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 :چكیده

جهاني دوم با بهبود راههاي ارتباطي ، سرعت و سهولت جابجايي ، اقبال عموومي بوه از جنگ  بعد

برنامه ريزي جهت گذران اوقات فراغت ، گسوتر  شهرنيويني و متعاقبوا معضو ت و ميو  ت 

گريبانگير آن ، بهبود وضعيت اقتصادي ، جاذبه هاي محيط روستايي و... موجو  روا  گردشوگري 

ه گردشگران به تدارك خانه دوم در روستاهاي هدف گردشگري شده است. روستايي و در نهايت توج

اين مو  روند رو به توسعه اي در جهان و حتي در ايران ) خصوصا در مناطق خو  آب و هوا بويژه 

مناطق نزديك به شهرهاي بزرگ ( و در مناطقي با ويژگي هاي خاص و جاذبه هاي ويژه گردشگري 

 ه اين مناطق داشته است.و ابتدا توسط ساكنين اولي

منطقه تويه دروار دامغان ، با جاذبه هاي گردشگري فراوان  از اين قائده مستثني نبوده و احودا  

خانه هاي دوم يا خانه هاي تعطي ت با هدف گذران اوقات فراغت در آن آغواز و روز بوه روز سوير 

ق نيان مي دهد كه ش ل گيري صعودي خود را با شتاب فراوان دنبال مي نمايد. يافته هاي تحقي

خانه هاي دوم در اين منطقه در دهه هاي اخير با پيامدهاي كالبدي گوناگون مانند : تغيير چيو  

اندازهاي زيباي روستايي ، تغيير كاريري اراضي زراعي ، تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي ، تخري  

... همراه بوده اسوت.اما از سوويي پوشش گياهي و نابودي حيات جانوري ، آلودگي محيط زيست و 

ديگر نمي توان بهسازي بافت قديمي روستا ، افزايش ام انوات رفواهي ، خودماتي ، بهبوود اوضوا  

 اقتصادي و ...  را به عنوان اثرات مثبت آن از نظر دور داشت .

 در اين مقاله سعي شده است نسبت به  ارزيابي خانه هاي دوم  و بررسوي جايگواه آن در توسوعه

روستايي منطقه تويه دروار ، موارد مغفول و از نظر دور داشته آن و اقداماتي كه بايد در جهت تحقق 

توسعه پايدار روستايي مد نظر قرار گيرد ، پرداخته شده و  در انتها با ارائوه راه ارهوايي از قبيول 

 پارچوه مطالعات كاربري زمين ، اعموال محودوديت و يوا ميووقهاي احودا  ، و طراحوي نظوام ي
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گردشگري منجر به افزايش فرصتهاي بهره برداري و كاهش تهديدات احتمالي روند رو به گستر  

 اين پديده نوزا و چند بعدي شد.

تويه  توسعه پايدار ، ، خانه هاي دوم ، گردشگري روستايي ، ساماندهي فضاييواژه های کلیدی : 

 دروار دامغان

 

 مقدمه :

مي  ت شهرها و ل مرتبط به آنها مورد غفلت و بي توجهي بوده اند در مناطقي كه روستاها و مسائ

با آنها نيز بييتر بوده است و بر ع س در مناطقي كه از عمران و آبواداني بهتوري  پيرامونمناطق 

برخوردار بوده اند نابساماني و معض ت منطقه اي كمتر بوده است. از اينرو عدم نگاه دقيق و واكاوي 

ايي ؛ بافت ، سيما ؛ فض عخصوصا بي توجهي نسبت به بخش مس ن روستايي ؛ توزيمسائل روستايي 

و ... و در نهايت ساكنين و بهره وران از اين مساكن  ضمن بي توجهي به نيازمنودي اوليوه بخوش 

 عمده اي از جمعيت كيور بر ه  زدن تعادل اجتماعي اقتصادي كالبدي روستاها ، شهرها و مناطق

و متعاق  آن بروز نابساماني در نظام س ونتگاهي كيور را بدنبال  تر نظير استانهاوسيعتر و گسترده 

ضرورت مطالعه خانه هاي دوم به عنوان بخيي از اين مساكن با توجه بوه اهميوت خواهد داشت. 

روستاها و نقش تعيين كننده اي كه در توسعه پايدار ملي ايفا مي كنند نبايد از نظر دور نگه داشته 

 شود.

انه هاي دوم در كت  و مقاالت مختلف با تعابير و تعريفهاي متفاوتي ب ار برده شده است كوه از خ

 اجما  آنان مي توان خانه هاي دوم را اينگونه تعريف كرد :

و به طور موقتي و در ساكنينش خانه هاي دوم : خانه هايي كه در محلي غير از محل س ونت اصلي 

 جهت گذران اوقات فراغت مورد استفاده قرار مي گيرند. موماو ع مقطع زماني كوتاهي از سال
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از ميان الگوها و روشهاي توسعه پايدار روستايي ، الگوي توريس  روستايي و به تبوع آن توسوعه و 

گستر  هدفمند خانه هاي دوم در نواحي روستايي پيينهاد مي شود.اين الگوها مي تواند ضومن 

و ساختار اقتصوادي رو بوه رشود و تحوول ج  تحول در نظام تمركز زدايي جمعيت ، سرمايه ، مو

 كياورزي و صنايع مرتبط با روستا و ... باشد.

با مطالعه سابقه گردشگري شهرهاي و مناطق هدف گردشگري به وضوح مي توان دريافوت كوه در 

اين  اين مناطق قبل از گستر  صنعت توريس  ، احدا  هتلها ، رستورانها ، تورهاي گردشگري و ...

مناطق  قب  توسط ساكنين اصليش از طريق احدا  خانه هاي دوم مورد توجه افراد غير بومي قرار 

استان سمنان مناطق گردشگري حاشيه شمالي تهران و ... درگرفته اند . منطقه توريستي شهميرزاد 

 گواه اين مدعاست.

شومال -ميوهد-ي اصلي تهرانمنطقه تويه دروار استان سمنان به دليل واقع شدن در مسير ر اهها

مل ساكن خصوصا ساكنين خانه هواي دوم و ي متعدد و متنو  و جمعيت قابل تاكيور و جاذبه ها

را توجه به آثار و پيامدهاي مثبت يا منفي اين خانه ها   سير صعودي احدا  و تملك اين خانه ها

 بييتر مي نمايد.

و و گسوتر  مال يوت خانوه هواي دوم  شناخت و تحليل اثورات و پيامودهاي گردشوگري از اينرو

موي توانود بوه ( تويه دروار دامغان مورد مطالعه )شناسايي فرصتها و تهديدات پيش رو در منطقه 

عنوان الگويي براي مناطقي باشد كه در حال گذار از حالت سنتي خود و  تبديل به مناطقي با محور 

با ارائه و اجراي راه ارهواي ق مي توان در اين مناطگردشگري مي باشند .  ، اقتصادي و اجتماعي

پيش رو را فوراه   بهره برداري مناس  از فرصتها و كاهش تهديداتموجبات  مقطعي و بلند مدت

ابزارهاي موثر توسعه پايدار روستايي گردشگري خانه هاي دوم را به عنوان ي ي از  آورده و در نهايت

 تبديل كرد.

 روش تحقیق 
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مطالعه توصيفي و تحليلوي اسوت. منوابع داده هوا عبارتنود از : رو   رو  تحقيق حاضر مبتي بر

پيماييي يا ميداني كه در آن اط عات مورد نظر از طريق مراجعه به اعضاي شوراي هاي اس مي ، 

دهياري ها و اهالي روستاهاي منطقه و توسط انجام مصاحبه و يا ت ميل پرسينامه اط عات موورد 

مفهومي پژوهش ، از طريق رو  كتابخانه  –آن مانند چارچوب نظري نظر بدست آمد. بخش ديگر 

اي به دست آمده است.پس از جمع آوري داده ها به پرداز  آنها اقدام گرديد.براي پرداز  داده ها 

و تجزيه و تحليل آنها از رو  هاي مختلف آماري استفاده شوده و در برخوي مووارد از رو  هواي 

ها جهت افزايش فرصتها و كاهش تهديدات پيش رو به ارائه راه ارهايي كيفي بهره گيري شد. در انت

 پرداخته شد.

