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  :خالصه

همانند دیگـر  دوم  هاي یخانه توسعه.تهاي دوم اس خانهازجمله الگوهاي گردشگري در نواحی روستایی، گردشگري 

کنترل آثـار ناشـی از آن موضـوعی     میزبان است که ي جامعهدر محیطی زیستانواع گردشگري داراي آثار مختلف اجتماعی، 

گردشـگري در   هـاي  سـکونتگاه توسعه  محیطی زیستاجتماعی، هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهاي  .حائز اهمیت است

کیفـی و توصـیفی و مراجعـه     صـورت  بـه روش انجام پژوهش نیـز  . است گردشگری عهجامروستاي حیران آستارا از دیدگاه دو 

. گردشـگري اسـت   هـاي  یسـکونتگاه  محیطیتوسـعه  زیسـت اجتماعی، از عوامل  هرکدامحضوري و مصاحبه عمیق در خصوص 

دگاه گردشـگران،  و توافقـات دیـ   هـا  تفاوت، محیطی زیستاجتماعی و فاکتورهایهر یک از در رابطه با دهد مینشان  ها بررسی

گردشگري در  هاي مؤثرفعالیتو مدیریت  ریزي برنامهدر  تواند هامی آنوجود دارد که توجه به جامعه محلی در موارد مختلف 

  .راستاي دستیابی به گردشگري پایدار روستایی ضروري باشد
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  ، جامعه محلیگردشگريحیران، روستايسکونتگاه گردشگري،: لمات کلیديک

  

  مقدمه.1

ــتایی درچند ــگري روســـــــــ ــک بهدههاخیرگردشـــــــــ ــازیروابط روند عنوانیـــــــــ عمدهدربازســـــــــ

ــتا ــرگرمیباانگیزهاستکهدراینراستااستفادهازفضاهایروستاییشده مطرحشهروروســـــــــــــــ با توأمتفریحوســـــــــــــــ

 هـــاي سیاســـتاصطالح شـــدن مطرحدرکشورهاییمانندانگلستان،سوئدوفرانســـه،بهویژه بهاقامتگردشگراندربیشـــترمناطقدنیا

ــتگردشگریاجتماعیمنجر ــنعت [1]شدهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردشگریروستاییاسـتوبههمیندلیل ◌ٔ درزمینهشکلفعالیتترین رایج5دومهای خانهگردشگریروستاییانواعواشکالگوناگونیداردکهاقامتدر

 خانهدراینرابطه،خانهدومبه[2]آید میپیامدتوسعهگردشگریدرنواحیروستاییبهشمارترین مهمدومامروزههای خانهوگسترشگیری شکل

ــایی ــلیکهدرآنکهخانوشود میگفتهه ــایخانوادهیک هیچادهکالسیکبرایاستفادهثانویهویافص ــدگیطور بهازاعض ــد نمیدائمزن  [3]کن

ــگری ــتاییهای خانهپدیدهگردشــــــ ــاخهیکیازعنوان بهدومروســــــ ــتاییبعدجدیدیازافزایش های زیرشــــــ گردشگریروســــــ

ــده -پیچیدگیالگوهایتحرکمعاصررابطهروستاشهري،تاکنونبهچالشیواقعیدرمناطقجاذبگردشگرمبدلشــــــــــــــــــــــــــ

  [4]گیرد میبااقامتگردشگراندرآنوخدماتعمومیدرارتباطبامحالقامتمدنظرقراراستکه

ــایمالکیتخانۀ دومتقاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ک طوري بهمطرحاست؛ها کرانه ویژهپس به،بیشتردرمناطقروستاییو)آمادهیابازسازیوغیرههای خانهبههرشکل،اعمازخریدزمین،خرید(

 .انـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــدهاقتصادیمتأثرازاینامر،روستاهادستخوشتحوالتوبازساختهایعمیقاجتماعیوه

. ینروندبهمنزلۀواکنشیدربرابربحرانروستاییحاصالزتجدیدساختارکشـــــــــــــــــاورزي، درحالگسترشاســـــــــــــــــتا

شبانههای اقامتدومموضوعمهمیبودهکهدرگردشگریداخلیبسیاریازکشورهاسهمداشتهوبخشمهمیازهای خانهدرطولسهدهۀگذشته،

ــاندراین ــپري مکــ ــتشده هاســ ــهالکانم[5]اســ ــهدوم،های خانــ ــتاییرا عمدهطور بــ ــتندکهجوامع روســ به مالکانغایبهســ

 هــــــــــا هفتــــــــــهخالیکهدرتعطیالتوآخرهای خانـــــــــه اجرو .دهنــــــــــد میرارقمختلفتحتتـــــــــأثیر های روش

دومجریانیمدهای خانهگفتدرمقایسهباانواعدیگرگردشگري،گردشگریتوان می[6]،اثراتمهمیدرمقصدداردشود میفصلیپرصورت بهوحتی

