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  چكيده
 يداريخر يو فراغت يحيمقاصد تفر يت كه برااس ييروستا يدر نواح يگسترش گردشگر ياز الگوها يكيدوم  يهاخانه يگردشگر

نقش  يپژوهش بررس نيهدف ا. شوديدر روستاها م ييفضا-يكالبد راتيمختلف از جمله تاث راتيساخته شده و سبب تاث ايو 
) 1385-1395(ريدر دهه اخ النيشرق استان گ يهدف گردشگر يروستاها ييفضا-يدوم در تحوالت كالبد يهاخانه يگردشگر

گرفته  صورت يآن بر اساس مطالعات ميدانهاي اي از دادهتحليلي است كه بخش عمده -روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي. است
ت همچون مثب يامدهاياگرچه سبب اثرات و پ ييفضا يكالبد نهيدوم در زم يهاخانه يرگردشگريكه دهه اخ دهدينشان م جينتا. است
ه جهت استفاد يمتروك و ب يكاهش اراض، استفاده از مصالح پردوام در ساخت و سازها، بد روستاها و بهبود كالساختمان ينوساز

 بيتخر و رييل تغياز قب يمنف يامدهايروستاها شده اما اثرات و پ نيروستا در ا زاتيو تجه ساتيبهبود تاس، دوم يهااحداث خانه
. است را به همراه داشته. . .  مسكن و يالگو ريياز روستا و تغاندشمچ بيبرهم زدن و تخر، ياراض يكاربر رييتغ، يكشاورز ياراض

نسبت به سال  يدرصد 6/110احداث شده كه از رشد  يمطالعات هيخانه دوم در ناح 169تعداد  95در سال  قيتحق يهاافتهيبراساس 
دوم  يهاتعداد خانه نيشتريخانه دوم ب 42و  55دن با دارا بو بيانبارسر و باالرود به ترت يراستا روستاها نيبوده كه ا ربرخوردا85

حسن  يدر روستاها بيبه ترت ريدر دهه اخ ياراض يكاربر راتييتغ نيشتريب نيمورد مطالعه داشته و همچن يروستاها نيرا در ب
  . ) رخ داده استكتاره3/22هكتار) و انبارسر(6/56سرا(

  
  . النيشرق گ ،يهدف گردشگر يروستاها ،ييفضا -يددوم، تحوالت كالب يخانه ها يگردشگركليدواژگان: 
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  مقدمه
ا اخير در سراسر اروپهاي در سال. گردشگري كاتاليزوري كارآمد براي بازسازي و توسعه در نواحي روستايي است

اورزي شكهاي يا روستاهايي كه با كاهش فعاليتاي اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي حاشيههاي براي رفع چالش
 توسعه گردشگري در مناطق روستايي. (Sharply, 2002: 233)به گردشگري توجه شده است، سنتي روبرو هستند

، شغليهاي خلق فرصت، تنوع بخشي اقتصادي و رشد آن، تواند در توانمند سازي مردم محلي و توسعه منابع انسانيمي
تامين خدمات اجتماعي و پركردن شكاف بين نواحي شهري ارتقاي استانداردهاي زندگي از طريق ، حل معضل بيكاري

داشته باشد(مهدوي و اي مختلف و كاهش مهاجرت روستايي به كالن شهرها نقش عمدههاي و روستايي در زمينه
 افزايش، روستايي با توجه به توسعه حمل و نقل و ارتباطاتهاي امروزه گردشگري در محيط. )41: 1387، همكاران
، دومهاي و به دنبال آن شكل گيري و گسترش خانه. )296: 1383، (شكريدر حال گسترش است . . . راغت واوقات ف
از جمله عرصه هايي است كه در اين زمينه بهره برداري شده ، نواحي روستايي. حاضر استهاي مهم سدههاي از پديده

 توانمي در واقع. اندستايي ايجاد و گسترش يافتهدوم در نواحي روهاي بخش مهمي از خانه، است و به همين علت
دوم يكي از رايج ترين شكل اقامت در گردشگري روستايي است و به همين علت شكل هاي گفت اقامت در خانه

امروزه به عنوان يكي از مهمترين پيامدهاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي ها گيري و گسترش اين نوع خانه
تغييراتي ، دوم به صورت خودجوشهاي با توجه به گسترش پديده خانه، اخيرهاي در دهه. )5: 1382 ،(رضوانياست

يدي كلهاي فضايي روستاها به وجود آمده و بر يكي از مولفه –اجتماعي و كالبدي ، مختلف اقتصاديهاي در زمينه
مثال ممكن . )278: 1392، ادورخاني و همكاران(دتاثير گذاشته است، فضايي –يعني كالبدي ، توسعه پايدار گردشگري
دوم به هماهنگي و توازن آنها با هويت كالبدي روستا توجه كافي مبذول نشود و به اين هاي است در ساخت خانه

 :Smith, 1992)ترتيب با برهم زدن زيبايي بصري و تخريب پوشش گياهي به حس مكاني روستا آسيب وارد آيد

شود و به سبب طرح نامناسب يا موقعيت حساب نشده خانه دوم مهم ترين مي يي محيط طبيعي كمدر نتيجه زيبا. (136
از . (Eddington, 2008: 87)بيندمي لطمه، يعني تمايز از غير و تشابه با خودي، معيار ارزيابي هويت كالبدي روستا
تي و مقاوم سازي بافت سن، ساكنان منجر شودتواند به الگوبرداري مي كه، دومهاي آثار مثبت كالبدي گسترش خانه

نيز  براي مردم محلي، از روستاانديا تبديل آنها به مساكن جديد است كه عالوه بر تغيير چشمها بازسازي اين مسكن
 ،و همكاران (دادورخاني. دهدمي محلي را افزايشهاي آورد و درآمد فروشگاهمي زمينه اشتغال موقت يا دايمي فراهم

درايران اين نوع گردشگري شايد مهمترين شكل توسعه ي گردشگري در نواحي روستايي است كه به . )285 :1392
ييالقات و ، ي ساحلي درياي خزردر بسياري از مناطق از جمله اطراف كالن شهرها و نواحي مانند ناحيه، طور سريع

ي جنوبي ارتفاعات البرز مركزي رواج بيشتري دامنه، ستانگل، مازندران، گيالنهاي شمالي البرز در استانهاي دامنه
 حدود از اما اندداشته ينقش كشاورز صرفاً قبل يدهه  چند تا النيگ استان يدر روستاها. )307: 1387، دارد(رضواني

، اندشده خارج ديتول چرخه از مناطق نيا يكشاورز ياراض از ياريبس و آورده يخدماتي رو نقش به شييپ يدهه  دو
 كاركرد و نقش شتريب روستاها، شده فيتضع يدامدار و يكشاورز نهيدر زم هيناح يسنت يكاركردها بيترت نيا به