 

 خانه های دوم و نواحی روستایی

اثرات گردشگري خانه هاي دوم بر مناطق روستايي متعدد و چند بعدي است.از اينرو با واكاوي و  

ي و ميزبوان جامعوه برنامه ريزي صحيح مي توان اين اثرات متنو  و گسوترده را بور محويط محلو

روستايي در جهت ارتقاء و توسعه پايدار روستايي هدايت و مديريت نمود.اين اثرات شوامل طيفوي 

 مختلف و متغير از تاثيرات مثبت يا منفي مي باشد.

در بررسي خانه هاي دوم در ابتدا  مال ان اين خانه ها كه عموما از طيف گردشگران ثابت منطقوه 

از آنجا كه گردشوگران  ، معمووال روحيوات ، را بر جامعه ميزبان دارند زيرا هستند بييترين تاثير 

انگيزه ها ، آموخته ها ، وضعيت فرهنگي و اقتصادي ، موقعيت اجتماعي و.... متفاوتي دارند انتظار 

مي رود با تملك خانه هاي دوم و گذران اوقات فراغت الگوي رفتاري و عمل رد و تاثيرات متفاوتي بر 

 روستايي و در حد وسيعتر بر هر جامعه ميزبان داشته باشند. جوامع

با كيف پيچيدگي ها و نظام حاك  بر الگوهاي رفتاري گردشگران مي توان اثرات متفاوت ناشي از 

حضور ساكنين مختلف خانه هاي دوم را به درستي شناسايي و آثار متفاوتي را پيش بيني نمود و با 
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ها مي توان در جوامع ميزبان  به صورت علمي به گونه اي مديريت نمود  بهره گيري از اينگونه يافته

كه به ارتقاء كيفيت محيط و شرايط زندگي جامعه ميزبان بيانجامد و تبعات نامطلوب ناشي از اثارت 

منفي آن را به حداقل رساند. در ادامه از محصول و نتيجه تف رات اين مال ان كه همان خانه هواي 

با مياهده ، جمع آوري اط عات و تجزيه  ان تاثيرات متعاق  آنرا بررسي نمود.مث دوم است مي تو

موي تووان بوه ارتبواا ميوان اثورات و  دومو تحليل آثار و پيامدهاي ناشي از گستر  خانه هواي 

،  طيفي از اثرات مثبت تا منفي را در بر  گيرد  كهبر جامعه ميزبان  اين خانه هاپيامدهاي گستر  

براي مثال مم ن است در ساخت خانه هاي دوم بوه همواهنگي و تووازن آن هوا بوا هويوت .پي برد

كالبدي روستا توجه كافي نيده و يا با تخري  سيماي طبيعي و تخري  پوشش گياهي و به خطر 

و انداختن حيات جانوري و ...  به حس م اني زيباي روستايي لطمات و آسيبهاي جدي وارد سازد. 

ازي بافتهاي فرسوده روستايي به عنوان جنبه مثبت تغيير سويماي بصوري روسوتا بازس يا به لحاظ

دگرگوني اجتماعي شامل كاهش جمعيت دائمي ، دگرگوني در زمينه تركي  سوني و  اشاره نمود.

جنسي ، تعارضات فرهنگي دو جامعه ميهمان و ميزبان و... موضوعي مه  و قابل تامل بوده و تاثير 

 از جمله تاثيرات اقتصادي نيز مي باشد. گذار بر ساير بخيها

ع وه بر تنو  تاثيرات ، عمق اين تاثيرات  نيز بسيار متنو  است به عنوان مثال اين تاثيرات موي 

تواند در بخيي از يك محله روستايي ، يك روستا ، دهستان ، بخش ، شهرستان ، استان  و  در حد 

عدم تاثيرات گاها بقدري مه  است كه مم ن است هدايت و مديريت اين فراتر در سطح ملي باشد 

بوه عنووان   مساكن روستاهاي ابيانه ، ماسووله ، كنودوان مديريت آنها لطمات جدي ايجاد نمايد. 

تواكنون توا  خانه هاي دوم اين مناطق نيوز باالطبع الگوهاي خاص مساكن روستايي معرفي شده و

بايستي از تاثيرات خانه هاي دومي كه با اين الگوها هر چند كه  متاثر از اين الگوها بوده است.حدي 

 تعارض دارند جهت حفظ اصالت آنان جلوگيري نمود.
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در اين ميان منطقه تويه دروار كه داراي پتانسيل هاي ويژه گردشوگري و اسوتعدادهاي بوالقوه و   

جهت مطالعه  بالفعل جهت رشد و توسعه و گذار از روستا به شهر مي باشد مي تواند الگوي مناسبي

بررسي اثورات و پيامودهاي ناشوي از روستا ها و حتي شهرهاي كوچك با شرايط ميابه بوده تا به 

گذران اوقات فراغت و گردشگري خصوصا گذران كوتاه مدت اوقات فراغت در فضاهاي روسوتايي و 

ه هاي تحقيق  پيرامون شهرها با روي رد ساخت خانه هاي دوم  پرداخته شده تا با بهره گيري از يافت

در برنامه ريزي و مديريت فعاليت هاي گردشگري و توسعه ناحيه اي مورد اسوتفاده واقوع شوده و 

 اثرات و پيامدهاي  مثبت و يا منفي حضور  مال ان اين خانه ها را افزايش و يا كاهش داد.

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

، داراي جاذبه هاي طبيعي و گردشگري منطقه تويه دروار ، دهستاني كوهستاني و خو  آب وهوا 

در استان سمنان و در فراوان ، چي  اندازهاي بسيار زيباي روستايي ، پييينه و آثار تاريخي فراوان 

كيلومتري شرق سمنان به طول شمالي جنوبي  50كيلومتري شمال غرب شهر دامغان و  05فاصله 

ت . بر اساس آخرين سرشماري جمعيت كيلومتر واقع شده اس 05كيلومتر و عرض شرقي غربي  05

خانوار( و مركز آن روستاي دروار است.ديگر روستاهاي مس وني اين   045نفر ) 3050اين دهستان 

.وجود مناظر بسيار زيبا ، آب و هوا  دشتبو ، دهخدا ، سرتنگه صح،دهستان عبارتند از : قوشه ، تويه ،

آثار تاريخي ، و ... موج  گيته است همه ساله و ي مساعد ، وجود باغات فراوان ، آداب و رسوم ، 

ژه ايام تعطيل شاهد حضور تعدادي زيادي از گردشگران براي گوذران در فصول مختلف سال به وي

 اوقات فراغت در اين منطقه با صفا باشي .
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عيت دهستاني در موقعيت استاني در كيور                 موقعيت شهرستاني در استان            موق 3نقيه 
 شهرستان

 موقعیت منطقه تویه دروار )شماتیک( -1نقشه 

 
 
 

 
 

 یافته های تحقیق

 روند پیدایش

 

 روند پیدایش خانه های دوم در روستاهای مورد مطالعه

به بعد آغاز شد . در ابتدا بييتر ساكنين  55روند استقبال عمومي به داشتن خانه هاي دوم از دهه 

بودند كه در شهر دامغان س ونت داشته و معموال آخر هفته را براي اوقات خانه هاي دوم كساني 

به بعد نه تنها  05فراغت و يا كار كياورزي به منطقه مراجعت مي نمودند. رفته رفته از اوايل دهه 
براي گذران اوقات فراغت  از  ساكنين آنهاكه تعداد خانه هاي دوم افزايش يافت بل ه بعد مسافتي 

نيز افزايش يافت . جدول و نمودار ذيل روند  مي پيمودند محل اقامت دائميانه دروار تا منطقه توي

  پيدايش خانه هاي دوم را در منطقه نمايش مي دهد .