ــه بهاوموپایداراســت؛ ــه،مالکآنکهباخریدخانۀدوم اي گون ــالمنظموطور ب ــه س ــگریدرآنمکانوحتیفراترازآن،در سال ب بهتفریحوگردش

تشـــــــویق هرگونهکهخانۀدوماوقراردارد،بدونای منطقـــــــه،درکند می،تعطیالتخودرادرآنجاســـــــپریپردازد مـــــــیمنطقه

ــاتپولخرج ــد مییاحتیتبلیغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماعیمتفاوتیرانســــــــــــــــــــــــــــبتبه همچنینخانۀدومنیازمندخریدملزوماتیدرمقصداستوبنابراینارتباطاتاقتصادیو

  [7]کند میاشکالدیگرگردشگریایجاد

موتوسعهپایدار،بدونشـناختوحمایتازاجتماعمیزبانموردتهدیدقرار ریزی برنامهبدینترتیبموفقیتهرطرحگردشگریدرراستای

ــتهای خانهوگردشــــــگریگیرد ي ــا  . [8]دومنیزازاینقاعدهمستثنینیســــ ــف دنیــــ ــات در منــــــاطق مختلــــ مطالعــــ

ــتکهمالکان ــهای خانهحاکیازآناســــــ ــد میدومدرمواقعبسیاریتالشــــــ ــت محیطتاخودراباجامعهمحلیوکننــــــ  زیســــــ

ــاکنانثروتمند  تطبیقدهندبنابراینازمســـــــــــــائلیکهبرنامه ریزانگردشگریباآنروبروهستندبرقراریتوازنبینتقاضایســـــــــــ

-اجتمــــــــاعیهای ویژگیمختلفاســــــــتکهدرهردوحالتمثبتومنفیبههای زمینهشــــــــهریبانیازهایجوامعمحلیدر

  [9]دومونیزساکنانبومیبستگیداردهای خانهمالکانفرهنگیواقتصادی

دوم بـــــــــــــــــر   هـــــــــــــــــاي  خانـــــــــــــــــهپیامـــــــــــــــــدهاي گردشـــــــــــــــــگران  

دومبههماهنگیو هایــــــــــــ خانه؛مثالًممکناستدرســـــــــــاخت گیرد برمیمحیطمیزبانطیفیازآثارمثبتتـــــــــــامنفیرادر 

                                                            
٥

  در عنوان مقاله است شده هایگردشگریاستفاده سکونتگاهدوم همان  هاي خانهمنظور از 



ــ ــودوها آنتوازنــــــ ــن بهباهویتکالبدیروستاتوجهکافیمبذولنشــــــ ــش ترتیب ایــــــ بابرهمزدنزیباییبصریوتخریبپوشــــــ

ــیبواردآیدگیاهیبه ــاییمحیططبیعیکمیجهدرنت؛ [10]حسمکانیروستاآســـــــــــــ ــود یمزیبـــــــــــــ وبه شـــــــــــــ

ارزیابیهویتکالبدیروســـــــــــــــتا،یعنیتمایزازغیرو معیارترین مهمسببطرحنامناسبیاموقعیتحسابنشـــــــــــــــدةخانۀدوم

  [11]بیند میتشابهباخودلطمه

 تـوان  میطبیعیراو شناخت از محیط روسـتا دخلـو تصرفگستردهوکنترلنشـدهدرمحیط    ریزي برنامهدر صورت عدم 

ــاهد بـــــــــــــــــــــــود؛   اقداماتیازقبیالستفادهازمصـــــــــــــــــــــــالحوالگویمعماري شـــــــــــــــــــــ

 توانـد  میروستاوتغییرفضاهایمعیشتیمسکنروستاییانازپیامدهایاینالگوي گردشگریاستانداز چشمناهمگونبامحیط،برهمزدنوتخریب

ــوع    ــن نـــ ــترش ایـــ ــدهاي گســـ ــکونتگاهاز پیامـــ ــا ســـ ــد  هـــ ــتایی باشـــ ــیط روســـ ــین . در محـــ همچنـــ

ــهاکثر ــهریوبا دهای خانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومدرروستاهابیشترازمصالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روســـــــتاییباکارکردهایمختلفآن،ازقبیل های خانه،معماریشــــــود  میروستاییســــــاخته های خانــــــه معماریکامالًمتفاوتاز

متناســـب  ...تولیـــدي،آغلحیواناتوهای کارگاه،دســـتی هایصـــنایع کارگاهمحصـــوالتباغی،کردن خشـــک،انبار،محلها اتـــاق

ــت دومبرســــبکمعماري های خانــــهالبتهوجود.اســــتراحتگاهیوتفریحیدارنددومفقطکارکردهای کهخانــــه درحــــالی.اســ