بودن  ريگردشگرپذ جه اينينت. اندرفتهيپذ را متمركز ريغ و متمركزهاي گاه تفرج و تاالرها، ييرايپذ مراكز، ياستراحتگاه
هاي جاذبه با داشتن منطقه شرق گيالن. فضايي در اين روستاها است -دي ايجاد تحوالت مختلف از جمله تحوالت كالب

دور يكي از مناطق پربازديد گردشگري در شمال كشور هاي طبيعي و انساني فراوان بويژه در مناطق روستايي از گذشته
ري ق هر چه بيشتر گردشگعالوه بر رون، شمال در دهه اخير و كوتاهتر شدن ميسر –با احداث اتوبان تهران . بوده است

ي دوم در مناطق روستايهاي اقدام به خريد ملك و ساخت خانه، در اين منطقه باعث گرديد تا بازديد كنندگان اين فضا
تاهاي روس. نمايند تا ايام تعطيل سال را با بهره مندي از مواهب طبيعي و انساني در ملك شخصي خود سپري نمايند

، كل)باالرود (سياه، روستاهاي هدف گردشگري شرق استان گيالن شامل انبارسر(آستانه)، رمورد مطالعه در رساله حاض
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م كهاي هر كدام از اين روستاها با دارا بودن جاذبه. باشندمي حسن سرا و سفيد آب (رودسر)، حسن بكنده (الهيجان)
 و يي در زمينه گردشگري برخوردار بودهاز توان بسيار باالاي اي و كوهپايهجلگه، هاي مختلف ساحلينظير در بخش

توجه به اين روستاها در قالب سفرهاي چند ساعته و علي الخصوص اقامت موقت . باشندمي مورد توجه گردشگران
 افزايش. دوم) بوده است كه در نتيجه كالبد اين روستاها را تحت تاثير قرار داده استهاي در اين روستاها (خانه

تغيير در مصالح ، تغييركاربري اراضي، دومهاي افزايش چشمگير مالكيت افراد غير بومي در خانه، دومهاي خانه
ذا در اين ل. از مهمترين اين تحوالت هستند. . .  و كاهش مساحت بنا در مساكن جديد، تغيير الگوي مسكن، ساختماني

هاي نقش گردشگري خانه، ان گيالنتحقيق سعي شده است با مطالعه بر روي روستاهاي هدف گردشگري شرق است
و ها اين روستاها در دهه اخير بررسي شده و در نهايت با توجه به امكانات و تواناييدوم برتحوالت كالبدي فضايي 

 .روستاهاي مورد مطالعه راهكارهايي جهت توسعه و ارتقاي صنعت گردشگري اين روستاها ارايه گرددهاي محدوديت
فضايي  -دوم در تحوالت كالبديهاي ق در پي پاسخگويي به اين سوال است كه: گردشگري خانهبنابراين اين تحقي

  روستاهاي هدف گردشگري شرق گيالن چه نقشي داشته است؟

  مباني نظري

 در لغت به معناي مكاني كهدر آن زندگي Home تشكيل شده است كه Second و Homeدوم از دو لغت  يخانه
دوم و دومين است و تركيب اين دو واژه اصطالح ، دوره كوتاهي از زمان، ر لغت به معناي ثانيهد Secondكنيم و مي

هاي خانه. دوم تعريف واحدي وجود نداردهاي در مورد خانه. (Crawley, 2000: 265)دهدمي خانه ي دوم را معني
رها براي گذران اوقات فراغت واستراحت خود در شود كه ساكنان شهمي ثانويه به خانه هايي گفتههاي دوم يا اقامتگاه

. نداتعطيالت و آخر هفته معروفهاي خانه، ييالقيهاي بينند و به نام خانهمي نواحي روستايي خوش آب و هوا تدارك
خانه هايي است  دوم روستايي چنين آمده است:هاي در فرهنگ جغرافياي انساني در مورد خانه. )60:1382، (رضواني

در نواحي ها اين گونه خانه معموالً. كنندمي كه خانوارهاي ساكن در نقاط ديگر خريداري و يا به مدت طوالني اجاره
 يزتعطيالت نهاي آخر هفته و خانههاي شوند و به آنها خانهمي روستايي قرار دارند و براي مقاصد تفريحي استفاده

ثر از عواملي دانست كه سبب توان متأمي دوم راهاي كلي پديده خانه به طور. (Johnston, 1988: 423)گويندمي
دوم  تاً بعد از جنگ جهانيرشد و گسترش اين پديده درمناطق روستايي عمد. شوندمي توسعه ي گردشگري روستايي

ود شبكه دليل بهبلزوم بهره گيري از اوقات فراغت و تسهيل در جابجايي به ، ثير افزايش درآمد و توان ماليو تحت تأ
ه دوران ب ي شكل گيري اين پديده در ايران از قدمت بيشتري برخوردار بوده و مشخصاً سابقه، حمل و نقل بوده است

، ارنوس بودند(آمأبسيار دور با اين پديده مهاي گرددو حتي برخي از روستاهاي شمال كشور از گذشتهمي قاجار باز
دوم در نواحي روستايي و جابجايي ساكنان اصلي روستاها را هاي سترش خانهراجر ماجاورا داليل گ. )65: 1385

باالرفتن سطح درآمد شهر نشينان و تقاضاي آنها و پايين بودن قيمت زمين و مسكن در نواحي مطلوب و جذاب 
االرفتن جه باز طرف ديگر هجوم گسترده موجب افزايش قيمت زمين و افزايش كاذب مسكن و در نتي. داندمي روستايي

. ا ندارندتوانايي پرداخت مبالغ هنگفت ر، پايين به دليل سطح اقتصادي نسبتاً، روستاييان نيز. شودمي ميزان ماليات
ي همچنين او بر اين باور است كه فرآيند جهان. خود را بفروشند و روستا را ترك كنندهاي شوند خانهمي بنابراين مجبور

ستايي موجب برون كوچي روستاييان و خالي شدن مسكن روستاييان و تبديل آنها به شدن و بازساخت اقتصاد رو
شود و مي عالوه بر اين چنين شكلي از گردشگري به شدت موجب تغيير معيشت روستاييان. شودمي دومهاي خانه

نوع گردشگري  سترش اينبه عبارت ديگر گ. چه بسا تغيير وسيع كاربري اراضي كشاورزي به مسكوني را به دنبال دارد
در مناطق روستايي در آينده ي نه چندان دور موجب كاهش اراضي كشاورزي و افت شديد توليدات كشاورزي خواهد 

 –اقتصادي هاي دوم با محيط طبيعي و فعاليتهاي از آنجايي كه گردشگري خانه. )Marjavara, 2008: 24(شد
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اين  .مدهاي مثبت و منفي فراواني را در مقصد و جامعه ميزبان داشته باشدتواند پيامي، اجتماعي رابطه متقابل دارد
كنند يم آنها بحث. اين موضوع به وسيله مولر و ديگران مطرح شده است. پيامدها از مكاني به مكان ديگر متفاوت است