 

 روند پيدايش خانه هاي دوم در منطقه -3جدول 
تعداد خانه های  آبادی

 دوم

 06دهه  06دهه  06دهه  06پیش از دهه 

 5 0 0 5 9 تعداد دهخدا

 55.55 00.00 5 5 355 درصد

 5 1 0 0 6 تعداد سرتنگه

 00.00 35.55 5 5 355 درصد

 31 9 0 0 40 تعداد تويه



 

 9 

 55.05 55.05 5 5 355 درصد

 8 6 0 0 14 تعداد دشتبو

 05.34 45.05 5 5 355 درصد

 18 16 0 0 34 تعداد دروار

 05.94 45.55 5 5 355 درصد

 15 5 0 0 22 تعداد صح

 50.30 03.05 5 5 355 درصد

 قوشه
 

 9 4 0 0 13 تعداد

 59.50 05.55 5 5 355 درصد

 92 46 0 0 138 تعداد جمع كل

 55.55 00.00 5 5 355 درصد

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني              

 

 

 

نمودار 

3
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ت

 
 ه هاي دوم در منطقه نمايش روند پيدايش خان -3نمودار      
 ماخذ : يافته هاي ميداني     

 

 ویژگی ساکنین
 

 گونه های مختلف مالكان :
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با مطالعه و تحقيقات محلي از ساكنين دو گونه از مال ين در منطقه شناسايي شودند : دسوته اول 

ر كساني هستند كه از روستا به شهر مهاجرت نموده و در واقع در تقسيمات محل س ونت ساكن شه

) اصط حا شهري ( خوانده موي شووند و يوا متولودين و سواكنين در شوهر كوه داراي نسوبتهاي 

خويياوندي با ساكنين اصلي روستا بوده و داراي تعصبات و وابستگي به روستا مي باشند اين افراد 

ات و آيين هاي مذهبي و سنتي ، جين ها و در ايامي از سال براي ديدار اقوام ، شركت در مراسم

پيگيري امور زراعي و دامپروري گذشته خوود بوه يا و  وگواري مربوا به دوستان و خويياوندانس

شهري و غير بومي روستا بوده و بعضوا هوي   "روستا مي آيند. گروه دوم كساني هستند كه اصالتا

 گونه وابستگي اوليه ) مادي و معنوي ( به روستا ندارند.

 وم  خانه های د وضعیت و توزیع زمانی تملک

سير صعودي  مال ين جديد نسبت به مال ين قديميروند افزايش مطالعات نيان مي دهد در منطقه 

د كوه در گذشوته صواح  هيچگونوه واحود د. در اين تعريف مال ين جديد افرادي هستني دارتر

نبوده اند اين افراد معموال غير بومي هستند . مال ين قديمي افرادي هستند كه در گذشته  مس وني

در منطقه  اينگونه افراد ساكنين قبلي روستا و اكثرا بومي هستند. غالباصاح  واحد مس وني بوده و 

 و بووده مورد مطالعه به دليل اين ه درصد بسيار بااليي از موال ين قوديمي هموان موال ين بوومي

ن ميابه در ادامه مقاله تاثيرات اين مال ي مي باشندمال ين جديد همان مال ين غير بومي  همچنين

 هر چند كه در برخي از مناطق مم ن است اين تجانس و برابري موجود نباشد. فرض مي شود.
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 خانه های دوم وضعیت مالكین  و توزیع زمانی تملک – 5جدول 

جمع هر  06دهه  06دهه  06دهه  06پیش از دهه  وضعیت تملک آبادی

 آبادی

 0 0 0 5 5 مال ين قديمي دهخدا

 3 3 5 5 5  ين جديدمال

 0 4 1 5 5 مال ين قديمي سرتنگه

 3 3 5 5 5 مال ين جديد

 59 20 9 5 5 مال ين قديمي تويه

 35 33 3 5 5 مال ين جديد

 35 6 6 5 5 مال ين قديمي دشتبو

 5 5 5 5 5 مال ين جديد

 59 13 16 5 5 مال ين قديمي دروار

 0 0 5 5 5 مال ين جديد

 39 12 5 5 5 ديميمال ين ق صح

 0 0 5 5 5 مال ين جديد

 قوشه
 

 35 5 4 5 5 مال ين قديمي

 0 0 5 5 5 مال ين جديد

 335 55 45 5 5 مال ين قديمي جمع كل

 55 55 3 5 5 مال ين جديد

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني

 

 
 

 
 

 1جدول 

 1نمودار 
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 توزيع زماني تملك خانه هاي دوم -5نمودار 

مالکین قدیمی 0
مال ين جديد 0

مالکین قدیمی 0
مال ين جديد 0

مالکین قدیمی 46

مال ين جديد 1

مالکین قدیمی 66

مال ين جديد 26

1

10

100

درصد

پیش از دهه 60 دهه 60 دهه 70 دههدهه 80

مالکین قدیمی

مالکین جدید

 
 ماخذ : يافته هاي ميداني

 

 * مدت اقامت مالكان :

از عوامل تاثير گذار حضور مال ان بر جامعه ميزبان مي توان تعداد روزهاي اقامت در خانه هاي دوم 

را نام برد . بديهي است هر چه تعداد روزهاي حضور بييتر باشد برخي از پارامترها تاثير گذار بييتر 

برخي تاثيرات كاهش مي يابد . به عنوان  مثال با افزايش مودت حضوور تجوانس فرهنگوي شده و 

تعام ت بييتر شده و برع س ميو  ت  يبرقرارساكنين اصلي به دليل مال ان خانه هاي دوم با 

مدت حضور مال ان به عواملي از قبيل فاصوله از محول سو ونت ، .يابد زيست محيطي افزايش مي
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ميزبان ، اهداف گردشگري و حضور ، طول مدت تعطيلوي و اوقوات فراغوت ،  ميزان جاذبه محيط

 خويياوندان و تعلقات به جامعه ميزبان و ... بستگي دارد.

 

 

 

 

 تعداد روزهاي اقامت در خانه هاي دوم -0جدول 
 محل س ونت اصلي مال ين خانه هاي دوم آبادي

 

فاصله از مركز شهرستان به 

 كيلومتر

مت در خانه تعداد روزهاي اقا

 هاي دوم
 55 53 مازندران و.... –خراسان رضوي -تهران-استان : سمنان دهخدا

 65 50 مازندران و.... –خراسان رضوي -تهران-استان : سمنان سرتنگه
 45 00 مازندران و.... –خراسان رضوي -تهران-استان : سمنان تويه

 60 50 ....مازندران و –خراسان رضوي -تهران-استان : سمنان دشتبو

 25 05 مازندران و.... –خراسان رضوي -تهران-استان : سمنان دروار

 20 05 مازندران و.... –خراسان رضوي -تهران-استان : سمنان صح

 20 00 مازندران و.... –خراسان رضوي -تهران-استان : سمنان قوشه

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني

 

 ین متفاوت خانه های دوم :آثار کالبدی ناشی از حضور مالك

از آنجا كه مال ين خانه هاي دوم داراي اهداف متفاوت نگرشوها فرهنگهوا وضوعيت اقتصوادي و ... 