نشده ریزی برنامهجلوگیریازتوسعه[12]ساکنانشدهاستهای خانهساکناننیزتأثیرگذاشتهوموجبکاهشفضاهایمعیشتیدرونبافتهای خانه

روستاهاامریاستکهدرااندازهای چشم،مناظروزیست محیطتفریحیوحفاظتازهای خانهگردشگریخصوص بهدرمناطقگردشگریغیرقانونیو

[13]ماند میشودبرایمدت طوالنیپابرجاساخته زمین قرارگیرد،چونهرچهبررویموردتوجهبراي روستاهابایدریزی برنامهمر

نسبت به افزایش اثرات مثبت ها سکونتگاهاین نوع  محیطی زیستاجتماعی، پیامدهایتا با واکاوي  بنابراینضروریاست

هدف از پژوهش . روستایی فراهم آورد ي توسعهصورت گیرد و زمینه را براي  هایی ریزيهابرنامه آنو کاهش اثرات منفی 

روش انجام . است گردشگری جامعهگردشگري از دیدگاه دو  هاي سکونتگاهحاضر بررسی پیامدهاي کالبدي،اقتصادي توسعه 

  .و اسنادي است اي کتابخانهو بر مبناي مطالعات کیفی و توصیفی و مراجعه حضوري و مصاحبه عمیق  صورت بهپژوهش نیز 

  

  

:منطقه مورد مطالعه.2

 .استشده واقعمعروفخوددرشمالغربآستارابا گردنهدهستانحیران

رنگارنگوهمچنینراه یها گلمتعدد،آبشارهایزیبا،جنگلوچمنزارهاوانواعیها فردازجملهچشمه منحصربهوجودچشماندازهایطبیعی

درسطحمنطقهوکشور ها تفرجگاهشدهاست،اینمنطقهبهیکیاززیباترینگیالنباعث–دسترسیاستاناردبیل

ازچشم اندازهاي یبردار بهرهدیگر،جهتگذراندناوقاتفراغتویها استانتبدیلشود،چنانچهمردمازشهرهاو

اراضی یکاربر ییرتغاخیر،یها سالینمسئلهموجبشدهطیکنندو ا یمزیباولذتازطبیعت،بهاینمنطقهسفر

 هاي ینهزمدورچندان نهیندهدر آکهاینروندممکناستیا گونه بهصورتگیرد،دومدرمنطقهیها صورتخانه به

 .زیانباریپدیدآوردمحیطی یستزجدیبرایتخریبمنابعطبیعیوآثار

اداریبهاردبیلوابستهبودبه ازلحاظشمسیمالکیتدهستانحیرانآستاراکهتاپایاناینتاریخ1338درسال

؛ شود یمبخشمرکزیشهرستانآستارامحسوبیها هستاندازموردمطالعهموقعیتجغرافیاییدهستانازلحاظگیالنواگذارشد

 38و طولشرقی دقیقه 45و درجه48تادقیقه 34و درجه48درموردمطالعهمحدوده .باشد یممرکزدهستانعنوان بهروستایحیرانو

دهستان وسعت این  .استشده واقعدقیقهعرضشمالیجغرافیاییازخطاستوا26درجهو38دقیقهوتا17ودرجه

 .استیلومترمربعک517/156

یها کوهازسمتشمالبهجمهوریآذربایجان،ازسمتجنوببهدهستانلوندویل،ازسمتشرقبهدهستانویرمونیوسمتغرببهستانموردمطالعهده

 .استشده واقعتقسیماتکشوریدهستانحیراندرشمالغربیگیالنیهبر پا.تالشواستان اردبیلمحدوداست



فاصلهمرکزایندهستاننسبتبهشهرآستارا  .رداردوکوهستانیشهرستانآستاراقراای یهکوهپادربخشموردمطالعهطبیعیدهستانازلحاظ

.کیلومتراست217کیلومترونسبتبهمرکزاستان28

  
  روستاي حیران–1شکل 

  

  دوم هاي خانهگردشگري روستایی و .3

 هسنتی اقتصادي در منـاطق روسـتایی همچـون کشـاورزي، معـدن و جنگـل طـی سـه دهـ          هاي فعالیتتضعیف 

تولیـدي   هـاي  فعالیتبه  بخشی تنوعاقتصادي و  هاي پایهجدید جهت تقویت  راهکارهايکارگیری بهجستجو و  ضرورتپیشین،

یکی  عنوان بهاخیر گردشگري روستایی  هاي سالدر این میان، طی [7]تضروري نموده اس ازپیش بیشیی را در مناطق روستا

اقتصادي برخـوردار   هاي یفعالیت توسعهالزم براي کمک به جوامع محلی در راستاي  هاي پتانسیلصنایعی که از  ترین مهماز 

الگـوي   ي دهنـده  نشـان متفـاوتی دارد کـه    هـاي  گونـه گردشـگري روسـتایی   [15]و  [14]اسـت  موردتوجهقرارگرفته، باشد می