دوم غلبه دارد و هاي خانه كهاي در نواحي. بستگي به موقعيت محلي دارد، دومهاي ازهاي متفاوت خانهاندكه چشم
 آيند شرايط متفاوتي را در برابر اين نكته كه چگونه اجتماع محليمي دايمي به وجودهاي از تبديل خانهها اين خانه

شهري هاي دوم در حومههاي تواند به عوامل به وجود آورنده اثرات در مقايسه با نواحي كه با هدف ساخت خانهمي
دوم و حضور مالكان غير هاي گسترش خانه. (Muller, 2004: 910)واكنش نشان دهد، اندگرفته شدهجذاب در نظر 

كه البته در برخي مواقع اين گونه تاثير  بالطبع اثرات چشمگيري بر جوامع روستايي خواهد داشت، بومي در روستاها
 جديدهاي بازسازي شوند يا تبديل به خانهقديمي هاي براي نمونه ممكن است خانه. سودمند نيز هستندها گذاري

هاي مردم محلي نيز چه به صورت موقت و يا دايم توسط مالكين خانه، شوند كه عالوه بر خوش منظره كردن يك محل
تر شده و يا ممكن است تسهيالت محلي فعالهاي فروشگاه، دوم استخدام شوند و از اين طريق درآمدي عايدشان شود

از اثرات منفي گردشگري و به ويژه . )124: 1380، (منشي زاده و نصيرير محيط روستا فراهم شودديگري نيز د
يزي رعه گردشگري مطابق با اصول برنامهاگر توس. پيامدهاي منفي تغيير كاربري اراضي است، دومهاي گردشگري خانه

ن به طوري كه تسهيالت گردشگري ممك، مايدتواند در نواحي روستايي مشكالتي را ايجاد نمي، كالبدي اراضي نباشد
 :1386 ،(عليقلي زادهاست زمين هايي را اشغال كند كه براي نوع ديگري از كاربري اراضي نظير كشاورزي مناسب است

، طبيعيهاي از روستا و خدشه دار شدن منظرهاندبر هم زدن همگني چشم، از آثار منفي آن پديده مهاجرت. )45
از آنجايي . (Sharply, 2002: 143)است. . .  افزايش قيمت اراضي و، اخت و ساز براي جامعه ميزبانسهاي محدوديت

- دوم به هماهنگي و توازن آنها با هويت كالبدي روستا توجه كافي مبذول نميهاي كه در ساخت خانه
پوشش گياهي به حس به اين ترتيب با برهم زدن زيبايي بصري و تخريب . (Mathiesin&Wall, 1982: 29)شود

شود و به سبب طرح مي در نتيجه زيبايي محيط طبيعي كم. (Wall&Smith, 1982: 136)مكاني روستا آسيب وارد آيد
شابه يعني تمايز از غير و ت، نامناسب يا موقعيت حساب نشده خانه دوم مهم ترين معيار ارزيابي هويت كالبدي روستا

دوم به عنوان بخش مهمي از گردشگري هاي گردشگري خانه. (Eddington, 1995: 87)بيندمي لطمه، با خودي
تواند خالق يا محرك يك فرآيند توسعه يافتگي براي مي، روستايي اگر به نحوي مناسب برنامه ريزي و مديريت شود

، تماعياج، دياقتصاهاي حصول به پايداري توسعه در نواحي روستايي و نيز پايداري جوامع محلي در كليه زير شاخه
دوم ي هاگردشگري روستايي از طريق مالكيت خانه، در بعضي از كشورها. فرهنگي و خود صنعت گردشگري باشد

  . )113: 1384، (رضوانيگيردمي ابزاري براي توسعه پايدار قرار

 پيشينه تحقيق

نواحي  فضايي در -ت كالبديدوم در تحوالهاي كلي مطالعات بسياري در مورد بررسي نقش گردشگري خانه طوربه 
  . ) چند نمونه از آنها نشان داده شده است1روستايي توسط محققان انجام شده است كه در جدول شماره(

  فضايي نواحي روستايي -هاي دوم در تحوالت كالبدينتايج تحقيقات در مورد بررسي نقش گردشگري خانه :1جدول
 منبع  نتايج پژوهش  مطالعه موردي   شموضوع پژوه

رحماني 1391
 ، و خدادادي

هاي اين تحقيق در ناحيه حاكي از آن است كه ايجاد و يافته
هاي دوم سبب افزايش تقاضاي مسكن و تغيير گسترش خانه

 همچنين. كاربري اراضي به مسكوني و تجاري شده است
هاي مسكن و الگوي معماري حاكم بر مجموعه متاثر ويژگي

ي در از روستاياندير يافته و چشمتغي از الگوي شهري كامالً 

روستاهاي 
  ييالقي

جواهرده 
 رامسر

ارزيابي پيامدهاي 
هاي دوم گسترش خانه

گردشگري بر ساختار 
  روستاها
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از شهري يا گداز از شكلي به اندحال تبديل به نوعي چشم
 . شكل ديگر است

، عنابستاني
1389 

ل كه شكهاي اين تحقيق در ناحيه حاكي از آن استيافته
هاي دوم در دهه اخير پيامدهاي كالبدي گيري خانه

به  تجاوز، گوناگوني از جمله تغيير كاربري باغات و مزارع
از روستايي همراه بوده به اندها و تغيير چشمحريم رودخانه

هاي دوم در حاشيه بافت درصد از خانه 5/86اي كه گونه
ر روستا احداث اي جديد در كناكالبدي يا بصورت محله

درصد موارد به تغيير كاربري باغات و مزارع 42 شده و در 
 . انجاميده است

روستاهاي 
  ييالقي

 شهر مشهد

بررسي آثار كالبدي 
هاي دوم بر توسعه خانه

  هاي روستاييسكونتگاه
 

سرور و 
، محموديان

1395 

هاي اين تحقيق در ناحيه حاكي از آن است كه يافته
هاي دوم اثراتي مانند تخريب گردشگري خانه

تخريب و تغيير كاربري اراضي ، ازهاي طبيعياندچشم
هاي كشاورزي را به كشاورزي و باغات و ركود فعاليت

 . داشته است

روستاهاي 
  دهستان

مهماندوست 
 نير

هاي گردشگري خانه
دوم و اثرات آن بر 
  نواحي روستايي

 

 1385، امار

ر هاي دوم دد كه گسترش خانهدههاي تحقيق نشان مييافته
اين ناحيه عموما متاثر از روابط خويشاوندي و مهاجرت 

 هايو همچنين بهبود زير ساخت معكوس(شهر به روستا)
ضمن اينكه اين پديده در روند توسعه خود . باشدارتباطي مي

نظارت و كنترل بي بهره بوده و بصورت ، از برنامه ريزي
  . يش يافته استخودجوش مكانيابي و افزا