متفاوتي هستند بنا براين مي توان انتظار داشت كه اثرات متفاوتي نيز بر كالبد روستا داشته باشند 

هده و مصاحبه با ساكنين بدست آمده را جدول ذيل برخي از موارد بارز اين آثار را كه از طريق ميا

 نمايش مي دهد.
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 مقايسه آثار كالبدي ناشي از حضور مال ين متفاوت خانه هاي دوم  -4جدول 

ی
یم

قد
ن 

كی
مال

ت 
را

اث
 

 بهسازی خانه های قدیمی 

 توجه به آداب و رسوم و گذشته فرهنگی 

 توجه به بافت قدیم روستا 

  معماری سنتیتوجه به مصالح محلی و الگوهای 

 افزایش تراکم در بافت اصلی 

 توجه به باغات و مزارع 

 توجه به تاسیسات و ابنیه عام المنفعه 

 ... تعلق خاطر و تعصب نسبت به اماکن مذهبی و بقاع فرهنگی ، آثار تاریخی و میراث طبیعی و 

 کاهش آسیبهای زیست محیطی ناشی از احداث خانه های دوم 

  نسبت به خانه مالكین جدیدتراکم بیشتر این خانه ها 

 بهسازی جاده ها و معابر روستا 

 توجه کمتر به در نظر گرفتن پارکینگ ، مبلمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان های امروزه شهری 

 همگونی و تشابه در ساخت خانه ها 

ید
جد

ن 
كی

مال
ت 

را
اث

 

 توجه به احداث در حاشیه روستا 

 تغییر کاربری زمین  بطور گسترده 

 به عرصه منابع طبیعی از قبیل تسطیج دامنه کوه و هموار نمودن تپه ها تجاوز 

 تجاوز به حریم رودخانه 

 استفاده از مصالح و بهره گیری از معماری غیرسنتی 

  گسترش ناهمگونی و نامتجانسجی بناها از جنبه های گوناگون از قبیل : ارتفاع ، وسعت ، طبقات ، نما ، سبک معماری 

  در اکوسیستم گیاهی و جانوری بعنوان مثال کشت گونه های غیر بومی درختان و درختچه هاکمک به تغییرات 

 عدم توجه به زیرساختها از قبیل فاضالب و سیستم دفع زباله 

 ) افزایش  حجم ترافیک در راهها و مسیرهای منتهی در زمانهای خاص ) از قبیل تعطیالت طوالنی 

 صوصا روزهای یخبندانکاهش تراکم جمعیتی در برخی از فصول خ 

  عدم رعایت قوانین ساخت و ساز محلی 

 تعارض با حقوق  مالكین قدیمی و کاربری های موجود خصوصا در حاشیه روستا از قبیل محل نگهداری دامهای سبک 

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني

 

 ویژگی خانه های دوم

 ژگی های کالبدی خانه های دوموی

چي  اندازهاي روستايي متاثر از خانه هاي روستايي است. وجود عناصري از قبيل بخش عمده اي از 

سبك معماري خاص روستاهاي ايران ، ،نماي خارجي ، مصالح محلي ، ي نواختي ، نسوخ فرهنگ در 

معماري بومي و ... از بارزه هاي زيبا و چي  نواز خانه هاي روستايي است. با گستر  خانه هاي دوم 
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ياقي بسيار متفاوت با اين خانه ها كه متاثر از فرهنگ رو به رشد شهرنييني و آپارتمان با سبك وس

نييني ساكنين شهرنيينش و حتي در گامي فراتر متاثر از فرهنگ آن سوي مرزها و شيوه اروپايي 

 است رفته رفته سيماي ظاهري و كالبدي روستا را متاثر از خود مي سازد.

  توزیع فضایی * 

نفري ساكن در منطقه ،  3050از جمعيت  ،به تحقيقات ميداني بعمل آمده ميخص گرديد با توجه 

واحد آن از نو   093واحد مس وني در منطقه وجود دارد كه  559 (خانوار مي شود  045كه شامل )

بوه در نتيجه  واحد آن از نو  خانه دوم مي باشد . 300واحد مس وني معمولي ) ويژه ساكنين( و 

اين مطل  بيانگرآنست ه تعداد  واحد مس وني معمولي وجود دارد كه  3.59خانوار ساكن ازاي هر 

ك  مي باشند. از اينرو تعداد واحودهاي   ه  داراي چند واحد مس وني در منطقه  مي باشندافرادي

.  اجاره اي در منطقه يا بسيار ك  بوده و يا با توجه به درصد بسيار پايين ذكر شده اص  وجود ندارد

 درصد از كل خانه هاي منطقه از نو  خانه هاي دوم مي باشند. 30.90ضمنا 

 توزيع فضايي خانه هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه-0جدول 
تعداد واحدهای  جمعیت خانوار آبادی

 مسكونی

تعداد خانه های 

 دوم

 درصد

 50.55 9 05 55 24 دهخدا

 05.55 6 12 11 6 سرتنگه

 55.55 40 193 339 137 تويه

 05.40 14 46 76 30 دشتبو

 35.55 34 277 709 223 دروار

 55.05 22 107 238 81 صح

 55.43 13 58 135 41 قوشه

 10.71 110 057 1201 245 جمع

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني

 

  تعداد طبقات * 

همانگونه كه م حظه  جدول و نمودار ذيل تعداد طبقات خانه هاي دوم را در منطقه نمايش مي دهد

مي شود در روستاي قوشه به دليل واقع شدن در قسمت دشت و عدم كمبود زمين استقبال براي 
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احدا  بنا در طبقات وجود ندارد . با عنايت به اين ه اكثر منازل ساكنين محلي يك طبقه مي باشد 

بر استفاده حداكثري از يافته از جدول زير ح ايت از آن دارد كه اندييه شهرنييني ساكنين مبني 

 (%5+%05=%00) زمين رو به افزايش است

 تعداد طبقات خانه هاي دوم در منطقه – 5جدول 
تعداد خانه  آبادی

 های دوم

 سه طبقه دو طبقه یک طبقه 

 5 4 0 9 تعداد دهخدا

 5.55 44.44 00.05 355 درصد

 0 3 0 6 تعداد سرتنگه

 5.55 05 05 355 درصد

 3 14 23 40 تعداد تويه

 5.05 00.55 05.05 355 درصد

 2 6 5 14 تعداد دشتبو

 34.59 45.05 45.05 355 درصد

 2 12 55 34 تعداد دروار

 0.00 00.59 00.05 355 درصد

 3 5 35 22 تعداد صح

 4.00 55.50 55.50 355 درصد

 قوشه
 

 5 0 30 13 تعداد

 5 5 355 355 درصد

 جمع
 كل

 0 44 05 300 تعداد

 5 05 55 355 درصد

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني

 

 

 نمايش طبقه بندي خانه هاي دوم بر حس  تعداد طبقات -0نمودار 

یک طبقه

62%

دوطبقه

32%

سه طبقه

6%

يك طبقه

دوطبقه

سه طبقه

 
 ماخذ : يافته هاي ميداني

 
 

 

 3جدول
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 وسعت قطعات )عرصه (  * 

وان بخيي از منازل روستايي از آنچه كه انتظار مي رود اين است كه خانه هاي دوم در منطقه به عن 

منازل روستايي معموال از  وسعت بااليي برخوردار باشند در گذشته در خيلي از جاهاي سرزمينمان 

وسعت بااليي برخوردار بوده و داراي حياطهاي بزرگ ، باغچه ، فضا براي انبوار آذوقوه و وسوايل و 

ولي در منطقه مورد مطالعه با توجه به ند بوده ا تجهيزات كياورزي و بعضا نگهداري دام سبك و ...

و عدم ام ان تهيه زمين مورد نياز براي ساخت خانه هواي دوم ، مال وان مرتفوع محدوديت زمين 

سازي )ساخت عمودي( را ترجيح داده و استفاده حداكثري از زمين را در ساخت و ساز خود لحاظ 

 مي دارند.