طبیعت، محـیط روسـتا، میـراث تـاریخی و فرهنگـی آن شـرط       . ، اقتصاد، تاریخ و موقعیت روستا استزیست یمحیط پیچیده

گردشـگري   هاي فعالیتاتحادیه اروپا گردشگري روستایی را براي تمام . [16]گردشگري روستایی است  ي توسعهاصلی براي 

گردشگري،فوایداقتصادیبیشـترنمود  ی یتوسـعه  یاولیـه  مرحلـه در[17]بـرد  مـی ، بـه کـار   دهـد  مـی سـتایی روي  که در مناطق رو

و [18]کننـد  مـی میزبان افزایش پیـدا   ي جامعهاقتصادي های هزینهولیدرمراحلبعدتوسعهدرمقیاسانبوهوکنترلنشده،کنند میپیدا

که دارد، مفهـوم صـنعت    فردي هایمنحصربه ویژگیگردشگري به علت [19]شود گرمی جلوهاجتماعی و محیطی نیز  هاي هزینه

 یـک مجموعـه صـنعت،    مثابه به، صنعت گردشگري، تر سادهبه بیان . را توسعه داده و فناوري خاص خود را مطرح کرده است

 ي توسـعه صنایع حیاتی با شتاب بیشتري حرکت کننـد و راه   هاي چرخآن،  بر تکیهکه با  سازد میرا فراهم  اي محرکهنیروي 

به بررسی مـدل هـانتر    2شکلبه ابعاد و اجزاي اصلی گردشگري پایدارو در  اي اشاره1شکلدر [20]محلی و ملی هموار شود

  .است شده اشارهاست  آمده دست بهاز گردشگري پایدار که از طریق مرور منابع

  



  

  ابعاد و اجزاي اصلی گردشگري پایدار–2شکل 

[23]و[22]و[21]

  

  مدل هانتر از گردشگري پایدار–3شکل 

[24]

ــتاییو ــته،پیوندیناگسستنیبایکدیگرتاکنوندومازگذشتههای خانهگردشگریروســ ــد داشــ ــلی [25]؛انــ ــته اصــ هســ

 درجاییدومبایــــــــــــــــــدهای خانهاولیۀمالکاندومایناستکهمحلســــــــــــــــــکونتهای خانــــــــــــــــــهتعاریف

درایرانباتوجهبهشــــــــــــرایطاقلیمبیابانیونیمه [26]گذراننــــــــــــد میدیگرباشد؛جاییکهحداکثرزمانشــــــــــــانراآنجا

مجـــاور وهوای آبدومـــدرنواحی روستاییوخوشـــهای خانهوداشـــتننشینی یـــیالقازکشـــورفرهنگ ای گســـتردهبیابانیحاکمبربخش

ــ  ــهرهایبزرگ، قدمتیدیرینهــ ــرهنگ. داردشــ ــ نشینی ییالقفــ ــاهانودربار دردورانقاجاردرمناطقخوشــ ــه وهوای آبشــ حومــ

و هــــــا باانگیزهدومضــــــمنحفظکارکردهایقدیمیخود هــــــاي خانــــــهامروزهنیز .تهرانگواهقدمتاینامراســــــت

ــتردهاهدافجدیدودرابعادی ــر گســـــ ــتازپیشموردتوجه بیش،تـــــ ــاریهژانبرنار[27]اقشارمختلفشهریاســـــ ) 1373(شـــــ



ــیکتابدر ــتاپرداختهووجودهای مهاجرتشهرهاوروستاهابهبررســـــــــــــ ــ خانهشهربهروســـــــــــــ دومهایـــــــــــــ

يهایدهــــــــــــــه درســــــــــــــال،کهکند میدرروستاراتحتعنوانروستانشینیشــــــــــــــهریبیان)ویــــــــــــــال(

ــتقرارافراددرودرواقعرواجیافت1960 ــتاییهای کمونپاسخیبودبهواقعیتجدیداســــــــــــــ  .روســــــــــــــ

 بهاءسطحیزندگیافرادقسکونتگاهشخصیوارتمفرطبهدارابودنیکبستگی دلموتوریکردنانفرادیوفراراززودهنگاماودالیالیجادآنراتوسعه

مهبحرانشهرهاوقدمتجاذبهروستاییزیرشـهریاز .دانست می،سازد میامکاندارابودنوسیلهنقلیهشخصیرادرسطحخانوارمیسرکه طوري

ــترین م ــدرمحیطهای خانهدالیلگسترشــــــــــ ــتشده بیاندومــــــــــ ــده  [28]اســــــــــ ــن پدیــــــــــ ایــــــــــ

سواحلدریایخزر،ازچنددهۀگذشـــــــــــــــته درنواحیکوهستانیمجاورشهرهایبزرگوهمچنینویژه بـــــــــــــــهدرایراننیز،

