاي
كتابخانهاي و ميداني (پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است كه  5روستایي مورد مطالعه در دهستان به
صورت تمام شماري مورد بررسي قرار گرفته است .براي تجزیه و تحليل اطالعات از روشهاي آماري توصيفي و

 -1عضو هيات علمي گروه جغرافيا ،دانشگاه زنجان.
 -2دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهریزي روستایي ،دانشگاه زنجان.
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ساكنان دائمي رابطه گردشگري خانههاي دوم با ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و كالبدي مثبت و معنادار بوده ولي در ابعاد
محيطي رابطه معنادار و منفي ارزیابي شده است .همچنين نتيجه حاصله از تحليل رگرسيون نشان ميدهد كه اثرات
گردشگري خانههاي دوم در ابعاد چهارگانه فوقالذكر با  0/90تاثير مثبت در ميزان رضایت ساكنان دائمي معنادار
بوده و بيشترین تاثير را شاخصهاي كالبدي و اقتصادي داشته است.
کليد واژهها :خانههاي دوم ،گردشگري روستایي ،توسعه روستایي ،اثرات.
مقدمه
در حال حاضر گردشگري در حال تبدیل شدن به یكي از اركان اصلي اقتصاد روستایي و منبعي بالقوه براي تنوع
بخشي به آن در راستاي نيل به توسعه پایدار روستایي است .به طوري كه با برنامهریزي بهتر آن ميتوان در نواحي
روستایي مقصد در ارتباط با جامعه محلي و ساكنان آن با گردشگران و صنعت گردشگري زمينه را براي پایداري
بيشتر فراهم ساخت (صندوق پيشرفت اهداف توسعه هزاره .)3 :2009 ،3به عبارت دیگر ،گردشگري روستایي به
عنوان ابزاري براي دست یابي به رشد اقتصادي و اجتماعي و نيز بازآفریني مدنظر قرار گرفته و تا كنون اقدامات
متعددي در زمينه توسعه گردشگري به عنوان منبع موثر ارتقاي درآمد و اشتغالزایي در نواحي روستایي انجام شده
است (شارپلي .)233 :2002 ،4در چند دهه اخير گردشگري روستایي به عنوان یك روند عمده در بازسازي روابط
شهر و روستا مطرح شده است كه در این راستا استفاده از فضاهاي روستایي با انگيزه تفریح و سرگرمي توام با
اقامت گردشگران در بيشتر مناطق دنيا بهویژه در كشورهایي مانند انگلستان ،سوئد و فرانسه ،به مطرح شدن
اصطالح سياستهاي گردشگري اجتماعي منجر شده است (باتلر .)252 :1998 ،در همين رابطه امروزه در بسياري از
كشورها گردشگري مبتني بر خانههاي دوم روستایي ،نشاندهنده ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم است كه براساس
دیدگاه وبلين 5بيانگر توسعه تفریحات طبقات شهري به منزله شيوه خاصي از زندگي است (روكا 6و همكاران،
.)13 :2011

3- MDG Achievement Fund
4- Sharpley
 -5از دیدگاه ) (Weblen, 1989ممكن است مصرف كننده كاالیي را نه براي سود و بهره ذاتي بخرد بلكه ميتواند خرید آن به عنوان نشانهاي از ثروت
و موفقيت وي