بخش خورگام 
شهرستان 
  رودبار

بررسي و تحليل 
هاي دوم گسترش خانه

  در نواحي روستايي

فاضل نيا و 
، همكاران
1390 

هاي اين تحقيق در ناحيه حاكي از آن است كه يافته
هاي دوم اثرات مثبتي مثل بهبود وضع گردشگري خانه

ه قديمي داشتهاي بازسازي خانه، خيابان و خدمات روستايي
ديل تب، و وپيامدهاي منفي آن افزايش قيمت زمين و مسكن

 ،افزايش مالكيت افراد غير بومي، باغات كشاورزي به خانه
  .از روستا و افزايش ساخت و ساز استاندتخريب چشم

  روستاي برسه
شهرستان 
 تنكابن

هاي تحليل اثرات خانه
دوم بر ساختارروستاهاي 
 توريستي از نظر جامعه

 ميزبان

دادورخاني و 
، همكاران
1392 

هاي اين تحقيق در ناحيه حاكي از آن است كه يافته
هاي دوم با پيامدهاي كالبدي گوناگون مانند گردشگري خانه

 ،بافت سنتي مسكن روستا، تغيير كاربري باغات و مزارع
معماري ، هاي مسكونيكاهش دسترسي ساكنان به زمين

راه بوده و منجر به بروز ناهماهنگي ناهمگون با محيط به هم
 . در چهره و ساختار محيطي شده است

  دهستان برغان
شهرستان 
 ساوجبالغ

نقش گردشگري 
هاي دوم در خانه

 - تغييرات كالبدي
 فيزيكي نواحي روستايي

رضواني و 
 1384، صفايي

هاي اين تحقيق در ناحيه حاكي از آن است كه يافته
با پيامدهاي نامطلوبي مانند هاي دوم گردشگري خانه
 تخريب و، از طبيعياندتخريب چشم، آلودگي منابع آب

، افزايش مهاجرت، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغات
هاي كشاورزي و دوگانگي اجتماعي شده ركود فعاليت

 . است

 نواحي
  روستايي

 ال تهرانشم

 

هاي گردشگري خانه
 دوم و اثرات آن بر

 فرصت نواحي روستايي:
 يا تهديد
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آمار و 

  1388، برنجكار

هاي دوم در اين دهد كه گسترش خانهنتايج نشان مي
شهرستان عموما متاثر از شرايط جغرافيايي ناحيه و برنامه 

 هههاي دوم در دبيشترين تعداد خانه. باشدريزي موضعي مي
 ها ساكن تهراناخير برپا شده و مالك بيش از نيمي از خانه

ها عموما سه هفته تا يكماه هستند و مدت اقامت در اين خانه
  . باشددر سال مي

شهرستان بندر 
 انزلي

تحليل جغرافيايي 
هاي  دوم گسترش خانه

در نواحي روستايي بعد 
  از انقالب اسالمي

 روش تحقيق

 ميداني و اسنادي روش از اطالعات آوري جمع منظور به تحليلي است كه –توصيفي  پژوهش روش مطالعه در
 و تحقيق شينهپي، نظري مباني، مسئله بيان به مربوط اطالعات اسنادي مطالعات در كه ترتيب بدين. شده است استفاده
دي تحوالت كالب در شگريگرد نقش تحليل در و آمده بدست مطالعه مورد محدوده جمعيتي و جغرافيايي هاي ويژگي

ر د. شده است برده بهره ميداني مطالعات از اخير دهه در گيالن استان فضايي روستاهاي هدف گردشگري شرق –
مشاهده و مصاحبه با كارشناسان و مطالعات ميداني با مراجعه به روستاهاي هدف گردشگري شرق گيالن از طريق 

  . مختلف جمع آوري شد هاي ت در زمينهمديران محلي اطالعات ميداني در چندين نوب

  محدوده مورد مطالعه

روستاهاي  مورد مطالعه اين تحقيق روستاهاي هدف گردشگري شرق استان گيالن شامل روستاهاي محدوده
دهستان  ،بخش مركزي، باالرود(شهرستان سياهكل، دهستان دهگاء)، بخش كياشهر، انبارسر(شهرستان آستانه اشرفيه

بخش  ،حسن سرا (شهرستان رودسر، دهستان شيرپشت جو)، بخش رودبنه، بكنده(شهرستان الهيجان حسن، توتكي)
 روستاهاي مورد مطالعه به دليل. باشدمي بخش رحيم آباد)، و سفيدآب (شهرستان رودسر دهستان رضا محله)، مركزي

حسن  ،روستاهاي انبارسر. باشندمي از محيط طبيعي بكر و زيبا برخورداراي واقع شدن در نواحي ساحلي و كوهپايه
 ،شاليزار، باغات و جنگل، از ساحلانداز چشماي بكنده و حسن سرا به دليل واقع شدن در نواحي ساحلي و جلگه

با دارا بودن نواحي بكر اي بوده و روستاهاي سفيدآب و باالرود نيز در نواحي كوهپايهرودخانه و مرداب برخوردار 
عالوه بر ، روستاهاي ناحيه مطالعاتي. باشدمي طبيعي فراواني را دارا هاي ه و حيات وحش جاذبهجنگلي و رودخان

مراسم ، يصنايع دست، فرهنگي همچون گويش محليهاي طبيعي باتوجه به موقعيت جغرافيايي شان از جاذبه هاي جاذبه
رخوردار ب. . .  و قلعه سياه بيجار، تي تي كاروانسرا تاريخي از جملههاي و جاذبه. . .  و پوشاك ساكنان روستا، محلي

  . گردشگري در آنها شده استهاي سبب رونق فعاليتها بوده كه اين جاذبه
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  موقعيت روستاهاي هدف گردشگري در شرق استان گيالن :1شكل 

 95خانوار در سال  775نفر و  2200به  85خانوار در سال  762نفر و  2613جمعيت و خانوار ناحيه مطالعاتي از  
درصد و افزايش  -7/1توان گفت كاهش جمعيت ناحيه مطالعاتي طي دهه اخير داراي نرخي برابر مي رسيده است كه

آنچه كه از آمارهاي مطرح شده پيداست(جدول . درصد بوده است 7/1خانوار اين ناحيه طي اين دهه داراي رشد 
مواجه بوده و اين تغييرات ناشي  1395با رشد منفي در سال  1385سال  ) تغييرات جمعيتي محدوده تحقيق در2شماره

نكته جالب افزايش ميزان خانوار در ازاي كاهش . باشد. . . مينرخ منفي رشد جمعيت و، مير مرگ و، از ميزان مهاجرت
وم در د هاي هباشد كه اين مساله بدليل توجه به بخش گردشگري و عالقمندي گردشگران به ساخت خانمي جمعيت

  . باشدمي محدوده تحقيق و وجود جمعيت ساكن فصلي در اين روستاها

  85، 90، 95تعداد جمعيت و خانوار روستاهاي هدف گردشگري شرق گيالن در سالهاي  :2جدول 
رشد ده 
ساله 
  خانوار