 اي دومنمايش تعداد و وسعت قطعات خانه ه – 5جدول 
تعداد خانه های  آبادی

 دوم

 1666باالتر از  1666تا  261 266تا  526 526کمتر از 

 5 3 3 0 9 تعداد دهخدا
 5 33.33 00.04 00.00 355 درصد

 0 1 2 3 6 تعداد سرتنگه

 5 35.55 00.04 05.55 355 درصد

 4 6 16 14 40 تعداد تويه
 35 30 45 00 355 درصد

 2 2 6 4 14 تعداد دشتبو

 34.59 34.59 45.00 50.05 355 درصد

 1 6 15 12 34 تعداد دروار

 5.90 35.54 44.33 00.05 355 درصد

 0 3 5 14 22 تعداد صح

 5 4.04 03.05 50.54 355 درصد

 قوشه
 

 1 2 8 2 13 تعداد

 5.55 30.00 53.04 15.38  355 درصد

 0 39 05 04 300 تعداد جمع

 0.0 30.55 43.05 09.30 355 درصد

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني
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 وسعت قطعات خانه هاي دوم )عرصه ( در روستاهاي مورد مطالعه:  4نمودار

کمتر از 250

39%

250-500

41%

501 - 1000

14%

باالتر از 1000

6%

کمتر از 250

250-500

501 - 1000

باالتر از 1000

 
 

 ماخذ : يافته هاي ميداني

 

 

 )اعیان(تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک سطح زیر بنا * 

بناي واحدهاي مس وني به مواردي چون : جمعيت سواكن در واحود ، از عوامل موثر در سطح زير 

اشاره نمود . وضعيت مياهده  وضعيت اقتصادي ، وضعيت فرهنگي ، قيمت بنا ، وضعيت زمين و ...

واحد يعني  300واحد از كل  95شده سطح زير بناي واحدهاي مس وني حاكي از آنست كه تعداد 

مربع بنا دارند و اين تا حدودي نيوانگر طبقوه  355تا  05 درصد خانه هاي دوم بين 55قري  به 

متوسط جامعه ساكن در اينگونه خانه ها به لحاظ بعد جمعيتي ، اقتصادي ، فرهنگوي خانوارهواي 

 ساكن بوده و بالنسبه نيز از همگوني سطح زير بناي اي واحدها با ساير مساكن ح ايت دارد.

 

 

 

 

 

 زیربنا تفكیک واحدها بر حسب سطح -0جدول 
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 نام آبادی

 سطح زیر بنا

متر  05تا 
 مربع

 50تا  03
 مترمربع

 05تا  55
 مترمربع

 355تا  03
 متر مربع

 305تا  353
 مترمربع

 555تا  303
 مترمربع

 055تا  553
 مترمربع

مترمربع 053
 و بييتر

 جمع

 7 5 5 5 3 4 3 5 3 دهخدا

 0 5 0 5 3 5 3 5 5 سرتنگه

 46 5 3 5 4 9 4 34 5 تویه

 14 5 5 5 5 0 5 0 5 دشتبو

 14 5 5 5 4 8 5 33 5 دروار

 55 5 5 3 0 5 0 0 0 صح

 11 5 5 3 5 0 3 4 5 قوشه

 110 6 1 0 10 14 17 41 10 جمع

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني

 

   موقعیت استقرار * 

داي امور بحو  مطالعات ميداني نيان مي دهد بييترين توجه گردشگران خانه هواي دوم در ابتو 

هوت س ونت و تدارك خانه دوم به عنوان اساسي ترين نيازمندي جهت ايجاد بسوتري مناسو  ج

كمبود زمين جهت ساخت و ساز و رغبت گردشگران سويي ديگر  گذران اوقات فراغت مي باشد از

بدون توجه به عوامل  و تهيه زمين با سهل ترين و ارزان ترين رو  جهت كاهش هزينه هاي ساخت

موجبات تخري  چيو  انودازهاي يگر خصوصا مغفول ماندن طبيعت و چي  انداز طبيعي روستا د

روستايي و سيمايي نامتعارف با طبيعت را موج  مي گردد و به لحواظ زمينوه هواي اجتمواعي و 

محل خانه هاي دوم بوه سوه اقتصادي نيز عدم توازن ي پارچه محيط روستايي را موج  شده اند. 

شود: دسته اول خانه هايي هستند كه در داخل بافت كالبدي روستا واقعند ايون دسته تقسي  مي 

خانه ها معموال از تجديد بنا و يا تغيير مال يت خانه هاي قبلي حاصل مي شوند. دسته دوم خانوه 

حاصول موي زمينهوا  هايي هستند كه در حاشيه بافت روستا واقعنود و معمووال از تغييور كواربري

ه هايي هستند كه در مح ت جديد و بوا شو ل وشومايل محو ت شوهري و شوند.دسته سوم خان

 زمينهاي فاقد مالك خصوصي و به صورت گروهي ايجاد مي شوند.
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همانگونه كه از جدول استنتا  مي شود بييترين ساخت و ساز در حاشيه بافت صوورت پذيرفتوه 

و مزار  ، محل نگهداري دامها ، ( حاشيه بافت روستا بييتر زمينهايي از نو  :  باغات %00.55است )

موانع طبيعي و زمينهاي فاقد ام ان اراضي خالي و باير ، مراتع و زمينهاي در اختيار منابع طبيعي ، 

ردصد از ساخت و سازها در درون  59.53ساخت وساز ، زمينهاي داراي كاربري عمومي و... مي باشد.

بعضا با فاصله از بافت كالبدي قديمي صورت درصد در مح ت جديد و  35.55بافت قديمي روستا و 

بنابراين در منطقه مورد مطالعه ، بستر توسعه نامتوازن بافت كالبدي روسوتا كوام   پذيرفته است.

 فراه  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت استقرار خانه های دوم در روستاهای مورد مطالعه - 9جدول 

 محله جدید حاشیه بافت بدیدرون بافت کال تعداد خانه های  دوم دهستان
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 ماخذ:یافته های میدانی

 

 پیامدهای کالبدی گسترش خانه های دوم

 پیامدهای شاخص زیست محیطی

يه دروار به دليل واقع شدن در دامنه كوه و عدم ام ان توسعه آسان فيزي ي در اطراف منطقه تو

موجبات ايجاد روند سريع تغييرات فيزي ي از جمله آسي  پذيري محيطي و اكوسيستمي را پديد 

 مي آورد.

 : * آلودگی منابع آب

به رعايت بهداشت و تامين آب شرب و زراعي از آبهاي سطحي وروان منطقه و بي توجهي ساكنين  

و مي  تي را براي آنان سب  گذشته است انتقال كنترل و نگهداري و توزيع اين روان آبها معض ت 

اسوتفاده از  ،توجه به استفاده بهينه از منابع موجوود عيت و عدم.ضمن اين ه افزايش بي رويه جم

سب   منطقه را ستخصوصا در روستاهاي پايين دميق جهت تامين بخيي از آب شرب چاههاي ع

 گيته است.

 

 5 5 0 9 تعداد دهخدا

 5 55.55 00.04 355 درصد

 5 0 0 5 تعداد سرتنگه

 5 05 05 355 درصد

 35 35 30 45 تعداد تويه

 50 45.0 05.0 355 درصد

 5 0 5 34 تعداد دشتبو

 5 05.34 45.05 355 درصد

 5 35 35 04 تعداد دروار

 55.09 05 59.43 355 درصد

 5 35 4 55 تعداد صح

 55.55 04.00 30.30 355 درصد

 5 33 5 30 تعداد قوشه

 5 04.55 30.00 355 درصد

 جمع
 

 50 54 43 300 تعداد

 35.55 00.55 59.53 355 درصد
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استفاده بي رويه از كودها و سوموم مطالعه و كنترل نيده در حري  منابع آبي ،  هايساخت و ساز

، سختي بستر زمين و نفوذ پذيري ك  و استفاده از  و زباله شيميايي ، فقدان سيست  دفع فاض ب

 آلودگي آبهاي منطقه مي باشد. از عوامل موثر و تعداد زياد  سيست  چاههاي جذبي در فواصل ك 

مدت ك  آبي و حتي بي آبي رودخانوه هواي ي زير زميني و طوالني شدن پايين آمدن سطح آبها

با وجوود فصلي و در كل عدم مديريت ي پارچه منابع آبي در منطقه به اين مي  ت افزوده است. 