باشد ).)Peng, 2006
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پيچيدگي الگوهاي تحرک معاصر رابطه روستا-شهري ،تاكنون به چالشي واقعي در مناطق جاذب گردشگر مبدل شده
است كه با اقامت گردشگران در آن و خدمات عمومي در ارتباط با محل اقامت مدنظر قرار ميگيرد (مولر:2004 ،7
 .)245بنابراین ،خانههاي دوم ،عمدتا توسط خانواده هاي ساكن در نقاط دیگر خریداري و یا به مدت طوالني اجاره
ميشود ،معموال این خانهها در مناطق روستایي قرار داشته و براي مقاصد تفریحي و گذران اوقات فراغت استفاده
ميشود (رضواني .)60 :1382 ،به عبارت دیگر ،گسترش خانههاي دوم ميتواند اثرات چشمگيري در جوامع
روستایي برجا گذارد كه در این فرآیند بازسازي یا تبدیل خانههاي قدیمي به خانههاي جدید عالوه بر زیباسازي یك
محل ،ازطریق استخدام موقت یا دائم ساكنان محلي ضمن افزایش فرصتهاي كسب درآمد ،به فعالتر شدن
فروشگاههاي محلي ،توسعه تاسيسات زیرساختي و  ...در روستا منجر شود (عنابستاني.)117 :1388 ،
در ایران نيز با رونق شهرنشيني و مسائل ناشي از آن ،گذاران اوقات فراغت و كسب آرامش در نواحي روستایي در
چند دهه اخير به توسعه گردشگري روستایي و بهویژه گسترش مالكيت و ساخت خانههاي دوم در نواحي روستایي
داراي جاذبههاي طبيعي و شرایط اقليمي مناسب و حاشيه شهرها منجر شده است .منطقه مورد مطالعه این پژوهش
در محدوده شهرستان بوئينزهرا (استان قزوین) بهواسطه قرارگيري در دامنههاي شمالي كوههاي خرقان و دارا بودن
جذابيتهاي طبيعي كوهستاني ،درههاي ميانكوهي ،چشمهها و سرشاخههاي متعدد رودخانه چنگوره در دو دهه اخير
بهویژه با شروع فرآیند بازسازي مناطق آسيب دیده از زلزله تير  1381در منطقه افزایش قابل توجهي یافته است.
بنابراین در این مطالعه سعي بر این است به سواالت زیر پاسخ داده شود:
 آیا گردشگري خانههاي دوم توانسته است به توسعه روستایي در ابعاد مطرح در آن كمك كند؟ از بين ابعاد توسعه روستایي كدام مورد بيشترین تاثير را از گردشگري خانههاي دوم پذیرفته است؟مباني نظري
در چند دهه اخير فرآیند توسعه در اروپا و سایر نقاط جهان به كاهش نقش مسلط كشاورزي منجر شده است كه از
جمله نتایج آن ميتوان به كاهش جمعيت روستایي ،مهاجرت نيروي كار فعال ،ضعف یا فقدان خدمات ،تنزل
اكولوژیكي و اقتصاد روستایي اشاره كرد ،به همين دليل لزوم حفظ این مناطق در راستاي بهرهبرداري بهينه از
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فعاليتهاي كشاورزي است كه به تحول روابط جدید شهر و روستا و پيدایش روستاگرایي جدید منجر شده است
كه این تغييرات با كمك گردشگري صورت گرفته است (هاراكوا .)38 :2010 ،8توسعه گردشگري روستایي در طول
زمان به مثابه هر پدیده جغرافيایي پيامدهایي را به دنبال داشته است كه در این ميان ظهور و گسترش خانههاي دوم
همراه با اثرات جالب توجه و از مصادیق افزایش ماندگاري گردشگران براي بهرهگيري از قابليتهاي منحصر به فرد
مناطق روستایي ميباشد (آمار و برنجكار .)7:1388 ،شواهد فراوان در نقاط جهان حاكي از آن هستند كه توسعه
گردشگري از توسعه رایج اقتصاد محور ،به سمت توسعه پایدار اجتماعات محلي سوق یافته است و گردشگري
پایدار سعي دارد با تاثيرگذاري در سه بعد پایداري اجتماعي ،اقتصادي و زیستمحيطي ،ضمن جلب مشاركت
جوامع محلي در توسعه اقتصاد ملي از طریق حفاظت از پتانسيلها و حمایت از منابع طبيعي و محيطزیست به
توسعه محلي بيانجامد (افتخاري و همكاران .)6-5 :1389 ،از طرفي دیگر ،با توجه به جاذبههاي فراوان و همچنين
افزایش تقاضا و تنوع فعاليتهاي گردشگري-تفریحي در مناطق روستایي بهویژه نواحي یيالقي و كوهستاني و نيز
آسيبپذیري زیاد آن ،توجه به رویكردهاي جامعه محور گردشگري ،با تقویت مدیریت و مشاركت جوامع روستایي
و هماهنگي بيشتر با فرهنگ محلي به تواناسازي آنان براي تصدي مسئوليت نظارت بر مدیریت و كاربري و ...
منجر مي شود و از طرفي دیگر حفاظت از منابع محلي و رفاه جامعه محلي با تاكيد بر منافع گروهي مورد تاكيد قرار
مي گيرد (وثوقي و همكاران .)65 :1390 ،این امر با توجه به گسترش پدیده گردشگري مبتني بر خانههاي دوم در
مناطق روستایي و پيامدهاي آن بایستي مورد توجه قرار گيرد.
در این رابطه ،خانه دوم به خانههایي گفته ميشود كه خانواده كالسيك براي استفاده ثانویه و یا فصلي كه در آن هيچ
یك از اعضاي خانواده به طور دائم زندگي نميكند (روكا و همكاران .)4 :2009 ،موسسه ابداعات اجتماعي در
آمریكا خانههاي دوم را خانههایي ميداند كه كمتر از  90روز در هر سال تقویمي توسط خانوادهها اشغال ميشود
(رضواني .)60 :1382 ،به عبارت دیگر ،خانه هاي دوم به عنوان مكاني براي سكونت غير دائم و غير تفریحي تعریف
ميشود كه عمدتا در برخي از زمانها و فصول مورد استفاده قرار ميگيرد .بهطور مشخص ،خانههاي دوم به
خانههاي مجزا ،دستهاي از آپارتمان ها و مساكن ،كه داراي مالكيت شخصي بوده و در خارج از حوزه ثبتي شهرداري
باشد ،اطالق ميگردد (هال و مولر .)5 :2004 ،9از این رو ،خرید یا اجاره خانههاي دوم به منظور گذران تعطيالت در
قالب خانه هاي تعطيالت به منظور اقامت براي گذران اوقات فراغت براساس اصول تجاري (نوریس و وینستون،10
8- Horakova
9- Hall and Müller
10- Norris and Winston
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است (مارجاورا و نوردین .)72 :2010 ،11به دليل تعدد قوانين و مقررات در كشورهاي مختلف مفاهيمي از قبيل
خانه تعطيالت ،خانههاي فصلي ،خانههاي آخر هفته ،خانههاي تابستاني ،كلبهها ،خانه بازنشستگي ،خانههاي تفریحي
و  ...از اشكال مسلط خانههاي دوم روستایي به شمار ميآیند (پاریس24 :2006 ،12؛ روكا و همكاران67 :2009 ،؛
هال و مولر.)5 :2004 ،
گسترش خانههاي دوم در مناطق روستایي نشاندهنده بعد جدیدي از افزایش پيچيدگي الگوهاي حركتي معاصر
است كه امروزه بيشتر به چالشي واقعي در مناطق جاذب گردشگر مبدل شده است كه با اقامت گردشگران در آن و
خدمات عمومي در ارتباط با محل اقامت مدنظر قرار ميگيرد (مولر )245 :2004 ،و به عنوان یكي از مظاهر و
تاثيرات نفوذ شهرها در مناطق روستایي بيانگر نوعي نگرش ضد شهرنشيني بوده (مولر و همكاران246 :2004 ،؛
پاریس  )24 :2006و به عنوان جایگزیني براي شهرنشيني و عوامل مشابه آن ميباشد (ليال .)24 :2006 ،13به طوري
كه این خانهها عمدتا به عنوان گسترش شيوههاي جدید زندگي مبتني بر استفاده بهينه از زمان براي اوقات فراغت و
تفریح و سرگرمي و یك عنصر ساختاري تغيير استفاده از زمين و اشكال جدیدي از سازمان فضایي مطرح است
(روكا .)66 :2010 ،در خصوص گردشگري خانههاي دوم مطالعات نشاندهنده سابقه شكلگيري آن از دوران
كالسيك است كه مردم با هدف آرامش و لذت و فرار از گرماي نامطلوب هواي تابستان به مناطق یيالقي پناه مي
بردند (جعفري .)523 :2000 ،مطالعات جدید نشان از این دارد كه گسترش خانههاي دوم در محيطهاي غير شهري
به عنوان یك پدیده عمومي به دهه  1930برميگردد و در دهه  1940با بروز تبعات ناشي از جنگ جهاني در اروپاي
غربي به عنوان جایگزیني براي فعاليت هاي كشاورزي كه داراي اثرات نزولي بود ،توسعه یافت .اگرچه مفهوم
خانههاي دوم از دهه  1950دربيشتر نقاط اروپا بهدليل افزایش دسترسي و جابهجایي به طور قابل توجهي مدنظر
قرار گرفت و در دهه  1960به عنوان یك روند اصلي در بازسازي روابط شهر و روستا مورد توجه قرار گرفت .در
دهه  1970در فرآیند توسعه تدریجي خود با جایگزیني توریسم روستایي به جاي توریسم عمومي ،روند گسترش
خانههاي دوم به طور قابل توجهي در اروپا مطرح گردید و در چند دهه اخير این پدیده در بيشتر كشورهاي
اروپایي در قالب سياستهاي «گردشگري اجتماعي» تكامل یافته است (باتلر .)252 :1998 ،از این رو ،مالكيت
خانههاي دوم با عواملي از قبيل فاصله از شهر ،دارا بودن جاذبههاي طبيعي (نزدیكي به دریا ،رود و كوهستان)،
دسترسي به خدمات (روكا و همكاران ،)18-20 :2011 ،وفاداري زیاد مهاجران نسبت به مقصد گردشگري از قبيل
11- Marjavaara and Nordin
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انداز زیبا (هاراكوا ،)67 :2010 ،سطح قيمت اراضي و خانهها در مناطق روستایي مقصد (گالينت 14و همكاران،
 )212 :2005و مالكيت وسایل نقليه و مناطق داراي دسترسي خوب در انتخاب مقصد (رضواني و همكاران:1390 ،
45؛ روكا و همكاران )18-2011:20 ،براي خرید یا ساخت خانههاي دوم در مناطق روستایي تاثير دارد.
بدون شك ،گردشگري خانههاي دوم اثرات مختلفي را در مقصد و جامعه ميزبان ميگذارد .اما اثرات محلي
گردشگري خانههاي دوم از مكاني به مكاني دیگر متفاوت است .به طوري كه این فرآیند به عنوان ابزاري براي
توسعه اقتصادي ،كسب درآمد ،اشتغال و به نوعي سرمایهگذاري در توسعه روستایي است .از دیدگاه بيشتر محققان
خانههاي دوم به عنوان جزیي از تغييرات اقتصادي ،اجتماعي ،كالبدي و زیستمحيطي فرآیند توسعه روستایي است
(گالينت و همكاران .)15 :2005 ،بنابراین ،گسترش خانههاي دوم در ابعاد اقتصادي (ایجاد اشتغال ،بهبود شبكه
تجار ي ،شروع فعاليت كارآفریني ،توسعه ساخت و ساز محلي ،تامين خدمات و سرمایهگذاري محلي ،بهبود كيفيت
زندگي ،و ،)...اجتماعي (ارتقاي شيوه زندگي ،كاهش برون كوچي ،كاهش انزوا ،افزایش مشاركت محلي و  )...و
محيطي (دوستداري محيط ،حفاظت از محيط) موثر است (ديیر و گورسوي411 :2007 ،15؛ وارگاس 16و همكاران،
3 :2011؛ نوریس و وینستون10-12 :2007 ،؛ ماراجاورا12 :2008 ،؛ رضواني و همكاران  .)38-37 :1390به عقيده
مولر ( ،)2010با وجود این كه گردشگران و صاحبان خانه دوم در جمعيت در آمارهاي دورهاي به عنوان جمعيت
نامرئي تلقي ميشوند ،كه ميتواند به ایجاد تغييراتي در مناطق روستایي بهویژه بازار امالک ،عرضه خدماتي و
تغييرات جمعيتي منجر شده نقش مهمي در بازساخت اجتماعي و ویژگي روستاگرایي در منطقه ایفا ميكند .عالوه
بر این برخي از محققين به اثرات منفي این پدیده در مناطق روستایي از قبيل افزایش كاذب قيمت زمين ،فصلي بودن
فعاليتها ،گسترش فعاليت سوداگران ،افزایش قيمت كاالهاي مصرفي ،تشدید تغييرات كاربري ،از بين رفتن برخي
فعاليتهاي اقتصادي محلي و  ...اشاره كردهاند (صيدایي18-26:1389 ،؛ عنابستاني 117-103 :1388 ،عليقليزاده،
 33: 1387؛ نوریس و وینستون12-18 :2007 ،؛ كاسوكانته.)17-20 :2008 ،
پيشينه تحقيق
بررسي ادبيات مربوط به خانههاي دوم سابقه زیادي ندارد .به طوري كه شاریه ( )1993در كتاب شهرها و روستاها
یكي از فصلهاي آن را به خانه هاي دوم و تاثير آن بر روي مناطق روستایي به عنوان موج جدید تغييرات اختصاص
14- Gallent
15- Dyer and Gursoy
16- Vargas
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تاثيرات اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي گوناگوني در مناطق روستایي اشاره ميكند .عالوه بر این ،در چند سال اخير
مطالعات متعددي در كشور صورت گرفته است كه در جدول زیر به تعدادي از آنها اشاره ميشود.
جدول  -1خالصه اي از مطالعات انجام شده در زمينه گردشگري خانه هاي دوم روستايي در سال هاي اخير
محقق
رضواني و
همكاران ()1384