نرخ رشد ده 
  ساله
  جمعيت

  جمعيت 1385سال  1390سال  1395سال 
  
 روستا

ف
ردي

 جمعيت درصد خانوار جمعيت درصد خانوار جمعيت صددر خانوار  

 1 انبارسر 938 85/35 291 825 17/34 286 826 54/37 291  -2/1  0

2/14  2/0-  209 45/28 626 202 46/27 663 183 45/24 639 
حسن 

 بكنده
2 

 3 حسن سرا 796 46/30 220 719 78/29 233 622 27/28 226  -4/2  7/2

 4 باالرود 215 22/8 61 184 6/7 55 106 8/4 42  -8/6  -2/31

 5 سفيدآب 25 95/0 7 23 95/0 6 20 9/0 7  -2/2  0

 جمع/درصد/رشد 2613 100 762 2414 100 782 2200 100 775  -7/1  7/1

      النياستان گ 95،90،85ينفوس و مسكن سال ها يعموم يسرشمار منبع:
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  85، 95ن در سالهاي تعداد جمعيت روستاهاي هدف گردشگري شرق گيال :2شكل

  
  85، 95تعداد خانوار روستاهاي هدف گردشگري شرق گيالن در سالهاي  :3شكل

  تحقيق هاي يافته

 ،دوم در روستاهاي ناحيه مطالعاتي تاثيرات مختلفي همچون افزايش ساخت و سازهاي مسكونيهاي خانه گردشگري
، الگوي مسكن تغيير، تغيير در مصالح ساختماني، ييركاربري اراضيتغ، دوم هاي افزايش مالكيت افراد غير بومي در خانه

 كاهش مساحت بنا در مساكن جديد و افزايش تعداد طبقات ساختمانها داشته كه در ذيل به بررسي و تحليل اين اثرات
  . پردازيممي

  
  دوم بر روستاهاي ناحيه مطالعاتي هاياثرات گردشگري خانه: 4شكل 
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  ازهاي مسكوني در ناحيه مطالعاتيافزايش ساخت و س

باشد كه به تبع آن ساخت و سازها افزايش مي فضايي هر ناحيه رشد جمعيت –يكي از فاكتورهاي توسعه كالبدي 
 وسعهبه سرعت ت. . .  اماكن اقتصادي و، هااماكن تفريحي و پارك، هاي ارتباطياعم از راهها پيدا كرده و كليه زيرساخت

كه قبال به آن پرداخته شده است  95و  85هاي اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن طي سالبر . يابدمي
اين كاهش . انددهد كه تمامي روستاهاي مورد مطالعه طي يك دهه گذشته با كاهش جمعيت مواجه بودهمي نشان

 اما از طرف. ت گرفته استجمعيت عمدتاً در نتيجه مهاجرت روستائيان به جهت يافتن شغل و كسب درآمد صور
دهند كه تعداد واحدهاي مسكوني در تمامي روستاهاي مورد مطالعه طي يك مي جداول فوق نشان هاي ديگر يافته

ضايي با ف -توان گفت كه اين رشد و توسعه كالبديمي به جرأت. دهه گذشته از رشد چشمگيري برخوردار بوده است
ل جدو. شد صنعت گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه صورت گرفته استدر نتيجه ر، توجه به كاهش جمعيت

در بعد تعداد واحدهاي مسكوني همه روستاهاي . دهدمي توزيع مساكن ناحيه مطالعاتي در دهه اخير را نشان )3شماره(
تاي روس. اندمورد مطالعه بجز روستاي سفيدآب از رشد چشمگيري در زمينه تعداد واحدهاي مسكوني برخوردار بوده

عد ب. درصد بيشترين رشد را در زمينه تعداد واحدهاي مسكوني در روستاهاي مورد مطالعه داشته است %65باالرود با 
. بعدي قرار دارند هاي درصد در رتبه 15و  23، 25انبارسر و حسن سرابه ترتيب با ، از آن روستاهاي حسن بكنده

ن مطالعات همچني. و فاصله از مسير اصلي بصورت ساكن باقي مانده استروستاي سفيدآب به دليل محدوديت اراضي 
ين بر اساس هم. باشدمي دوم در روستاهاي مورد مطالعه بجز روستاي سفيدآبهاي ميداني بيانگر شكل گيري خانه

ر روستاي دوم دهاي روستاهاي حسن سرا و حسن بكنده فاقد خانه دوم بوده ولي نسبت خانه1385مطالعات در سال 
دوم هاي نسبت خانه 1395همچنين در سال . باشدمي درصد كل مساكن 49درصد و درروستاي باالرود  5حسن سرا 

. باشدمي درصد كل مساكن 69 درصد و باالرود 14درصد حسن سرا  20حسن بكنده ، درصد 20در روستاي انبارسر 
درصد  100طالعاتي روستاهاي انبارسر و حسن بكنده با دوم روستاهاي ناحيه مهاي در خصوص رشد ده ساله خانه

دوم را هاي درصد كمترين رشد تعداد خانه 3/133 و 220بيشترين رشد و روستاهاي حسن سرا و باالرود به ترتيب با 
ا ب اين افزايش تعداد واحدهاي مسكوني با توجه به اينكه تمامي روستاهاي مورد مطالعه. باشندمي در دهه اخير دارا

ناشي از رونق صنعت ، اندو از طرف ديگر در بعد خانوار نيز رشد چنداني نداشتهاند رشد منفي جمعيت مواجه بوده
هاي دوم در اين مناطق و بهره مندي از جاذبههاي گردشگري و اشتياق گردشگران به سرمايه گذاري و ساخت خانه

ي يافته و روستا توسعه فيزيك، دومهاي با گسترش خانه. باشدمي هانساني و تاريخي در مناطق ياد شد، فرهنگي، طبيعي
اهاي مورد در بين روست. دوم بيشتر استهاي باشد كه تقاضا براي ساخت خانهمي توسعه فيزيكي روستا به سمتي
وستاهاي حسن ر. ساز باالترين ميزان گسترش فيزيكي متعلق به روستاي باالرود است مطالعه با توجه به آمار ساخت و

   .حسن سرا به ترتيب داراي بيشترين گسترش فيزيكي بعد از روستاي باالرود هستند، انبارسر، بكنده

  دومهاي افزايش مالكيت افراد غير بومي در خانه

 رادبا اف دوم در روستاهاي ناحيه مطالعاتي عمدتاًهاي دهد كه مالكيت خانهمي نتايج حاصل از مطالعات ميداني نشان
نسبت مالكين غير  1385در سال . غير بومي است و اين روند در محالت مرغوب روستا سرعت بيشتري داشته است

 1395درصد و در سال  56در روستاي باالرود به حدود ، درصد 40دوم در روستاي حسن سرا به هاي بومي خانه
درصد و در روستاي  80حسن بكنده به  روستاي، درصد 82نسبت مالكين غير بومي به كل در روستاي انبارسر به