ناحیۀروستاییوکوهستانیالبرزازمعدودنواحیکشــــــور  .اســــــتیافته گســــــترشگذراناوقاتفراغتباهدفدومهای خانــــــه

بهبودرفـــــاه  .پسازانقالباسالمیدرآنرواجیافتهاســـــتویژه بـــــهو1340عمدهازدهـــــۀطور بـــــهدومهای خانهاســـــتکه

ــتاییوبهپیرویازآن، ،موجبرغیرضرورياجتماعیوامکانتخصیصبخشیازدرآمدبرایامور ــهواجگردشگریروس ــتهای خان  .دومشدهاس

ــتم شهرگریزیافزونبراین،پدیدة ومهاجرتمعکوسبهنواحیروستاییکهازاواسطقرنبیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه   3در شـکل   [29]درکشورمابودهاسـت تدریج بهدرنواحیروستاییدرسـطحجهانو هایی خانهافزایشچنینساز زمینهدرجهانآغازشده،

  .است دهش پرداختهدوم هاي خانهگونه شناسی 

  

  
  دوم هاي چهارگانهخانهگونه شناسی –4شکل 

[11]  

  :است شده اشارهدوم از طریق مرور منابع  هاي خانهاز آثار مثبت و منفی رشد و توسعه  اي مجموعه1جدولدر 

  

  دوم هاي خانهآثار مثبت و منفی رشد و توسعه -1جدول 

[20]و[2]و [15]و  [13]و [8]منبع 

  

  منفی  مثبت

قدیمیهای خانهابنیهوبازسازی

افزایشدرآمدبرایساکنینمحلی

گذاري سرمایهافزایش

تغییرفرم،کارکردونقشروستا

محیطی زیستپیامدهای

تغییرکاربریاراضی



ارتباطیهای زیرساختبهبود

تجدیدحیاتاجتماعیوپویاییزندگیروستایی

محلیهای فروشگاهافزایشدرآمد

جدیدتوسطافرادمحلیباهای خانهساختن

ظاهرونمایزیبا

وکار کسبتوسعه

متنوعشدناقتصادمحلی

دورافتادهوافزایشتماسباجوامعروستایی

منزویوایجادفرصتبرایتبادالتفرهنگی

ورسوم آدابوها سنتتأکیدبراهمیت

افزایشدرکروستائیاننسبتبهاهمیتو

  انداز چشمحفاظتاز

خیابان،جادهوخدماتبهبودوضعیت

روستایی

قدیمیهای خانهبازسازی

جدیدتوسطافراد محلیباظاهرونمایزیباهای خانهساختن

عوباغاتکشاورزیبهباغات تبدیلباغومزرعهبهویالتبدیل مزار

خانگیدرمحوطهویالها

  تبدیلمزارعوباغاتکشاورزیبه باغاتخانگیدرمحوطهویالها

  توسعهامکاناتوخدمات،

  افزایشمشارکتوپیوندوهمبستگی روستائیان،

ورسوم آدابرواجاستفادهازوسایلرفاهی،حفظواحیای

  سنتیجامعهمحلی،

افزایشسطحآگاهیوبینشساکنانومدیران

  طبیعی،محلیبهمنابع

  .ایجادنهادهایمحلی

  روستا،زیست محیطبهبودکیفیت 

  گردشگريهای جاذبهتوجهساکنانومدیرانمحلیبهحفاظتاز

وساز ساختاستفادهازمصالحبادوامدر

  

)کشاورزي(تولیديهای ظرفیتکاهش

غیربومیقطبیشدنالگویزیستبومیو

رفتارهاوهنجارهایبیگانهباجامعهرواج

روستایی

امالکومستغالتافزایشکاذببازی بورس

قیمتزمینومسکن

مسکن◌ٔ درزمینهعدمتعادلبینعرضهوتقاضا

وخدماتگوناگوندرروستا

برهمخوردنساختارسنتیوشهریشدن

سکونتگاه

  افزایشجمعیتموقتوفصلیوفشاراجتماعی

کاهشجمعیتبومیروستا

نتمهاجرتجوانانبهعلت مشکالتسکو

افزایشجمعیتموقتو فصلیوفشاربهروستائیان

تغییرفرهنگبومی

  بهمیراث فرهنگیوویژگی اجتماعی روستاتوجهی بی

وکنترلنشدهرویه وسازبی ساخت

تخریب مناظروچشم اندازهایروستایی

رودخانه(تعرضبهحریممنابعطبیعی

  )ومرتع

  افزایشزبالهروستاییوآلودگیآب

  روستایی،ایجادرقابتوازبینرفتنپیوستگیجامعه

  ایجاداختالفوکشمکش،

مفهوم کارتضعیف

  شدیدمهاجرتروستائیانبهشهر،ت

تعارضاجتماعیفرهنگی

  دوهای خانهمیانروستائیانو

  تغییرکاربریاراضی،

  ،مناظرروستاوانداز چشمزدنبههم

  تغییرنوعمصالحوسبکمعماري،

  تغییراتدرتعدادواحدهایمسکونیوتجاري

  