عنابستاني()1388

عنوان

یافتهها

گردشگري خانههاي دوم و اثرات آن بر

بروز پيامدهاي نامطلوب از قبيل آلودگي منابع آب ،تخریب چشماندازهاي

نواحي روستایي :فرصت یا تهدید :نواحي

طبيعي ،تغييرات كاربري اراضي كشاورزي و باغات ،افزایش مهاجرت و بروز

روستایي شمال تهران

دوگانگي اجتماعي

بررسي آثار كالبدي خانههاي دوم بر توسعه

شكلگيري خانههاي دوم در دهههاي اخير با پيامدهاي كالبدي گوناگون مانند

سكونتگاههاي روستایي .روستاهاي یيالقي

تغيير كاربري باغات و مزارع ،تجاوز به حریم رودخانه ها ،و تغيير چشم انداز

شهر مشهد

روستایي همراه بوده است.

تحليل مقایسهاي آثار اقتصادي گردشگري

گردشگري خانههاي دوم در ناحيه روستایي رودبار قصران (شهرستان شميرانات)

خانههاي دوم با گردشگري روزانه بر نواحي

نقش موثري بر بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي بهویژه درآمد ،اشتغال و

روستایي

مسكن داشته است

رحماني و

ارزیابي پيامدهاي گسترش خانههاي دوم

با تحوالت ایجاد شده در ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي و كالبدي روستاها

خدادادي

گردشگري بر ساختار روستاها (مطالعه

ناشي از ایجاد و گسترش خانههاي دوم ،افزایش تقاضاي مسكن و تغييرات

()1391

موردي :روستاهاي یيالقي جواهرده رامسر)

كاربري اراضي كشاورزي شدت یافته است.

نوریس و

خانههاي دوم در مناطق روستایي ایرلند:

توسعه خانه هاي دوم در مناطق روستایي داراي اثرات اقتصادي ،اجتماعي و

وینستون ()2007

اثرات اقتصادي ،اجتماعي و زیست محيطي

زیست محيطي منفي و مثبت در مناطق روستایي اطراف دوبلين ميباشد.

روكا و همكاران

خانههاي دوم در مناطق روستایي پرتغال

توسعه خانه هاي دوم در مناطق روستایي پيرامون شهرها به ارتقاي سطح درآمد و

رضواني و
همكاران ()1390

اشتغال و تشدید تغييرات كاربري منجر شده است.

()2011
سالتوپوالوس
()2012

اوكچه ()2012

اثرات سرمایهگذاري بخش خصوصي در

ایجاد خانههاي دوم سبب ایجاد اشتغال ،بهبود شبكههاي تجاري ،شروع فعاليت

كالبد خانههاي دوم :مناطق روستایي در

كارآفریني و توسعه ساخت و ساز هاي محلي و توسعه كالبدي شده است

جنوب اروپا با رویكرد منطقهاي
گردشگري روستایي جایگزیني براي توسعه

گردشگري به توسعه كشاورزي و تجارت در توسعه روستایي منجر شده و

پایدار ،لوآندا ،كنيا

مكملي براي فعاليتهاي اقتصادي-اجتماعي و كاهش مهاجرت در منطقه مورد
مطالعه شده است.