 هايپيداست كه ميانگين نسبت مالكين غير بومي خانه )3با توجه به جدول شماره(. درصد رسيده است 55باالرود به 
كه نشان دهنده افزايش . رسيده است 1395درصد در سال  169به  1385درصد در سال  28دوم ناحيه مطالعاتي از 
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ي در خانه دوم ناحيه مطالعاتي بوده كه بر اساس مطالعات ميداني و مصاحبه انجام شده با دهيار مالكيت افراد غير بوم
، قم، تهران، و اعضاي شوراي اسالمي روستاهاي ناحيه مورد مطالعه اين مالكان غير بومي اغلب از شهرهاي رشت

  . باشندمي اصفهان و اردبيل

  لعاتي در دهه اخيرمشخصات و توزيع مساكن در ناحيه مطا :3جدول 
نسبت مالكين غير 

هاي بومي خانه
دوم به 

  كل(درصد)

تعداد مالكين غير 
هاي بومي خانه
  دوم

هاي نسبت خانه
دوم به كل 

  مساكن(درصد)

 
 هاي دومتعدادخانه

 
 تعداد كل مساكن

  
 روستا

ف
ردي

  

  سال
95  

  سال
85  

  سال
95  

  سال
85  

  سال
95  

  سال
85  

  رشد
  ده ساله
 (درصد)

  سال
95 

  الس
85 

  رشد
  ده ساله
 (درصد)

  سال
95 

  سال
85 

 1 انبارسر 221 271 23 0 55 100  0  20  0  45  0  82

 2 حسن بكنده 163 203 25 0 40 100  0  20  0  32  0  80

 3 حسن سرا 202 232 15 10 32 220  5  14  4  25  40  78

 4 باالرود 37 61 65 18 42 3/133  49  69  10  23  56  55

 5 سفيدآب 7 7 ـــ 0 0 ـــ  0  0  0  0  0  0

 6 جمع/ميانگين 630 774 6/25 28 169 6/110  11  25  14  125  19  59

  نگارنده يدانيمطالعات ممنبع: 

  اراضي تغييركاربري

 دوم علي الخصوص توسط گردشگران غير بومي در يك دهه اخيربههاي افزايش تقاضا براي ساخت و ساز خانه
 ياراض. منجر شده است دوم)هاي ه كاربري مسكوني وياليي(خانهتشديد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي ب

مت محصوالت يق نيتضم عدم و يكشاورز بخش نشدن تيحما علت به، رياخ يدهه يط ي اين روستاهاكشاورز
-95هاي مطالعه طي سال موردميزان سطح زراعي و باغي روستاهاي  )4شماره ( جدول در. اندشده يكاربر رييتغ دچار

و  هكتار) 5/35حسن سرا(ي روستاها در ي اراضي باغي و زراعيرات كاربرييتغ نيشتريب. آورده شده است 85
است و در نهايت سطح اراضي  داده هكتار) رخ 4/6در روستاي باالرود( يركاربريييتغ نيهكتار) وكمتر 14انبارسر(

 رسيده كه بنابراين 1395هكتار در سال  3/1128به   1385هكتار در سال  1191باغي و زراعي ناحيه مورد مطالعه از 
به اين ترتيب تغييرات . هكتار بوده است 7/62ميزان تغييرات كاربري ناحيه مطالعاتي در دهه اخير برابر  توان گفتمي

دوم)در واقع سبب تخريب اراضي مولد(زراعي و هاي كاربري اراضي زراعي و باغي به كاربري مسكوني وياليي(خانه
نتايج حاصل از مصاحبه با دهياران و مسولين . و جايگزيني و گسترش اراضي مصرفي و غير مولد شده است باغي)

دهد عمده ترين شكل تغيير كاربري اراضي ناشي از توسعه گردشگري مي مربوطه روستاهاي ناحيه مطالعاتي نشان
من ض، بوده است دوم)هاي وني وياليي(خانهشامل تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي به كاربري مسك، دومهاي خانه
اد در زمينه توسعه اقتص، دومهاي زراعي و باغي در مقايسه با بخش گردشگري بويژه توسعه خانههاي فعاليت، اينكه

  . محلي از ظرفيت پاييني برخورداراست
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  تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي ناحيه مطالعاتي در دهه اخير :4جدول

 ييراتدرصد تغ
  ميزان تغييرات

 (هكتار) 

سطح اراضي زراعي و 
  1395باغي  سال 

 (هكتار)

سطح اراضي زراعي و 
  1385باغي  سال 

 (هكتار)
 نام روستا

 انبارسر  290  276 14 3/22

 حسن بكنده  395  2/388 8/6 11

 حسن سرا  335  5/299 5/35 6/56

 باالرود  150  6/143 4/6 2/10

  سفيدآب  21  21  ــــ ــــ
  كل  1191  3/1128  7/62 100

  هاي نگارندهمحاسبه، هاي سازمان جهادكشاورزي گيالنمنبع: اطالعات و داده

  
  95تا  85 هايروستاهاي ناحيه مطالعاتي طي سال تغيير كاربري اراضي. 5شكل 

 نيتأم يبرا ياراض نيا سابق صاحبان، ياقتصاد چرخه از ياراض نيا شدن خارج و يزراع ياراض يكاربر رييتغ با
 شنهاديپ و يگردشگر گسترش. ابديمي رييتغ روستاها كاركرد واقع در و آورندمي رو يگريد ياقتصاد معاش بخش

، محصوالت ديتول از كشاورزان ضرر گاه و نييپا سود نيهمچن و يبوم ريغ انيمشتر طرف از باال يو حت مناسب متيق
 سهم ريپذ گردشگر يروستاها در بيترت نيبد. بفروشند خود را يكشاورز يراضا تا نمود بيرا ترغ نيساكن از يبرخ

  . است شده گذشته از كمتر يكشاورز بخش در اشتغال

  تغيير در مصالح ساختماني

تماعي اج، فرهنگي، ساخت و سازهاي مسكوني در هر منطقه و مصالح بكار رفته در آنها تحت تاثير مسايل محيطي
 در كه دهدمي در ناحيه مطالعاتي مورد مطالعه نيز بررسي مصالح ساختماني قديمي نشان. باشديم و اقتصادي آن منطقه

ساقه برنج  گل و الياف گياهي خصوصاً، خشت، از مصالحي همچون چوب عمدتاً قديمي روستاييانهاي ساختمان
 .ساخته شده است. . .  دامي وهاي وردهتهيه فرا، طيورداري، استفاده شده و داراي كاركردهاي مختلف از قبيل دامداري

 ،اند بلكه از مصالح شهري مثل بلوكشود از مصالح محلي ساخته نشدهمي دوم كه در روستاها احداثهاي اما خانه
روستايي ساخته شده و فقط كاركرد هاي بتن آرمه و اسكلت فلزي و با تيپ كامال متفاوت از خانه، سيمان، آجر