نيازمنديهاي  ل استحصال وكيفيت و كميت آبهاي قاب و آمار دقيق پيرامونمطالعات تخصصي  اين ه

، ولي مي توان از مياهدات ميداني  انجام نيده است در منطقهسرانه توليد فاض ب شرب و زراعي و 

و تحقيقات محلي و مطالعه پييينه منطقه ، فاجعه زيسوت محيطوي آلوودگي آبوي را بوه عنووان 

 .نمود پيش بينيمهمترين پيامد منفي زيست محيطي گردشگري در منطقه  

 آلودگی هوا :  *

افزايش تردد خودروها ، افزايش مصرف سوختهاي فسيلي در منطقه ، نابودي بخش عمده اي از 

 درختان و پوشش گياهي و مراتع و... سب  آلودگي هوا در منطقه گيته است.

 :  تخریب چشم اندازهای طبیعی* 

و تخري  اراضي  نه هاكمبود زمين در منطقه و متعاق  آن هجوم به اراضي طبيعي و تسطيح دام

مستعد كياورزي و منابع طبيعي ، نابودي باغات و قطع درختان و ... از پيامدهاي زيست محيطي 

 گردشگري در اين ناحيه است.

 

  *  تغییر کاربری مزارع و باغات 

از احداثات خانه هاي دوم منجور بوه تغييور  %05مطالعات ميداني ح ايت از آن دارد كه قري  به 

اراضي روستايي شده است كه تبعات و آسيبهاي روبه گستر  و توسعه خانه هاي دوم  از كاربري 
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ايوون 

تغيير كاربري ها با عنايت به محدوديت زمين و بستر مناس  زمينهاي زراعي حاشيه روستا و اقبال 

 عمومي جهت ساخت وساز در منطقه نبايستي از نظرها دور ماند.

قيمت اراضي زراعي حاشيه نسبت به زمينهاي داخل بافت اصلي ، معموال با عنايت به پايين بودن  

در صورت افزايش قيمت زمين روند تغيير كاربري اراضي حاشيه سير صعودي تري خواهد يافوت. 

افزايش چند برابري قيمت زمين اع  از زراعي يا مس وني در روسوتاهاي موورد مطالعوه ،و توجوه 

ساخت و ساز با تف يك ، قطعه بندي و تغييور كواربري  گردشگران به تهيه زمينهاي ارزانتر جهت

 زمينهاي مستعد كياورزي حاكي از موضو  اخير مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تغييرات كاربري مزار  – 35جدول 

 دهستان

 

 عدم تغییر کاربری تغییر کاربری تعداد خانه های  دوم

 0 5 9 تعداد دهخدا
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 ماخذ : یافته های مطالعات میدانی

 

 

 

 

 

 

 نمايش درصد تغيير و عدم تغيير كاربري مزار  و باغات -0نمودار 

66.66 33.34

50 50

57.5 42.5

71.42 28.58

41.17 58.83

45.45 54.55

15.39 84.61
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دهخدا

سرتنگه
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دشتبو

دروار

صح

قوشه تغيير كاربري

عدم تغيير كاربري

 
 ماخذ : يافته هاي ميداني

 

 

  خطررانش زمین:* 

 00.04 55.55 355 درصد

 0 0 5 ادتعد سرتنگه

 05 05 355 درصد

 35 50 45 تعداد تویه

 45.0 05.0 355 درصد

 4 35 34 تعداد دشتبو

 50.00 53.45 355 درصد

 55 34 04 تعداد دروار

 00.00 43.35 355 درصد

 35 35 55 تعداد صح

 04.00 40.40 355 درصد

 قوشه

 

 33 5 30 تعداد

 04.53 30.09 355 درصد

 55 50 300 تعداد جمع

 05.50 49.55 355 درصد
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ه و به تبع آن ايجاد و گستر  خانه ها در دامنه كووه كمبود زمين به دليل كوهستاني بودن منطق

 وتپه هايي كه از تسطيح غير اصولي و عدم مطالعات زمين شناسي و حتي با تخري  پوشش گياهي

افزايش  به طور چيمگيري خطر سي ب و رانش زمين و لغز  را در اين منطقه به دست آمده اند 

 .داده است

 

 پیامدهای شاخص اجتماعی

 و همكاری * تعامل

تحقيقات ميداني در منطقه حاكي از آنست كه تعامل و هم اري مال ين خانوه هواي دوم در اموور 

روستا ها مطلوب و رضايت بخش نيست . از جمله كارهايي كه در ارزيابي تعامل و هم اري مال ين 

قرار موي خانه هاي در امور روستاها توسط روستاييان و مقامات محلي مورد سنجش و امتياز دهي 

گيرد عبارتست از : مياركت در احدا  ، تعمير و نگهداري پروژه هاي عمراني عام المنفعه ) از قبيل 

تاسيسات بهداشتي ، مساجد و حسينيه و بقا  متبركه ، مدرسه و خانه بهداشت ، آرامگاه و غسالخانه 

يول آبخيوزداري ،و....( ژه هاي مورتبط بوا معييوت روسوتايي از قب، جاده و پل و معابر روستا ، پرو

مياركت در امور فرهنگي ) مراسمات مربوا بوه اعيواد و سووگواري موذهبي ، رسوومات محلوي ، 

مياركت در امور خيريه ، مسائل مرتبط با ارتقاء زندگي اجتماعي از قبيل امور بهداشتي و زيباسازي 

ت كياورزي و ...( مياركت و ...( مياركت در امور اقتصادي ) از قبيل تعاوني هاي روستايي ، خدما

در امور سياسي ) شورا و دهياري ( و ....  در واقع ساكنين خانه هاي دوم  از منظور آموار و ارقوام 

نظرسنجي ها ساكنيني بي مسئوليت در قبال مياركتهاي جمعي روستايي ولي مدعي در قبال اخذ 

 خدماتند .

 درصد تعامل و همكاری مالكان خانه های دوم - 33جدول 

بسیار  آبادی

 خوب

 ضعیف متوسط خوب
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 26 12 12 6.6 تویه

 06 16 16 6.6 دروار

 12 16 12 6.6 دشتبو

 26 16 56 6.6 دهخدا

 06 52 12 6.6 سرتنگه

 16 16 46 6.6 صح

 10 46 26 6.6 قوشه

 ماخذ : یافته های مطالعات میدانی

 

 
 

 
 نمايش تعامل و هم اري مال ان خانه هاي دوم -5نمودار 
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 ماخذ : يافته هاي ميداني

 

 * تمایل و رضایتمندی روستاییان به احداث خانه های دوم در روستا
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مطالعات ميداني حاكي از رضايتمندي نسبي ساكنين نسبت به گستر  خانه هاي دوم در منطقه 

 مورد مطالعه است.

افت روستا ، اشتغالزايي در اثر ساخت وساز و ارائوه : آبادي نوسازي و بهسازي ب داليل رضايتمندي

خدمات به گردشگران ، افزايش خدمات و ام انات ، افزايش جمعيت و تبعات مثبوت آن از قبيول 

توجه مسئولين به ارائه خدمات ، توجه سرمايه گذران ، فرو  محصوالت كياورزي و صنايع دستي 

ي آن به روستائيان ، آمد ورفت ساكنيني كه داراي ، ارائه زرق و برقهاي زندگي شهري و جاذبه ها

 سابقه خويياوندي با روستاييان هستند و ...