با توجه به مطالب مطرح شده در مباني نظري تحقيق و دیدگاههاي مطرح درباره گردشگري خانههاي دوم روستایي
ميتوان اثرات این پدیده را در قالب مدل مفهومي به شرح شكل ( )1تبيين كرد.
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مواد و روشها
این پژوهش در راستاي تلفيق گردشگري خانههاي دوم و اثرات آن در توسعه روستایي ميباشد الزمه انجام چنين
پژوهشي برخورداري از دیدگاهي است كه قابليت كلينگري داشته باشد .نوع پژوهش كاربردي و روش مورد
استفاده توصيفي-تحليلي ميباشد .براي گردآوري دادههاي مورد نياز از روش كتابخانهاي و ميداني (مشاهده،
پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شده است و براي تحليل دادهها از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي (مبتني بر
آزمون  tتك نمونهاي و رگرسيون خطي چند متغيره) در نرمافزار  SPSSبهره گرفته شده است .به طوري كه به
منظور تبيين نقش و اثرات گردشگري مبتني بر مالكيت خانههاي دوم روستایي در توسعه مناطق روستایي از دیدگاه
ساكنان دائمي در روستاهاي نمونه در  4شاخص اجتماعي-فرهنگي ،اقتصادي ،كالبدي و زیست-محيطي به شرح
جدول ( )2اقدام به تهيه و تدوین پرسشنامه مطابق با طيف ليكرت گردیده است.
جامعه آماري تحقيق ،دهستان حصار وليعصر از توابع شهرستان بوئينزهرا در جنوبغربي استان قزوین است كه از
شمال و غرب به استان زنجان ،از جنوب به استان همدان و از شرق به دهستان خرقان محدود است (شكل .)2
جامعه نمونه این تحقيق دربرگيرنده روستاهاي داراي خانههاي دوم گردشگري در دهستان حصار وليعصر از توابع
شهرستان بوئين زهرا است كه عمدتا در بخش جنوبي دهستان و كوهستاني موسوم به كوههاي خرقان واقع شده
است .بنابراین ،با توجه به تعداد اندک خانوارهاي ساكن دائمي در روستاهاي داراي این پدیده ( 57مورد با تاكيد بر
سرپرستان خانوار) همه آنها به صورت تمام شماري مورد بررسي قرار گرفته است (شكل  .)3البته الزم به یادآوري
است كه اغلب روستاهاي دهستان در بخش جنوبي بهدليل ضعف فعاليتهاي كشاورزي در سه دهه اخير فرآیند
برونكوچي شدیدي را تجربه كرده است و گسترش خانههاي دوم عمدتا توسط مهاجران سال هاي قبل صورت
گرفته است.
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شاخص

متغير

اقتصادي

ایجاد اشتغال در فعاليتهاي غير كشاورزي ،ایجاد اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي ،بهبود زیرساختهاي خدماتي ،تنوع
بخشي به منابع درآمدي خانوار و افزایش ميزان آن ،توسعه سرمایهگذاري در روستا ،قيمت زمين در بافت مسكوني و
حاشيه روستا ،قيمت كاالهاي ضروري و مصرفي در زمان حضور گردشگران ،فرصتهاي پسانداز خانوار ،سرمایهگذاري-
هاي غير دولتي در روستا ،ایجاد اشتغال در زمينه خدمات ،توسعه فعاليتهاي كارآفریني ،سرمایهگذاري در مشاغل سنتي.

اجتماعي -فرهنگي

رعایت آداب و رسوم محلي ،همكاري در مدیریت امور روستا ،مشاركت در تامين هزینههاي عمومي ،همياري در تامين
هزینههاي خدمات ،احساس امنيت در روستا ،كاهش مهاجرت ساكنان به ویژه جوانان ،ميزان همدلي در ميان اهالي روستا
با گردشگر ،تقویت نهادهاي محلي ،پایبندي به روابط سنتي ،ميزان جرائم و ناهنجاريها در روستا ،رواج فرهنگ مصرفي
در روستا ،ميزان تغيير در ارزشهاي مردم محلي ناشي از حضور گردشگران.

كالبدي

بهبود استانداردهاي مسكن ،تغييرات صورت گرفته در بافت كالبدي روستا ،مصالح مورد استفاده در ساخت و سازها،
الگوگيري از خانههاي دوم در ساخت مسكن ،توسعه ساخت ویالها در دامنهها و حاشيه روستا ،نظارت و كنترل بر
ساخت و سازها ،ساماندهي و بهبود معابر و رعایت حریم رودخانه و گذرگاهها ،جدولگذاري ،شنریزي و سنگفرش
كردن معابر ،توسعه زیرساختهاي ارتباطي جادهاي ،مشاركت در بهسازي روستا ،استفاده از دانشهاي جدید در ساخت
ساز ،سرمایهگذاري در طرحهاي انتقال آب به مزارع.

زیست محيطي

تغييرات كاربري در مزارع و باغات ،ساخت و ساز بدون برنامه ،تخليه نخالههاي ساختماني ،تخریب زیبایيهاي طبيعي،
تخریب مراتع و زیستگاههاي حيات وحش ،كاهش تنوع پوشش گياهي بدليل توسعه دامداريها ،آلودگي منابع آب
(افزایش استفاده از منابع آب ،رواج استفاده گسترده از انواع سموم و كودهاي شيميایي ،افزایش فاضالب تخليه شده به
منابع آبهاي سطحي و  ،)...همكاري در تامين هزینههاي جمع آوري زباله ،بهبود روشهاي دفع زباله ،ميزان دسترسي به
خدمات بهداشتي ،جمعآوري و دفع آبهاي سطحي ،رعایت پاگيزگي محيط.

شكل  :2موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان قزوين
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جدول  -2روستاهاي داراي خانه دوم در دهستان حصار وليعصر
روستا

خانوار *1385

خانوار ساكن دائمي**

تعداد خانه دوم***

اسماعيلآباد

44

15

300

كامشكان

31

13

750

آبدره

29

9

80

چنگوره

18

7

400

مشهد

26

13

45

جمع

-

57

1575

* با توجه به این كه آمارگيري در كشور در فصل پایيز ميباشد ،تعدادي از خانوارها جزو دارندگان خانههاي دوم ميباشند.
** تعداد خانوار ساكن دائمي در روستاهاي نمونه با توجه به مراجعه محققين در نيمه دوم آذر سال 1391
*** دادههاي حاصل از مصاحبه با ساكنان دائمي و نماینده شوراي اسالمي