 مسكوني اينهاي دوم تحولي در ساخت و ساز واحدهاي اما به تدريج و با حضور خانه، يحي دارنداستراحتي و تفر
خود را از مصالح بادوام بسازند و هاي كه خانهاند روستاهاييان ناحيه مطالعاتي از آنها ياد گرفته، روستاها ايجاد گرديد

اخت همچنين قوانين جديد س. معماري آنها مختلط شده استتاحدودي جنبه استراحتي منازل روستايي افزايش يافته و 
باال رفتن ارزش و بهاي مسكن از جمله عوامل موثر بر اين ، و ساز و لزوم استفاده از مصالح استاندارد(مقاوم سازي)

ها رو به ابلوك و سيمان در اين روست، الزم به ذكر است كه استفاده از مصالح جديد مثل بتون آرمه. باشندمي تغييرات
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ر شده پردوام تر بوده اما هزينه باالتري را دمي افزايش است كه اين مصالح نسبت به مصالحي كه در گذشته استفاده
 درصد 35 آجر و سيمان بوده و، ناحيه مطالعاتي از جنس بلوكهاي درصد از خانه 60بر طبق مطالعات ميداني. بردارد

، با مصالح بومي قديمي خشتها درصد از خانه 5باشد و تنها فقط مي لت فلزيها از جنس بتن آرمه و اسكاز ساختمان
درصد بناهاي نوساز(بناهايي  30 همچنين براساس همين مطالعات از كل بناهاي ناحيه مطالعاتي حدود. باشدمي گل و كاه

ت)(بناهايي كه از تاريخ ساخت درصد بناهاي مرمتي(قابل سكون 70، باشند)مي سال 5-10كه به لحاظ قدمت داراي عمر
درصد بناهاي تخريبي(بناهايي كه قابليت مرمت  10، سال گذشته است و نياز به استحكام دارند) 15و ساز آنها بيش از 

  . باشندمي و نگهداري نداشته و الزم است به طور كلي تخريب شده و از نو ساخته شوند)

  تغيير الگوي مسكن

. پذيرديم توليد مردمان آن تأثيرهاي يچ گونه ترديد از اقتصاد آن جامعه و به ويژه از شيوهبدون ه، مسكن در هر منطقه
دامداري و صنايع دستي نيازهايي خاص را مطرح ساخته و سازندگان خانه را ناگزير ، توليد زراعيهاي هر يك از شيوه
داد و چگونگي عملكرد فضاهاي داخل خانه مؤثر شيوه توليد و نحوه معيشت نه تنها در تع. كندمي به مراعات آنها

گي ميزان وسعت خانه و چگون، در انتخاب نوع مصالح، بلكه به دليل تأثير مستقيم آن در ميزان امكانات مالي افراد، است
هاي همچنين سطح زيربنا و مهم تر از آن سطح مفيد خانه. شودمي عاملي مهم و اساسي محسوب، زينت كردن بنا

اقتصادي  -اجتماعيهاي نمايانگر ويژگي، شودمي مسكوني و ساير فضاهاي كاركردي تقسيمهاي يي كه به اتاقروستا
رسد در شكل گيري معماري مي به نظر. باشدمي مساكن روستايي و پايگاه اجتماعي خانواري كه در آن اسكان دارد

ا ايفا نموده است و معماري واحدهاي مسكوني روستا اوليه روستاهاي ناحيه مطالعاتي مسايل طبيعي نقش اساسي ر
 فعاليت عمده اقتصادي مردم اين روستاها كشاورزي همانطوري كه بيان شد. باشدمي متأثر از معماري سنتي منطقه

تركيب فضاها نشان دهنده نوع ، در اين روستاها. باشد كه در نحوه شكل گيري ساخت و سازها مؤثر بوده استمي
هر واحد مسكوني داراي يك فضاي باز (حياط) است كه توسط ديوار از واحدهاي ديگر . اقتصادي روستا استفعاليت 

توان به مي، محل زندگي روزانه، عالوه بر انباري، از ديگر فضاهاي موجود در واحدهاي مسكوني. جدا شده است
 ورشيد و باد غالب) تبعيت نموده و اكثرجهت قرار گرفتن مساكن از شرايط طبيعي(جهت تابش خ. طويله اشاره كرد

راستاي توسعه گردشگري  همانطور كه اشاره شد در. و ورودي مساكن رو به نور و شبكه معابر قرار دارندها پنجره
درصدي  6/110 دوم در محدوده مورد مطالعه رو به گسترش است بطوري كه در دهه اخير رشدهاي ساخت خانه
سازند در مي را عالوه بر اينكه از مصالح جديدها اين خانه، دومهاي مالكان خانه. شاهد بوديم دوم راهاي تعداد خانه

كنند كه همانطوريكه در قسمت ابعاد اجتماعي و فرهنگي مي از معماري مدرن شهري نيز استفادهها ساخت اين خانه
ود خهاي ب شده تا در دهه اخير روستاييان نيز خانهدوم سبهاي اين الگوي ساخت و ساز جديد در خانه، نيز اشاره شد
 .متاثر از عوامل فرهنگي و ميزان درآمد روستاييان است، دوم بنا كنند كه اين تغيير در ساخت و سازهاي را شبيه خانه

ق ياد طهمچنين با ورود گردشگران جهت اقامت در ايام تعطيل سال و همچنين افزايش تقاضا براي اقامت شبانه در منا
ا دوم و بهاي شده؛ از عوامل ديگري است كه روستائيان را بر آن داشت تا نوع مساكن خود را با الگوبرداري از خانه

بنابراين افزايش درآمد خانوارهاي روستايي از طريق اجاره اين . استفاده از مصالح با دوام به معماري جديد بنا نمايند
جديد معماري در نواحي روستايي بوده است كه باعث شد هاي استفاده از سبكعامل ديگر در ، مساكن به گردشگران

خانه مسكوني در در محدوده  110بر اساس مطالعات ميداني . تا الگوي مساكن روستايي نسبت به گذشته تغيير نمايد
 يه مطالعاتي را شاملدرصد از كل مسكن ناح 20اند كه حدود دوم ساخته شدههاي مورد مطالعه بر اساس معماري خانه

بر اساس مصاحبه با مسئولين و مديران محلي اين روستاها گرايش به ساخت مساكن با معماري ياد شده در . شودمي
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)  دوم و مساكن مدرنهاي بين روستاييان رو به افزايش است كه رشد شدن اين نوع معماري و شيوه ساخت و ساز(خانه
  . مي اين روستاها خواهد شدمسبب آشفتگي بيشتر در معماري بو

  كاهش مساحت بنا در مساكن جديد

مربع بود در حالي  500-1500متوسط مساحت يك واحد مسكوني ، با توجه به مطالعات ميداني درمحدوده مطالعاتي
  . متر مربع(عرصه ويالسازي) رسيده است 600نوساز به زير هاي هاي اخير مساحت خانهكه در سال