  اجتماعی تأثیرات.4

برخی از تحقیقات راجع به 

 هاي دیدگاهدومرابهخاطرهای خانهوصاحبان)جامعهمیزبان(زیادیازتضادوکشمکشبینساکنانهای نمونهدوم،های خانه

مطالعات برخی از محققان حاکی از [31]و[30]دهد میمتفاوتشاندرخصوصتوسعهروستایینشان

جانسوناهمگنیرادرسطحروستاتشکیل دوموساکنانمحلیروستاهاطبقاتاجتماعینامتهای خانهآناستکهمالکان



د دارنمتفاوتیهای مندي عالقهوها هرکدامدیدگاهکهدهند می

ممکناستتاحدیدارباشد میمربوطبهساختارمطلوبروستاهاآنچهمختلفدرخصوصهای ملیتدومازکشورهاوهای خانههمچنینمالکان[32]

از دیدگاه اجتماعی هجوم [33]دباشنمتفاوتیهای دیدگاهای

ربعداجتماعی د .شوند میوباعثتغییرساختارمحلیجمعیتدرایننواحیکنند میمشکالیجادها خانهمالکیناین

علیرغماثراتمثبتاجتماعیوفرهنگیاثراتمنفیهمچون تغییردرسببزندگی،الگویپوشش،گویشوتجمالتو 

در تواند میکهتوجهبهآموزشوفرهنگروستاییانشود میگسترشرفتاروهنجارهایبیگانهباجامعۀمحلینیزمشاهده 

  [9]توسعۀگردشگریروستاییقرارگیرد های برنامهمنفیاجتماعیوفرهنگیگردشگریسرلوحۀ کاهشاثرات

تفرجگاهوسکونتگاهروستاییرادرزمستانبهشهرارواح تواند هامی خانههمچنین فشارهایفزایندهازایننظرکهساختانبوهاین

. نامهممیزیمالیاتی وجودداردپسازبرخصوص هابه خانهجالبیدرموردآثارمنفیایناظهارنظرهایدرایرلند. تبدیلکند،وجوددارد

اعتراضات . ساحلیاینکشورشدهای تفرجگاههدفمنددرسازی مسکنایننوعمالحظه قابلامریکهباعثرشد

حداقلتماسراباافرادمحلیکهباعثمحالتمحصوریشودتواند میبودکههجومزیادگردشگرانبهیکناحیهکوچکمسئلهمحلیشاملترسازاین

  [34]خواهندداشت

درپژوهشیباعنوانگردشگري ) 1391(سپهوندورضوانی،بدري،اکبریان رونیزی

گردشگري سازد خاطرنشانمیدومواثراتآنبربهبودکیفیتزندگیساکنان روستاییبخشرودبارقصران،های خانه

[9]دومنقشمؤثریبربهبودکیفیتزندگیساکنان محلیداشتهاستهای خانه

ا چشموها ساختمانازطریقنگهداریاز،اي حاشیهدومممکناستازفرهنگموجوددرنواحیهای خانهگراهنبراینباوراستکهمالکین

همچنینساختمانیقدیمییازایددرنواحیروستاییممکناستاز .،محافظتکنندها ندازسکونتگاه

پیداکندوبدینترتیبتسهیالتبصریوساختار ای دوبارهخانهدومعمرعنوان بهطریقنوسازیوتبدیلبهمحالسکان،

[35]دیابفیزیکینواحیروستاییبهبود

. باشد میدومدرنواحیروستایی،بهبودوتقویتخدماتعمومیوزیرساختیهای خانهیازدیگرآثارمثبتاجتماعیوفرهنگ

دومکمکبسیارزیادیبهنهادهایمحلیدرراستایاجرایبرنامهخهای خانهمحققاندراینزمینهنشاندادندکهافزایشپرداختمالیاتتوسطصاحبان

[36]. کنند میتقویت امکانانت و خدمات نواحی روستایی ویژه بهود

  

  محیطی تأثیراتزیست.5

 شـده  انجامبر عوامل طبیعی  دیتأکدوم بیشتر با  يها خانهاولیه براي تحلیل و تبیین علل توسعه مکانی  يها تالش

دوم در یک مکان چشم اندازهاي طبیعی و طبیعت بکر آن منطقـه اسـت    يها خانهبنابراین یکی از دالیل مهم توسعه ؛ است

سنتیرهای خانهدرکاررفته بهدوم،چراکهمصالحهای خانهمساکنروستاییانباوعدمهماهنگیبیننوعمصالحوسبکمعماریوساز ساخت[37]

دومکهدرروستاهااحداثهای خانههمگونوهماهنگبامحیطاطرافاستاماصورت بهوستاییان،معموالًموادموجوددرناحیهوازسنگ،گلوچوب،