يافتهها و بحث
در رابطه با نقش و اهميت گردشگري در توسعه مناطق روستایي ،بهویژه سكونتگاههاي روستایي كه در اثر فرآیند
مهاجرت تعداد بسياري از جمعيت خود را به مرور زمان بنا به دالیل متعدد اقتصادي و اجتماعي از دست داده و
روند روستاگریزي شدیدي را تجربه كردهاند.
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تا در آغاز فصل سرد و اواخر آذرماه به روستاهاي مورد مطالعه مراجعه شود تا دادههاي مورد نياز براي تحليل اثرات
گردشگري مبتني بر خانههاي دوم را از طریق مصاحبه با ساكنان دائمي و تكميل پرسشنامه گردآوري شود كه نتایج
یافتههاي توصيفي مرتبط در جدول ( )2ارایه شده است.
همان طوري كه در مباني نظري به آن اشاره شد گردشگري نقش بسيار مهمي در توسعه مناطق روستایي ایفا ميكند.
اثرات گردشگري خانه هاي دوم به عنوان یكي از اشكال توریسم روستایي در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،كالبدي و
زیست محيطي در بيشتر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است .لذا در این بخش از تحقيق به تحليل اثرات
گردشگري خانه هاي دوم در سكونتگاه هاي روستایي مورد مطالعه در ابعاد چهارگانه مذكور پرداخته ميشود.
الف -ابعاد اقتصادي
همانطوري كه جدول ( )3نشان ميدهد گردشگري مبتني بر خانههاي دوم در سكونتگاههاي روستایي داراي
خانههاي دوم داراي اثرات منفي و مثبت در بسياري از شاخصها ميباشد .بنابراین براي سنجش ميزان این اثرات،
گویههاي مورد نظر تحقيق در  7گروه شاخصهاي اقتصادي از قبيل ایجاد اشتغال در زمينه فعاليتهاي غير
كشاورزي ،ایجاد اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي ،بهبود زیرساختهاي خدماتي و زیربنایي ،تنوع بخشي به منابع
درآمدي خانوار و افزایش ميزان آن ،توسعه سرمایه گذاري در روستا توسط گردشگران و مالكان خانههاي دوم،
افزایش قيمت زمين (اراضي كشاورزي و مسكوني داخل بافت روستا) و مسكن و افزایش قيمت كاالهاي ضروري و
مصرفي در زمان حضور گردشگران در روستا دستهبندي شدهاند .تحليل دادههاي گردآوري شده از طریق پرسشنامه
و مصاحبه با ساكنان دائمي در روستاهاي نمونه با استفاده از تحليل ميانگين عددي از دیدگاه پاسخگویان براساس
آزمون  tتك نمونهاي مبين باالبودن تاثير گردشگري روستایي بهویژه گردشگري خانههاي دوم در روستا ميباشد.
بنابراین با احتساب دامنه طيفي شاخصهاي اقتصادي كه بين  1تا  5براساس طيف ليكرت در نوسان است ،این ميزان
براي تمامي ابعاد باالتر از شرایط مطلوب ( )4ارزیابي شده است و تفاوت معناداري آن نيز براي همه شاخصها
كامال معنادار است .به طوري كه یافتههاي تحليل نشان دهنده نقش تعيين كننده گردشگري در متنوعسازي و ایجاد
اشتغال در زمينه فعاليت هاي غير كشاورزي (از قبيل توسعه صنایع دستي ،نگهباني از تاسيسات ،سرایداري،
جمعآوري و فروش گياهان دارویي ،كارگري و  ،)...توسعه اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي (از قبيل توليد
محصوالت دامي و باغي ،كارگري دامداريها و مزارع و باغات مالكان غير ساكن و  ،)...بهبود زیرساختهاي
خدماتي و زیربنایي ،تنوع بخشي به منابع درآمدي و افزایش ميزان آن (فروش محصوالت دامي و باغي به
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(سرمایهگذاري در ساخت و ساز ویالها ،توسعه اراضي زیركشت باغات ،ایجاد كانالهاي انتقال و لولهگذاري آب به
مزارع و باغات) به عنوان اثرات مثبت ناشي از توسعه گردشگري خانههاي دوم در منطقه روستایي مورد مطالعه به
شمار مي آید .از طرفي دیگر حضور گردشگران در روستا و توسعه ویالسازي در آن منجر به بروز اثرات منفي
اقتصادي متعددي نيز شده است كه افزایش قيمت زمين (اراضي كشاورزي و مسكوني داخل بافت روستا) و افزایش
قيمت كاالهاي ضروري و مصرفي در زمان حضور گردشگران در روستا از جمله مهمترین آنها ميباشد.
جدول  -3معناداري تفاوت از حد مطلوب شاخصهاي اقتصادي در اثر توسعه گردشگري خانههاي دوم
مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 4
مولفه ها

ميانگين

آماره
آزمون

درجه

سطح

تفاوت از حد

فاصله اطمينان  95درصد

آزادي

معناداري

مطلوب

پایين تر

باالتر

اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي

4/2172

6/873

57

0/000

0/21724

0/1539

0/2805

اشتغال غير كشاورزي

4/4698

13/491

57

0/000

0/46983

0/4001

0/5396

توسعه زیرساختهاي خدماتي

4/4724

10/140

57

0/000

0/47241

0/3791

0/5657

تنوعبخشي و افزایش درآمد

4/4897

16/111

57

0/000

0/48966

0/4288

0/5505

سرمایهگذاري توسط گردشگران

4/3916

12/738

57

0/000

0/39163

0/3301

0/4532

افزایش قيمت كاالهاي مصرفي

4/4052

11/904

57

0/000

0/46552

0/3872

0/5438

افزایش قيمت زمين در روستا

4/4655

8/899

57

0/000

0/40517

0/3140

0/4963

t

ب -ابعاد اجتماعي-فرهنگي
یكي از مهمترین تاثيرات توسعه و گسترش گردشگري بهویژه مالكيت خانههاي دوم توسط افراد غيرساكن در مناطق
روستایي در ابعاد شاخصهاي اجتماعي-فرهنگي ميباشد .به این منظور گویههاي مورد نظر در  5زیرگروه به شرح
جدول  4دستهبندي شده است.
همانطور كه جدول ( )4نشان ميدهد ،تحليل ميانگين عددي از دیدگاه پاسخگویان و ساكنان دائمي در روستاهاي
نمونه براساس آزمون  tتك نمونهاي مبين باالبودن تاثير گردشگري روستایي بهویژه گردشگري خانههاي دوم در
روستا بهویژه در شاخص هاي ميزان مهاجرت به شهر براي كسب درآمد و رعایت و حفظ آداب و رسوم و سنن
محلي ميباشد .البته الزم به ذكر است كه به دليل غيبت طوالني مدت سرپرستان خانوارهاي داراي خانه دوم در این
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روستا نتوانسته است ميانگين باالتري نسبت به سایر شاخصها داشته باشد .بنابراین با احتساب دامنه طيفي
شاخص هاي مذكور براساس طيف ليكرت ،این ميزان براي ابعاد همكاري در امور عمومي روستا ،مشاركت در تامين
هزینهها و احساس امنيت در روستا پایينتر از مطلوبيت عددي مورد آزمون ( )4ارزیابي شده است و تفاوت
معناداري آن نيز براي همه شاخصها كامال معنادار است.
جدول  -4معناداري تفاوت از حد مطلوب شاخصهاي اجتماعي ناشي از توسعه گردشگري خانههاي دوم
مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 4
مولفهها