: تغيير كاربري اراضي ، تغييرات نامطلوب در بافت كالبدي روستا ، آلودگي هاي  داليل مخالفت

زيست محيطي ، شلوغي و بره  زدن آرامش ساكنين ، ورود افراد جديد و ناشناس با فرهنگهاي 

 تفاوت و بعضا نامتجانس و ....م

 نمايش تمايل و رضايتمندي روستاييان به درصد -35جدول 

 آبادی

 

 بی تفاوت عدم تمایل تمایل

 55 45 45 دهخدا

 00 00 05 سرتنگه

 55 45 45 تويه

 05 45 05 دشتبو

 09 40 50 دروار

 45 05 05 صح

 05 05 45 قوشه

 ماخذ : يافته هاي مطالعات ميداني

 
 

 
 نمايش تمايل و رضايتمندي روستاييان-5نمودار 
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 ماخذ : يافته هاي ميداني

 

 دگرگونی در ترکیب سنی و جنسی جمعیت  :* 

كه خود گرديده  بر ه  زدن تركي  سني و جمعيتي يش جمعيت در مقاطعي از سال موج افزا  

وان مثال در مقاطعي از سال كه مدت تعطي ت ك  بوده و تبعات و معض تي را پديد مي آورد . بعن

فصل تحصي ت و خاصه فصل سرما مي باشد درصد بااليي از گردشگران شامل رده سني جوانوان 

ساله ، مجرد ، و غالبا مرد و بييتر با انگيزه دور بودن از محيط س ونت خوود موي باشود  55-05

تف رات و ... تعارضاتي را با محيط ، روحيات و بديهي است تركي  سني و جنسي اين گردشگران 

 فرهنگي سنتي پديد مي آورد.

 : فرهنگی ات تعارض* 

افزايش گردشگران در برخي از روزهاي سال و تعارض فرهنگي بين جامعه ميزبوان و ميهموان  از  

ن رپايي آييديگر پيامدهاي اجتماعي گستر  خانه هاي دوم در منطقه است. اين تعارض حتي در ب

  هنگامي وه نسوبت نمود پيدا مي كند.اين تعارضات عموما "محرم گاها مذهبي از قبيل مراس  ايام

گردشگران داراي رييه هوا و وابسوتگي هواي  يا اين هتعداد گردشگران به مردم محلي افزايش يابد

 مي شود. ديده بييتر(از قبيل گردشگران غير بومي )باشند به جامعه ميزبان كمتري 
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 : اشتغال* 

د توسعه خانه هاي دوم در منطقه موجبات اشتغالزايي را پديود آورد ي روبر خ ف اين ه انتظار م 

مياهدات ميداني خ ف اين موضو  را اثبات مي نمايد . به عنوان مثال در بح  اشتغال جوانان ، 

ه روزمر خدمات و تامين اق م و نيازمندي بخشدرعدم مديريت در اين بخش موج  گيته است 

توامين يوا خوود قوب  از از شهرهاي اطوراف ترجيح دهند نيازمندي خود را  اين مناطق ساكنين،

بوه  و نانوايي و شركت تعاوني خوار و بوار روسوتايي و ... اين ه فروشگاههايا نمايندو  تهيهشهرمبدا 

كاهش به دليل  همچنين  دنتوسعه نيابدليل عدم توازن و توزيع ي نواخت گردشگران در طول سال 

اراضي زراعي ، شاغلين در اين بخش نيز كاهش و از طرفي ديگر افزايش قيمت زموين در جهوت 

ساخت و ساز از جاذبه هاي سرمايه گذاري در بخش كياورزي كاسته است. از طرفي ديگر با عنايت 

 به روند توسعه خانه هاي دوم ، بييترين نيروي انساني شاغل در بخش ساختمان افرادي هستند غير

.در مورد افزايش اشتغال زنان ، نيز گردشگري تاثير بومي كه از شهر دامغان روزانه تردد مي نمايند 

 مثبتي در اين زمينه نداشته است.

 پیامدهای شاخص اقتصادی

 وضعیت کشاورزی* 

مهمترين پيامد اقتصادي هررخدادي در يك جامعه ميزبان تاثيرات آن بر اقتصاد پايه و خصوصا در 

وچك بر ميزان اشتغال مي باشد از اينرو مهمترين عامل توسعه گستر  خانه هاي دوم در جوامع ك

منطقه تويه دروار را مي توان نابودي باغات و اراضي زراعي و كاهش سطح ات ا ساكنين به اقتصاد 

ر منطقه و كوهستاني بودن آن منجر به كمبود كياورزي جستجو نمود. وضعيت استقرار روستاها د

ساعد جهت ساخت و ساز با كمترين تغيير كاربري شده لذا هجوم متقاضيان ساخت وساز به زمين م

.از سوي ديگر تف يك باغوات بوه زمينهواي  است باغات درون يا حاشيه بافت روستا را منجر شده
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كوچك بنا به داليل مختلف از جمله وضعيت ميراثي و فوت مال ين اصلي ، پايين آمودن كيفيوت 

ن سه  آب كياورزي ، و ...  رفته رفته وضعيت معييت غال  س نه را از بخوش اراضي ، ك  شد

به كياورزي بسوي ساير بخيها خصوصا خدمات و يا صنعت در مناطق ديگر سوق داده و منطقه را 

 فرايند انتخاب منطقه خوابگاهي يا خدمات توريستي پيش ميراند. سمت

  بورس بازی* 

كه بورس بازي اشاره نمود به افزايش قيمت زمين و مس ن و روا  از ديگر عوامل اقتصادي مي توان 

تخري  اراضي زراعي منطقه و تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي خصوصا تسطيح اين امر موج  

 ميگردد دامنه كوهها و ايجاد مي ل براي ساكنين اصلي جهت تامين مس ن 

 

 دیدگاههای مختلف پیرامون نقش گردشگری در توسعه منطقه

مطابق با تحقيقات بعمل آمده در منطقه از دو جامعه مختلف ميهمان و ميزبان ، نقش 

گردشگري در توسعه منطقه قابل چي  پوشي نبوده و لزوم برنامه ريزي و هدايت آنرا ايجاب مي 

درصد  00 مردم ومسئولين محلي مي شود ، نمايد به اين نحوه كه در جامعه ميزبان كه شامل 

درصد از گردشگران  به تاثير خيلي زياد و زياد  05صد از مسئولين محلي ودر 05از اهالي 

گردشگري در توسعه منطقه راي داده اند. همانطور كه از نمودار استنتا  مي شود به ترتي  

گردشگران و سپس مسئولين محلي و در نهايت ساكنين اصلي روستا به ميزان تاثير گردشگري 

 .در توسعه منطقه راي داده اند

 

 تاثير گردشگري در توسعه منطقه از ديدگاه اهالي ، مسئولين و گردشگران-0نموداز 
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 : نتیجه

ها و پتانسيلهاي منطقه تويوه دروار بوراي سواكنين ، گردشوگران و حتوي سورمايه گوذران جاذبه 

است .اليته در كنار اين فرصتها نبايستي تهديدات پيش رو را از نظر دور  فرصتهايي را فراه  ساخته

آنچه كه در منطقه مياهده مي شود اينست كه علي رغو  توسوعه گردشوگري در منطقوه  داشت.