  هاقات ساختمانتعداد طب افزايش

بلند مرتبه سازي در دهه اخير در اين . باشندمي يك يا دو طبقهها بيشتر ساختمان، محدوده مطالعاتي روستاهايدر 
تغييري در الگوي ساخت و ساز با محدود ، با تقاضاي زياد جمعيت براي مسكن و كمبود زمين. روستاها شروع شد

هاي درصد از ساختمان 5. چند طبقه در اين روستاها ايجاد شده است مسكوني به صورتهاي نمودن مساحت واحد
 60همچنين حدود . باشند كه بيشتر در روستاهاي انبارسر و باالرود قرار دارندمي طبقه 3روستاهاي ناحيه مطالعاتي 

                     . باشندمي طبقه 1طبقه بوده و بقيه  2درصد از مساكن روستاهاي ناحيه مطالعاتي 

  نتيجه گيري

ش افزاي، فضايي تحوالتي را  همچون افزايش ساخت و ساز –گردشگري در محدوده مورد مطالعه در زمينه كالبدي 
، ر الگوي مسكنتغيي، تغيير در مصالح ساختماني، تغييركاربري اراضي، دومهاي چشمگير مالكيت افراد غير بومي در خانه

ي از كه برخرا در ناحيه مطالعاتي داشته است ها افزايش تعداد طبقات ساختمان ،كاهش مساحت بنا در مساكن جديد
باب  774 به 85باب در سال  630تعداد كل ساخت و ساز ناحيه مطالعاتي از . اندآنها مثبت و برخي ديگر منفي بوده

الزم به ذكر است كه . بوديمدرصد رشد ده ساله در ساخت و ساز را در اين روستاها شاهد  6/25رسيد كه  95در سال 
دوم ناحيه مطالعاتي بوده كه اين تعداد خانه دوم در هاي باب مربوط به خانه 28، 85از تعداد مسكن ذكر شده در سال 

دوم را در ناحيه مورد هاي درصد رشد تعداد خانه 6/110در دهه اخير ، باب رسيد كه روشن است 169به  95سال 
درصد بيشترين رشد و روستاهاي حسن سرا و  100استا روستاهاي انبارسر و حسن بكنده با در اين ر. مطالعه داريم

در همچنين . باشندمي دوم را در دهه اخير داراهاي درصد كمترين رشد تعداد خانه 3/133 و 220باالرود به ترتيب با 
رود ترش فيزيكي متعلق به روستاي باالبين روستاهاي مورد مطالعه با توجه به آمار ساخت وساز باالترين ميزان گس

حسن سرا به ترتيب داراي بيشترين گسترش فيزيكي بعد از روستاي باالرود ، انبارسر، روستاهاي حسن بكنده. است
رسيد كه اين رشد منفي تعداد  95نفر در سال  125به  85نفر در سال  14از ها تعداد مالكان غير بومي اين خانه. هستند

  . دوم در اين روستاهاستهاي بومي از پيامدهاي منفي گسترش خانهمالكان غير 

راضي شامل تغيير كاربري ا، مطالعاتي عمده ترين شكل تغيير كاربري اراضي ناشي از توسعه گردشگري ناحيهدر 
تغيير  آببوده و در تمامي روستاها به غير از روستاي سفيد دوم)هاي زراعي و باغي به كاربري مسكوني وياليي(خانه

هكتار)  3/22و انبارسر( هكتار) 6/56حسن سرا(ي روستا در يرات كاربرييتغ نيشتريب. كاربري اراضي رخ داده است
در واقع  وم)دهاي به اين ترتيب تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي به كاربري مسكوني وياليي(خانه. است داده رخ

يگر از د. يگزيني و گسترش اراضي مصرفي و غير مولد شده استو جا سبب تخريب اراضي مولد(زراعي و باغي)
 غيير در مصالح ساختماني در ساخت وتتوان به مي اثرات كالبدي فضايي گردشگري در روستاهاي ناحيه مطالعاتي

مسكوني اين روستاها هاي دوم تحولي در ساخت و ساز واحدهاي به تدريج و با حضور خانه. سازها اشاره داشت
، آجر ،خود را از مصالح بادوام مثل بلوكهاي كه خانهاند يجاد گرديد و روستاهاييان ناحيه مطالعاتي از آنها ياد گرفتها
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بتن آرمه و اسكلت فلزي و با معماري مدرن  بسازندكه تاحدودي جنبه استراحتي منازل روستايي افزايش يافته ، سيمان
خانه مسكوني در محدوده مورد مطالعه بر اساس  110مطالعات ميداني بر اساس . و معماري آنها مختلط شده است

شود كه رشد  اين مي درصد از كل مسكن ناحيه مطالعاتي را شامل 20كه حدود اند دوم ساخته شدههاي معماري خانه
تاها اين روسدوم و مساكن مدرن) سبب آشفتگي بيشتر در معماري بومي هاي نوع معماري و شيوه ساخت و ساز(خانه

دوم در اين روستاها لذا الزم است رشد و گسترش هاي باتوجه به پيامدهاي اشاره شده گسترش خانه. خواهد شد
دوم در اين روستاها در چهارچوب برنامه ريزي و مديريت درست كه فاكتور پايداري نيز بايد در آن لحاظ هاي خانه
رت زيرا در غير اين صو. و پيامدهاي منفي آن را به حداقل برسانيم صورت گيرد تا پيامدهاي مثبت را افزايش، شود

، گردديم فضايي اين روستاها منجر -پيامدهاي منفي غالب شده كه اين موضوع عالوه بر آنكه به ناپايداري ابعاد كالبدي
اي پيشنهادهدر اين راستا . زداانددوم را در اين روستاها به مخاطرههاي توسعه گردشگري خانه تواندمي بلكه به مرور

  شود:مي زير در قالب راهكارها ارائه

 هاي دومكاهش اثرات منفي گردشگري خانه هاي جامع گردشگري به منظور ساماندهي مناسب وتهيه طرح 

 ري به رويه و آسيب پذياعطاي اختيارات بيشتر به مديران محلي روستاها به منظور جلوگيري از تغييرات بي
 روستا منابع

 دومهاي استفاده از مصالح بومي سازگار با اقليم در ساخت و ساز خانه 

 كنندمي دوم استفادههاي تشويق افرادي كه از ساخت و سازهاي بومي منطقه براي احداث خانه . 

 هاي دوم و هزينه كرد آن در روستاتعيين مقررات براي اخذ ماليات از صاحبان خانه 

 مي ساخت و سازهاي روستانظارت مكاني بر تما 

 دومهاي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي باغي و زراعي به كاربري خانه 

 دومهاي تهيه بانك اطالعاتي از خانه 

 دوم به منظور حفظ تناسب و بافت روستاهاي خاص براي ساخت و ساز خانههاي مشخص نمودن محدوده 
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