ميانگين

آماره
آزمون

درجه

سطح

تفاوت از

فاصله اطمينان  95درصد

آزادي

معناداري

حد مطلوب

پایين تر

باالتر

رعایت آداب و رسوم

4/0647

2/166

57

0/034

0/06466

0/0049

0/1244

همكاري در مدیریت امور

3/6940

-7/865

57

0/000

-0/30603

-0/3840

-0/2281

مشاركت در تامين هزینهها

3/8405

-4/281

57

0/000

-0/15948

-0/2341

-0/0849

احساس امنيت در روستا

3/6724

-6/191

57

0/000

-0/32759

-0/4335

-0/2216

كاهش مهاجرت ساكنان

4/3333

5/930

57

0/000

0/33333

0/2208

0/4459

t

همانطوري كه جدول باال نشان ميدهد از دیدگاه پاسخگویان كه از ساكنان دائمي روستاهاي نمونه هستند ،با توجه
به این كه كليه گردشگران و مالك خانههاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه مهاجران سال هاي قبل از روستا هستند
و بهدليل دارا بودن روابط خانوادگي و فاميلي حسنه با ساكنان دائمي و عدم نفوذ گردشگران بيگانه نظارت سخت
گيرانه تري نسبت به مسائل اجتماعي در روستا دارند .به طوري كه پاسخگویان نيز معتقدند كه احترام به سایرین و
ساكنان دائمي ،رعایت هنجارهاي اخالقي ،شركت در جشنها و مراسمها ،سازگاري گردشگران با رسومات محلي،
پایبندي به حفظ آداب و سنن و  ...توسط گردشگران و خانوادههاي آنان به ارتقاي انسجام و همبستگي اجتماعي
روستا كمك كرده است و گردشگران نيز با توجه به اقامت در روستا در تعطيالت آخر هفته و نيز حضور آنها در
بخش اعظمي از فصول تابستان و بهار خود را متعلق به روستا ميدانند .عالوه بر این،
بيشتر گردشگران با توجه به وجود همبستگي هاي اجتماعي فوق همكاري در مدیریت امور عمومي روستا از قبيل
تامين هزینههاي انتقال آب به مزارع ،مدیریت محيط روستا ،تامين منابع مالي مورد نياز شوراي ده ،حل اختالفات
ساكنان ،و  ...را در غياب دهياري در جهت بهبود شرایط روستا بدون داشتن مسئوليت تقبل ميكنند .از طرفي دیگر،
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روستاها به ویژه در فصول سرد سال سایر شاخصها از قبيل احساس امنيت در بين ساكنان ،مشاركت و مدیریت
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تصميمگيري شورا ،عضویت در مسئوليتهاي محلي و تعامل با سایر روستایيان را با توجه به نقش آن در بهبود
محيط اجتماعي-فرهنگي محل زندگي خود دارند.
یكي از مهمترین اثرات توسعه گردشگري از دیدگاه پاسخگویان ،كاهش ميزان مهاجرت خانوادههاي ساكن در
روستا به ویژه در بين جوانان با توجه به بهبود زمينههاي شغلي و تنوع بخشي به آن در زمينههاي خدماتي و توليدي
و نيز افزایش درآمد حاصل از آنها و بهبود دسترسي به خدمات عمومي و بهبود زیرساختهاي خدماتي و  ...در
روستا است به طوري این امر زمينه را براي بازگشت مهاجران سالهاي قبل از رواج پدیده گردشگري مبتني بر
خانههاي دوم به روستا تسریع كرده است.
ج -ابعاد محيطي
گردشگري مبتني بر خانههاي دوم در روستاهاي نمونه داراي اثرات منفي و مثبت در شاخصهاي زیست-محيطي
است .بنابراین براي سنجش ميزان این اثرات گویههاي مورد نظر تحقيق در  4گروه شاخصهاي زیست-محيطي به
شرح جدول  5دسته بندي شده است:
جدول  -5معناداري تفاوت از حد مطلوب شاخصهاي زيست-محيطي در اثر توسعه گردشگري خانههاي دوم
مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 4
مولفه ها

ميانگين

آماره
آزمون

درجه

سطح

تفاوت از

فاصله اطمينان  95درصد

آزادي

معناداري

حد مطلوب

پایين تر

باالتر

تغييرات كاربري مزارع و باغات

3/5819

-10/974

57

0/000

-0/41810

-0/4914

-0/3418

تخریب مراتع و پوشش گياهي

3/6681

-8/012

57

0/000

-0/33190

-0/4149

-0/2489

آلودگي محيط ناشي از زبالهها

3/3534

-13/459

57

0/000

-0/64655

-0/7427

-0/5504

آلودگي منابع آب و فاضالب

4/2457

4/510

57

0/000

0/24569

0/1366

0/3548

t

همانطوري كه جدول باال نشان ميدهد از دیدگاه پاسخگویان ساكن دائمي روستاهاي نمونه اثرات زیست محيطي
ناشي از حضور گردشگران تا حدودي با تخریب محيط زیست (تشدید تغييرات كاربري در مزارع و باغات حاشيه
روستا ،ساخت و ساز بدون برنامه ،تخليه نخالههاي ساختماني و  )...تخریب زیبایيهاي طبيعي (افزایش تقاضا براي
ساخت ویال در مناطق پایكوهي ،مراتع و زیستگاههاي حيات وحش ،كاهش تنوع پوشش گياهي بهدليل توسعه
دامداري ها ،افزایش شكار و  )...و آلودگي منابع آب (افزایش استفاده از منابع آب ،استفاده گسترده از انواع سموم و
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باال نشاندهنده معناداري تغييرات صورت گرفته از دیدگاه پاسخگویان در سطح  0/01است و براساس طيف ليكرت
به جزء در مورد مولفه آلودگي منابع آب و فاضالب پایينتر از حد مطلوبيت عددي مورد آزمون ( )4ارزیابي شده
است.
جدول  -6معناداري تفاوت از حد مطلوب شاخصهاي کالبدي در اثر توسعه گردشگري خانههاي دوم
مطلوبيت عددي ظرفيت مورد آزمون = 4
مولفه ها