  [29]شوند میروستاییساختههای خانهازمصالحشهریوباتیپکامالًمتفاوتازشوند می

منفـــــــی رشـــــــد و گســـــــترش ایـــــــن نـــــــوع  ترینتـــــــأثیرات مهمعـــــــالوه بـــــــر ایـــــــن

ها جادهزبالهوپراکندگیدرکنارآوری جمعبرایای برنامهتولیدزبالهونبودافزایشتغییرکاربریاراضیوتخریبمراتعوباغات،تواند هامی سکونتگاه

.است شده هااشاره آنباشد که در تحقیقات مختلف به ... و  ها هزینه،افزایشها رودخانه،مراتعو

نـواحی   :فرصـتیاتهدید  :روستاییبرنواحیدومواثراتآنهای خانهگردشگری«خوددر پژوهش ) 1384(همکارانو  رضوانی

ــمالتهران ــه» روستاییشــ ــماندازهاي   بــ ــیدند بروزپیامدهاینامطلوبازقبیآللودگیمنابعآب،تخریبچشــ ــه رســ ــن نتیجــ ایــ

[38]اجتماعی طبیعی،تغییراتکاربریاراضیکشاورزیوباغات،افزایشمهاجرتوبروز دوگانگی



روسـتاهایییالقی   .روستاییهای سکونتگاهدومبرتوسعه های خانهبررسیآثارکالبدی«خوددر پژوهش ) 1388(عنابستانی 

ــهد ــیدند    » شهرمشـ ــن نتیجـــه رسـ ــه شـــکلبـــه ایـ اخیرباپیامدهایکالبدیگوناگونماننـــد های دهـــهدومدرهای گیریخانـ

[2]استروستاییهمراهبوده انداز مچشوتغییرها رودخانهتغییرکاربریباغاتومزارع،تجاوزبهحریم

 (دوم گردشگریبرساختارروسـتاها هایـ  خانهارزیابیپیامدهایگسترشـ «خـود پژوهش  در) 1391(خداداديرحمانی و 

ــه ــوردي مطالعـــــ ــر :مـــــ ــیدند    » )روستاهایییالقیجواهردهرامســـــ ــه رســـــ ــن نتیجـــــ ــه ایـــــ بـــــ

دوم،افزایشتقاضایمسکنوتغییرات های خانهوگسترشدرساختارهایاقتصادي،اجتماعیوکالبدیروستاها ناشیازایجادایجادشدهباتحوالت

  [39]کاربریاراضیکشاورزیشدتیافتهاست

  

  بحث اصلی.6

، )ها و غیرهاي شامل مقاالت، کتابمطالعات کتابخانه(بندي مبانی نظري در ابتداي پژوهش به مطالعه و جمع

هاي موردي و سپس به بررسی نمونه. پردازیمگرفته و موضوعات مرتبط با آن می مرور پیشینه تحقیقات کاربردي شکل

هاي دوم و افراد محلی  حضوري با مدیران، کاربران خانه بازنگري ساختار موجود و معماري اجراشده تاکنون و انجام مصاحبه

ستناد به با ا گردشگري هاي سکونتگاهرابطه با توسعه در اجتماعی، محیطی، هاي مؤثر  در ادامه به ارائه مؤلفه. پردازیممی

هاي موردي موجود و با عنایت به نظر  شده و با نگاهی بازنگرانه نسبت به نمونه آوري مطالعات صورت گرفته و اطالعات جمع

جامعه آماري پژوهش از بین گردشگران و افراد محلی روستاي . شودي محلی پرداخته می هاي دوم و جامعه ساکنین خانه

نفر از اهالی روستاي  80براي این منظور با . باشد میی و از مجموعه افراد در دسترس تصادف گیري حیران و به روش نمونه

گویه هاي اجتماعی،  ترین مهمعمیق صورت گرفت و  ي مصاحبهدوم  هاي خانهنفر از مالکان  58حیران و همچنین 

و نظر نهایی دو جامعه  شدهانتخابگردشگر و اهالی روستا تکرار شدند،  ي جامعهاشباع و بین دو  صورت بهمحیطیکه 

  .قرار گرفت موردبررسی

  