فرصتها رو به افول نهاده ولي در عوض تهديدات رو به افزايش است. تنها دليل اين مطل  را بايستي 

امع و نظارت و كنترل هدفمند توسعه گردشگري و احدا  خانه هاي دوم در در عدم تدوين برنامه ج

منطقه مورد مطالعه جستجو كرد. تاثير اثرات اين توسوعه بوه صوورت پيامودهاي مثبوت و منفوي 

اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي با شدتهاي مختلوف و بصوورتهاي زودگوذر و يوا پايودار و در 

.بديهي است آنچه كه در روند تا سطح استاني نمود مي يابدسطحي كوچك از يك محله روستايي 

افزايش فرصتها و كاهش تهديدات پيش رو مي توانود مووثر باشود تنهوا برناموه ريوزي و موديريت 

فعاليتهاي گردشگري در منطقه مي باشد كه اين امر به دليل عودم همواهنگي نهادهوا و ارگانهواي 

و تعامل ساكنين اصلي و گردشگران تحقق نيافتوه مسئولين و دستگاههاي محلي و عدم مياركت 

 است.



 

 32 

نابودي تدريجي جاذبه هاي گردشگري با توجه به محدوديتهاي موجود در بخش گردشگري منطقه  

زنگ خطر ايجاد منطقوه اي وسويعتر از يوك ، و عدم توسعه موزون و هماهنگ صنعت گردشگري

با توجه به آنچه است.  شده نواختهنات آن( ) و حتي نه با ام ا روستا با حال و هواي زندگي شهري

كه در يافته تحقيق بدان اشاره شد هي  يك از اثرات مثبت گردشگري بدون برنامه ريزي و در سير 

طبيعي روند توسعه گردشگري ايجاد نخواهد شد.اين مديريت بايستي يك مديريت جامع چند جانبه 

ع جامعه ميزبوان و ميهموان را تواموان در نظور و هماهنگ با كليه دستگاهها بوده ضمن اين ه مناف

بگيرد.براي كس  اطمينان از يك گردشگري پايدار در منطقه بايستي پايداري منابع گردشگري بوا 

روند ( زيست محيطي اجتماعي اقتصادي فرهنگي  پيش روي ) مديريت صحيح و هدفمند پيامدهاي

پايدار با افزايش بهره وري و با روي رد  محافظت شود.توسعه احتماليتوسعه گردشگري از تهديدات 

يي را كه مي توان به وسيله آنها مهمترين معيارهاافزايش فرصتها و كاهش تهديدات محقق مي شود.

ه و آن را را مورد ارزيابي قرار داديك برنامه ريزي جامع و هدفمند توسعه پايدار گردشگري روستايي 

بارتند از : كاهش اثرات مخرب زيست محيطوي ، ع در يك منطقه هدف گردشگري اجرايي دانست

تنو  و افزايش فعاليتهاي اقتصادي ، باال رفتن سطح رفاه اجتماعي و رضايتمندي ساكنين ، كاهش 

ناهنجاريهاي اجتماعي ، افزايش اشتغال ، كاهش مهاجرتها ، مياركت تعامول و مسوئوليت پوذيري 

تمندي آنان ، افزايش جاذبه هاي گردشوگري ، ساكنين ، ميزان افزايش گردشگران و ارزيابي رضاي

 افزايش سرمايه گذاري در بخيهاي مختلف به ويژه گردشگري .

جهت دستيابي به مدلي كه بتواند ضمن افزايش ميزان بهره برداري از محيط در منطقه تويه دروار 

راه ارهاي دهد كمترين آسيبها را ايجاد نموده و در واقع آستانه تحمل و ظرفيت محيطي را افزايش 

 زير پيينهاد مي شود :
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  برنامه ريزي و هدايت كنترل و اجراي دقيق طرحهاي جامع و تفضيلي با روي ورد توسوعه

سيماي كالبدي ، اقتصادي و اجتمواعي خانوه  در منطقه به منظور ارتقاءگردشگري پايدار 

 .هاي دوم

 نايع تبديلي و بسته بندي توليدات روستايي ، ص وصنايع دستي  ايجاد بازارچه ، كارگاههاي

افزايش جاذبه هواي گردشوگري  روستاييان ،ايجاد اشتغال و كس  درآمد    به منظورو... 

  تامين نيازمندي ساكنين خانه هاي دوم  منطقه و

  طراحي و اجراي زير ساختها و تاسيسات حياتي در روستا به عنوان ي ي از ابزارهاي توسعه

 وري و تصفيه فض ب و سيست  دفع زبالهپايدار ؛ از قبيل سيست  جمع آ

 محلي نظير خانه هاي دوم در منطقه با استفاده از سازمانها و موسسات  مديريت ساماندهي

 شوراها و دهياري ها

  تعريف و اجراي پژوهش هاي تخصصي در امور مختلف و مرتبط با توسعه گردشگري خانه

 هاي دوم 

 ديودات بوه لحواظ افوزايش جمعيوت ، توراك  تعيين ظرفيت و آستانه ايجاد فرصتها و ته

  ساختماني ، تغيير كاربري و ...

  و يا دهيواري هماهنگي ي هماهنگي و ارتباا نهادهاي مسئول و تاثير گذار از طريق شورا

 ها

   لزوم توجه به حفظ كاربري هاي مفيد و موثر ، رضايتمندي ساكنين ، حفظ محيط زيست

يه برنامه هاي منتهي به مس ن روستايي به منظور توسعه در كل ، شرايط اقتصادي پويا و ...

 گردشگري پايدار

  طراحي و اجراي طرحهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مودت بوا ميواركت و الزاموات

 اجرايي براي همه ساكنين
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  ايجاد م ان هاي خاص نظير هتلها و مسافرخانه هوا جهوت هودايت گردشوگري ، افوزايش

 منطقه و هدايت گردشگرانخدمات ، اشتغالزايي در 

  ايجاد تورهاي گردشگري در منطقه جهت هدايت هدفمند حضوور گردشوگران و موديريت

 زماني و م اني جهت كاهش تهديدات احتمالي

 جلوگيري از برخي از تغيير كاربري ها ،  نظير اراضي كياورزي 

 ديهي است كه با توجه به اين ه حضور مال ين غير بومي در منطقه در شرف افزايش بوده ب

اثرات خاص ناشي از حضور اين مال ين بايستي در برنامه ريري ها بصورت كلوي و جزيوي 

 لحاظ شده و ساماندهي شوند
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Abstract : 

Improvement of roads, ease and speed of trans portation , the public welcoming for 

spending spare times, urbanization development and its related problems and 

consequences, financial conditions improvement, rural areas attractions and 

alike.After world war 2 have resulted in rural tourism currency and finally to tourists` 

concentration on building second-houses in tourist-accepting rural areas.This wave is 

an ever- increasing one in the world and also in Iran ( specially in regions of healthy 

climate , particularly those close to metropolises) and regions with specific features 

and special tourism attractions.this development was in the first place caused by those 

regions formen inhabitants. 

By lots of tourism attractions , Damghan, Toyedarvar region is not an exception to 

this rule. Constracting second houses or second- houses began by the aim of spending 

spare times there and is continuing its ascending process with a high speed.Research 

findings show that second-houses formation in this region has had several 

consequences in recent decades including ; changes in beautiful rural scenes , 

cultivating farms, change of application, invasion to natural resources, destroying 

flora and funa, ecosystem pollution,etc. 

On the other hand , old rural structure improvement convenience and servicing 

facilities increasing and financial condition promoting can not be denied as its 

positive effects. 

This paper aims to evaluate second- houses and their situation in rural development of 

Toyedarvar region and also to focus on the forgotten cases and measures to be taken 

to achieve constant rural development. Finally it offers some solutions such as land -

utilization studies , applying limitations and or construction incentives , designing a 

solid tourism system in order to increase  exploit opportunities and decrease the 
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probable threats to the ever – growing process of this new and multi-dimensional 

phenomenon. 

Key words:Spatial organizing, second –houses, rural tourism, constant development, 

Toyedarvar 
 

 
 

 