ميانگين

آماره آزمون

درجه

سطح

تفاوت از حد

فاصله اطمينان  95درصد

t

آزادي

معناداري

مطلوب

پایين تر

باالتر

بهبود استاندارد ساخت و ساز

3/6559

-19/052

57

0/000

-0/34052

-0/3763

-0/3047

ساماندهي و بهبود معابر

3/6552

-6/738

57

0/000

-0/34483

-0/4473

-0/2423

زیرساختهاي توسعهاي

3/5172

-15/438

57

0/000

-0/48276

-0/5454

-0/4201

ابعاد كالبدي
براساس یافتههاي جدول ( ،)6شاخصهاي مرتبط با تاثيرات كالبدي ناشي از گردشگري مبتني بر خانههاي دوم در
روستاهاي مورد مطالعه در سه گروه كلي دستهبندي شدهاند .بررسي ميزان اثرگذاري گردشگري در روستاهاي
فوقالذكر ،بيانگر ایجاد تغييرات متعددي در شاخص بهبود استاندارد مسكن به لحاظ كمي و كيفي است به طوري كه
گسترش ساخت ویالها و خانه هاي دوم در این روستاها بعد از تخریب كلي روستاهاي حاضر (به گفته ساكنان
دائمي و شوراي اسالمي روستا بيش از  80درصد واحدهاي مسكوني آسيب كلي دیده بودهاند) در جریان زلزله سال
 1381منطقه خرقان آوج منجر به بازسازي مساكن روستایي شده است .در این فرآیند ساخت خانههاي روستایي و
بهویژه خانههاي دوم بافت روستا را به كلي دگرگون كرده است .مصالح عمده مورد استفاده در ساخت و سازهاي
جدید خارج از منطقه تامين شده و با توجه به نظارت كمتر سازمانهاي متولي نوسازي طرحها و نقشههاي متعددي
با الهام از خانههاي دوم موجود در مناطق دیگر كشور در منطقه ساخته شده است كه زمينه را براي الگوگيري از
آنها در بين ساكنان محلي مهيا ساخته است .به طوري كه در حال حاضر توسعه ساخت ویالها در دامنهها و حاشيه
روستا به تغييرات كاربري اراضي مرتعي ،مزارع و باغات شدت بخشيده و گسترش این پدیده در منطقه مورد مطالعه
عمدتا به صورت خودجوش و فاقد نظارت و كنترل برنامهریزي شده بوده است.
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كودهاي شيميایي ،افزایش فاضالب تخليه شده به منابع آبهاي سطحي و  )...همراه است .تحليل یافتههاي جدول
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به طوري كه با توجه به افزایش ساخت و ساز مسكن و بهبود شاخصهاي كالبدي و توسعه اقتصادي سكونتگاههاي
مورد مطالعه رعایت نظم معابر ،حریم رودخانه و گذرگاهها كامال مشهود است .از طرفي دیگر با توجه به
سرمایهگذاري مالكان خانههاي دوم و مشاركت آنها در تامين منابع مالي الزم جدولگذاري ،شنریزي و سنگفرش
كردن معابر روستا چهره خاصي به آنها داده است .سرمایهگذاري و همياري مالكان خانههاي دوم با مسئوالن محلي
و سازمانهاي متولي در توسعه زیرساختهاي خدماتي به ویژه زیرساختهاي ارتباطي جادهاي ،رعایت حریم آنها،
ایجاد پل هاي دسترسي ،آسفالته كردن جاده و  ...یكي دیگر از اثرات گردشگري خانههاي دوم در روستاهاي نمونه
است كه به كاهش انزواي جغرافيایي منطقه در یك دهه اخير كمك شایاني كرده است .بنابراین ،ميتوان اذعان كرد
كه یافتههاي جدول ( )6نشان دهنده معناداري تغييرات صورت گرفته از دیدگاه پاسخگویان در سطح  0/01بوده و
براساس طيف ليكرت در همه مولفهها پایينتر از حد مطلوبيت عددي مورد آزمون ( )4ارزیابي شده است.
در این بخش از تحقيق ،براي بررسي دامنه تاثيرات گردشگري خانههاي دوم در روستاهاي نمونه از دیدگاه
پاسخگویان سعي شد عمدهترین تاثيرات خانههاي دوم در توسعه سكونتگاههاي مورد مطالعه در ابعاد اقتصادي،
اجتماعي-فرهنگي ،زیست-محيطي و كالبدي از دادههاي گردآوري شده از طریق پرسشنامه ،استخراج شود .به
طوري كه از دادههاي استخراج شده به عنوان متغير وابسته و از دادههاي پرسشنامهاي (ميانگين هر یك از ابعاد فوق)
به عنوان متغيرهاي مستقل در تحليل رگرسيون چندگانه 17مورد استفاده قرار گرفت .بررسي مدل برازش رگرسيوني
نشان دهنده تاثير مثبت گردشگري مبتني بر خانههاي دوم در توسعه روستاي محل سكونت به ميزان  0/90ميباشد
(جدول .)7
جدول  -7تحليل واريانس عوامل تاثيرگذار در گردشگري خانههاي دوم روستايي
اشتباه معيار

ضریب تعيين تصحيح شده

ضریب تعيين

ضریب همبستگي چندگانه

0/02992

0/902

0/909

0/953

با استفاده از مدل رگرسيوني چندگانه توام نقش عوامل و شاخصهاي تاثيرگذار در ميزان اثرات گردشگري مبتني بر
خانههاي دوم و توسعه آن در روستاهاي نمونه مشخص گردید .به طوري كه نتایج حاصله حكایت از آن دارد كه


 -2براي بررسي نقش گردشگري مالكان خانههاي دوم روستایي و تاثير آن بر توسعه روستایي از آزمون رگرسيون  y  a  bxاستفاده شده است
كه این آزمون سطح معناداري بودن شاخصهاي بهكار گرفته شده را نشان ميدهد.
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.)8
جدول  -8تحليل واريانس مبتني بر وجود رابطه خطي بين توسعه روستايي و اثرات گردشگري خانههاي دوم
مولفهها

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

 آماره آزمون

سطح معناداري

اثر رگرسيوني

0/474

4

0/118

132/361

0/000

باقيمانده

0/047

53

0/001





كل

0/521

57







در جدول زیر مقادیر  ßبيانگر این واقعيت است كه از بين شاخصهاي چهارگانه مورد بررسي شاخصهاي كالبدي
( )0/754داراي بيشترین ميزان تاثير و شاخصهاي زیستمحيطي ( )0/368كمترین ميزان تاثير را در توسعه
روستایي و گسترش خانههاي دوم در روستاهاي داراي این پدیده را نشان ميدهند (جدول .)9
جدول  -9ضرايب شدت روابط ميان متغيرهاي اثرات گردشگري بر توسعه روستايي
نام متغير