توسعه  محیطی زیستاجتماعی، محلی در خصوص فاکتورهاي  ي جامعهنظرات گردشگران و -2جدول 

  روستایی هاي سکونتگاه

  گردشگران  محلی ي جامعه  گویه هاي اجتماعی

نیاز به مدیریت محلی براي جلوگیري   به شهر ارواح شدن تبدیل

  مساکن خالیاز سرقت از 

نیاز به استخدام نگهبان محلی براي 

  جلوگیري از سرقت

حضور گردشگران و رونق اقتصاد   برزمینومسکنروستاغیربومیمالکیتافراد

  محلی

  شیک شدن محیط روستا

و یکی از علل  ها فرهنگاحترام به   احترام به فرهنگ  فرهنگ واعتقاد متفاوت

  جذابیت روستایی

گردشگران مشارکت مدیران محلی با 

  در اداره امور

توانایی روستایی در حل مسائل خود 

به دلیل شناخت بیشتر نسبت به 

  روستا

مشکل در ایجاد ارتباطات و دور بودن 

  از هدف تفریح و سرگرمی

و  بافرهنگشهرنشینیآشنایی بیشتر   بازسازي روابط شهري و روستایی

  ها آنحس امنیت در مقابل 

به و جود آمدن حس خوب نسبت به 

  .دلیل مراودات بیشتر یروستایبه جامعه

مراقبه اهالی روستایی به دلیل سطح   رواج فرهنگ مصرفی

اقتصادي پایین در سطح باالیی قرار 

  اسباب ووسایل روزمره زندگی



  .دارد

فرهنگی بومی  هاي سنتتوجه به 

  توسط مالکان

  احترام به فرهنگ روستایی  محلی ها سنتحمایت گردشگران از 

 وکار کسببه دلیل رونق بیشتر   کاهش جمعیت بومی در روستا

  روستایی جمعیت بیشتر شده است

انگیزه  عنوان تواندبه میگردشگري 

براي روستاییان زمینه براي حضور 

  بیشتر ایشان را فراهم کند

  

  گردشگران  محلی ي جامعه  گویه هاي محیطی

نبود سرویس مناسب و سطل زباله   سرویس مناسب براي تخلیه زباله نبود  زیست محیطآلودگی 

  براي تخلیه زباله

مهم در  اي عنوانمسئله به  قطع درختان محلی

  .جدید مطرح است وسازهاي ساخت

با کاشت درختان جدید  توان می

  توسط گردشگران جبران شود

براي کسب سود بیشتر  اي عده  تغییر کاربري باغات و مزارع

 رایکشاورزي خود را در اخت هاي زمین

قرار  وساز ساختگردشگران براي 

  .اند داده

وجود محیط بکر و طبیعی در این 

  نواحی

احتمال سیالبو فرسایش خاك در   وساز ساختکوه براي  ي دامنهتسطیح 

  باال دست پایین

  بهتر انداز چشموجود 

و مدرن جدید به  وسازهاي ساخت  رفتن زیبایی بصري روستا ازبین

  شدن روستا منجر شده است شیک

  از حالت بومی به مدرن شدن تبدیل

  

  :گیري نتیجه.7

صورت گرفتـه از طریـق مـرور     هاي بررسینتایج حاصل از تحقیق حاضر در منطقه گردشگري روستاي حیران بر اساس 

و توافقات دیدگاه  ها تفاوتمحلی و گردشگري بیانگر وجود  ي جامعه، مقاالت و همچنین مصاحبه عمیق با اي کتابخانهمنابع 

گردشـگري   هـاي  سـکونتگاه در خصـوص توسـعه    محیطی زیستاجتماعی، خصوص فاکتورهاي گردشگران، جامعه محلی در 

یک فرصت براي برطرف کردن نیازهاي متقابـل   عنوان بههدفمند ریزي برنامهدر صورت  تواند میافتراقات بین دو گروه . است

هـاي   ، ناهنجـاري اختالفـات  ساز زمینهاین افتراقات  ریزي برنامهدر صورت عدم  ؛ ومثبت بین طرفین باشد هاي آموزهو انتقال 

 ي جامعـه ؛ بنـابراین واکـاوي نظـرات    بومی و نادیده گرفتن شرایط بسـتر شـود   هاي ارزش، عدم توجه به فرهنگی و اجتماعی

حـائز اهمیـت    جهـت  ازاینگردشگري  هاي یسکونتگاه محیطیتوسعه زیستاجتماعی، پیامدهایمحلی و گردشگران در خصوص 

محلـی و گردشـگري شـده و از آن در     ي جامعـه پایـدار بـین دو گـروه     اي رابطـه در جهت ایجاد  ها آناست که با شناخت از 

  .هدفمند روستایی استفاده نمود ي توسعهراستاي 

ها و مزایاي توجه به صنعت گردشـگري در روسـتا و معایـب     این پژوهش بابیان مسائل و مشکالت موجود، ضرورت درنهایت

، بررسـی نظـرات   دوم هـاي  خانـه و  غفلت از آن در ابتـدا و سـپس بررسـی مبـانی نظـري در موضـوع گردشـگري روسـتایی        

روستاي نمونه موردي، توانست به مطـالبی  دوم  هايخانهو صاحبان ازآن مصاحبه با اهالی  نظران و پس اندیشمندان و صاحب



رشـد و   محیطـی  زیسـت اجتمـاعی،  پیامـدهاي  ◌ٔ بندي، برآیند ذهنیت افـراد درزمینـه   دست یابد که پس از پاالیش و اولویت

  .گردشگري ارائه نماید هاي یسکونتگاه توسعه
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