ضرایب غير استاندارد
B

خطاي

ضرایب استاندارد شده
B

بتا

T

سطح معنيداري

ß

عرض از مبدا

-0/083

0/204

-

-0/410

0/684

اجتماعي

0/232

0/023

0/442

10/239

0/000

محيطي

0/168

0/022

0/368

7/759

0/000

اقتصادي

0/315

0/030

0/545

10/408

0/000

كالبدي

0/318

0/024

0/754

13/148

0/000

نتيجهگيري
در نيم قرن اخير پدیده گردشگري خانههاي دوم روستایي به عنوان یكي از زیرشاخههاي گردشگري روستایي مطرح
شده است كه بيانگر افزایش پيچيدگي الگوهاي تحرک رابطه روستا-شهري بوده و با اقامت گردشگران در مناطق
روستایي و استفاده از خدمات عمومي آنها مرتبط است .به عبارت دیگر ،خانههاي دوم به عنوان مهمترین تاثير
گردشگري در مناطق روستایي عمدتا توسط خانوادههاي ساكن در نقاط دیگر خریداري و یا به مدت طوالني اجاره
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ميگيرد .در یك دهه اخير این پدیده داراي اثرات متعددي در روستاهاي مورد مطالعه بوده كه تاثير زیادي در فرآیند
بازسازي یا تبدیل خانههاي قدیمي به خانههاي جدید داشته است كه عالوه بر زیباسازي كالبدي ،توانسته است از
طریق استخدام موقت یا دائم ساكنان محلي ضمن افزایش فرصتهاي كسب درآمد ،به فعالتر شدن فروشگاههاي
محلي ،توسعه تاسيسات زیرساختي و  ...در روستاها منجر شود.
در این رابطه گسترش فعاليتهاي گردشگري مبتني بر خانههاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه توانسته است اثرات
چشمگيري در توسعه روستاهاي نمونه برجا گذارد .به طوري كه این روستاها كه در اثر فرآیند مهاجرت جمعيت
خود را به مرور زمان بنا به دالیل متعدد اقتصادي و اجتماعي از دست داده و روند روستاگریزي شدیدي را تجربه
كردهاند در یك دهه اخير به عنوان مقصدي براي گردشگران شهري مطرح شده است .همانطوريكه یافتههاي
تحقيق نشان ميدهد تعداد خانههاي دوم به شدت رو به افزایش بوده و تعداد آنها به  1575مورد بالغ ميشود .از
طرفي دیگر ،توسعه ساختوساز و تغيير خانههاي موجود به خانههاي دوم توانسته است در سكونتگاههاي روستایي
مقصد به اثرات منفي و مثبت متعددي منجر شود .در زیرگروه شاخص اقتصادي یافتههاي تحقيق مبين تاثير معنادار
در ایجاد اشتغال در زمينه فعاليتهاي غير كشاورزي ،ایجاد اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي ،بهبود زیرساختهاي
خدماتي و زیربنایي ،تنوع بخشي به منابع درآمدي خانوار و افزایش ميزان آن ،توسعه سرمایهگذاري در روستا توسط
گردشگران و مالكان خانههاي دوم شود و از جمله اثرات منفي آن ميتوان به افزایش قيمت زمين (اراضي كشاورزي
و مسكوني داخل بافت روستا) و مسكن و افزایش قيمت كاال هاي ضروري و مصرفي در زمان حضور گردشگران در
روستا اشاره نمود .در زیر گروه شاخص اجتماعي مهمترین تاثيرات توسعه گردشگري به ویژه مالكيت خانههاي دوم
توسط افراد غير ساكن از دیدگاه ساكنان دائمي كاهش ميزان مهاجرت جوانان و خانوادهها به شهر براي كسب درآمد،
سازگاري گردشگران با آداب و رسوم و سنن محلي ميباشد ولي با توجه به غيبت نسبتا طوالني مالكان خانههاي
دوم (به ویژه در فصول سرد سال) در مواردي از قبيل احساس امنيت ،مشاركت و مدیریت روستا یافتههاي تحقيق
بيانگر پای ين بودن اثرات گردشگري در توسعه روستایي از دیدگاه ساكنان دائمي است .البته الزم به یادآوري است كه
ميزان همكاري گردشگران با توجه به وجود همبستگيهاي اجتماعي قوي بين مالكان خانههاي دوم با ساكنان دائمي
در مدیریت امور عمومي روستا از قبيل تامين هزینه هاي انتقال آب به مزارع ،مدیریت محيط روستا ،تامين منابع مالي
مورد نياز شوراي ده ،حل اختالفات ساكنان  ،و  ...باال بوده و آنان مشاركت باالیي در تامين هزینههاي عمومي،
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بهبود محيط اجتماعي-فرهنگي محل زندگي خود دارند.
در بعد محيطي از دیدگاه پاسخگویان ساكن دائمي روستاهاي نمونه اثرات زیست محيطي ناشي از حضور
گردشگران تا حد ودي با تخریب نسبتا زیاد محيط زیست (تشدید تغييرات كاربري در مزارع و باغات حاشيه روستا،
ساخت و ساز بدون برنامه ،تخليه نخالههاي ساختماني و  )...تخریب زیبایيهاي طبيعي (افزایش تقاضا براي ساخت
ویال در مناطق پایكوهي ،مراتع و زیستگاههاي حيات وحش ،كاهش تنوع پوشش گياهي بهدليل توسعه دامداريها،
افزایش شكار و  )...و آلودگي منابع آب (افزایش استفاده از منابع آب ،رواج استفاده گسترده از انواع سموم و
كودهاي شيميایي ،افزایش فاضالب تخليه شده به منابع آبهاي سطحي و  )...همراه است.
یافتههاي مطالعه بيانگر تاثيرات كالبدي ناشي از گردشگري خانههاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه نشاندهنده
ایجاد تغييرات شگرف شاخص بهبود استاندارد مسكن ،ساماندهي و بهسازي معابر عمومي و رعایت حریم معابر و
رودخانهها به لحاظ كمي و كيفي بوده و بازسازي مساكن در قالب فرآیند ساخت خانههاي روستایي و به ویژه
خانههاي دوم بافت روستا را با بهرهگيري از سرمایه هاي گردشگران و استفاده از مصالح مقاوم و نيز طرحها و نقشه
جدید به كلي دگرگون كرده است كه زمينه را براي الگوگيري از آنها در بين ساكنان محلي مهيا ساخته است .ولي
با توجه به توسعه خودجوش و فقدان نظارت و برنامهریزي در حال حاضر توسعه ساخت ویالها در دامنهها و
حاشيه روستا به تغييرات كاربري اراضي مرتعي ،مزارع و باغات شدت بخشيده است .یافتههاي ناشي از تحليل
رگرسيون نشان مي دهد كه ابعاد چهارگانه اجتماعي ،اقتصادي ،محيطي و كالبدي ناشي از اثرات گردشگري خانههاي
دوم با  0/90تاثير مثبت در ميزان رضایت مردم با توجه به معناداري تحليل واریانس در سطح  0/01مقادیر  ßبيانگر
بيشترین ميزان تاثير شاخصهاي كالبدي و اقتصادي و كمترین ميزان تاثير شاخصهاي زیستمحيطي در بين
شاخصهاي مورد مطالعه ميباشد .بنابراین با توجه مطالب فوق ميتوان گفت با مشاركت مردم در برنامههاي توسعه
روستایي ،تعاون و همكاري ميان مردم محلي و گردشگران ،سرمایهگذاري در خانههاي دوم و نظارت سازمانهاي
مرتبط در ساختسازها و رعایت كاربريهاي اراضي روستایي ميتواند به مدیریت بهتر گردشگري و اثرات آن
بيانجامد.
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