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مقاله پژوهشي

آسیب شناسي خانههای دوم در نواحي روستایي شهرستان الهیجان
در دو دهه اخیر
منوچهر مهدیپور؛ گروه جغرافيا ،دانشكده علوم انساني ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران
تیمور آمار*؛ گروه جغرافيا ،دانشكده علوم انساني ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران (نويسنده مسئول)
عیسي پوررمضان؛ گروه جغرافيا ،دانشكده علوم انساني ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران

چکیده:
شهرستان الهيجان با داشتن جاذبه های طبيعي و فرهنگي فراوان همواره به عنوان يكي از کانونهای گردشگری در استان گيالن بوده است.
نواحي روستايي اين شهرستان نيز با برخورداری از محيط طبيعي بكر در هر يك از بخشهای نواحي کوهستاني ،کوهپايهای و جلگهای-
ساحلي و همچنين جاذبه های فرهنگي و انساني ،يكي از مقاصد اصلي گردشگری اين شهرستان به شمار ميآيد .اما گسترش جريانهای
گردشگری دراين شهرستان که عموماً بدون برنامه ريزی و عدم مديريت کافي همراه ميباشد اثرات مثبت و منفي فراواني را در زمينههای،
اقتصادی ،زيست محيطي و کالبدی -فضايي به همراه داشته است .هدف اين پژوهش بررسي رابطه خانههای دوم با آسيبشناسي نواحي
روستايي شهرستان الهيجان ميباشد .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسي توصيفي -همبستگي بود .جامعه آماری
پژوهش شامل کارشناسان و خبرگان شهرستان الهيجان بودند که به شيوه هدفمند  125نفر از آنها انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده
پرسشنامه محقق ساخته زيستپذيری بود که روايي پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/79بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  spssو
 amosو با استفاده از ضريب همبستگي و تحليل واريانس مورد تجريه و تحليل قرار گرفتند .نتايج تجزيه و تحليل دادهها نشان داد بين تمام
مؤلفههای زيست پذيری و گردشگری خانههای دوم رابطه معنادار وجود دارد و گسترش خانههای دوم در مناطق کوهستاني و جنگلي بيشتر
از مناطق ساحلي بوده است و تاثيرات بخش کالبدی -فيزيكي از گردشگری خانههای دوم بيشتر از بخشهای ديگر بوده است.
كلمات كلیدی :گردشگری ،خانههای دوم ،آسیب پذیری ،شهرستان الهیجان.
تاريخ ارسال1400/5/29 :
تاريخ بازنگری1400/6/19 :
تاريخ پذيرش1400/7/20 :
* تيمور آمار ،گروه جغرافيا ،دانشكده علوم انساني ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايرانamar@iaurasht.ac.ir ،
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مقدمه
جهان امروز به طور فزاينده به سوی شهرنشيني هرچه بيشتر پيش ميرود و يكي از پيامدهای آشكار اين پديده ،کاهش تعادل در
سطوح توسعه منا طق روستايي وشهری است در اين شرايط ،رکود کشاورزی به عنوان بخش غالب در اقتصاد روستايي ،همراه با
رشد بيكاری ،مهاجرتهای مداوم روستا -شهری ،سالخوردگي جمعيت ،پيامدهای نامطلوب تغييرهای اقليمي ،گرايش دولتها به
سياست بازار آزاد و کاهش حمايت از بخش کشاورزی ،از جمله نمودهای بارز مشكالت توسعه روستايي در بسياری از نواحي
شناخته ميشوند .بنابراين ،پژوهشگران در مقياس جهاني به ويژه در کشورهای توسعه يافته تر ،از اوايل دهه ،1990به رشد فزاينده
اشكال متنوع گردشگری و گذران اوقات فراغت در نواحي روستايي ،به عنوان يكي از فرصتهای نوين غلبه بر مشكالت
توسعه روستايي ،به ويژه در بعد اقتصادی توجه کردهاند (بدری و همكاران.)774 :1394 ،گردشگری روستايي يكي از حوزههای
نسبتاً جديد در توسعه روستايي است که ميتواند فرصتها و امكاناتي را به ويژه برای اشتغال و درآمد روستايي فراهم کند و در
احياء و نوسازی نواحي روستايي مؤثر باشد .اهميت گردشگری در فرايند توسعه روستايي ،در بسياری از کشورها تأييد شده
است .اکنون گردشگری روستايي ،صنعتي محسوب ميشود که به طور بالقوه از پايداری برخوردار است .با توجه به اهميت
گردشگری در فرايند برنامه ريزی توسعه روستايي ،توجه به آن در برنامه ها و طرحهای توسعه روستايي ،به ويژه طرحهای محلي
بسيار اهميت دارد (حسنوند و حسنوند .)188 :1390 ،اما با وجود رشد گستردهگردشگری روستايي در دهههای اخير در کشور
ما ،به اين مقوله به عنوان يكي از عناصر توسعه روستايي کمتر توجه شده است.
استان گيال ن با توجه به موقعيت جغرافيايي و اقليم حاکم بر آن يكي از سرسبزترين و زيباترين مناطق ايران است .محصور بودن
بين دريای خزر و رشته کوههای البرز و تنوع توپوگرافيك که از  -27متر در در انزلي تا بيش از  3500متر در قله سماموس
گسترده شده است و شرايط اقليمي که پرباران ترين ناحيه آب و هوايي در ايران را رقم زده است ،بستری بكر و طبيعي را در اين
پهنه جفرافيايي رقم زده است که هر ساله پذيرای گردشگران و طبيعت گران بسياری از سراسر کشور ميباشد .در اين بين مناطق
روستايي که در بستر اين پهنه از نواحي ساحلي و جلگهای تا مناطق مرتفع کوهستاني گسترده شدهاند از جاذبههای بي شماری
برخوردار ميباشند .روستاهای استان گيالن تا چند دههی قبل صرفا نقش کشاورزی داشتهاند اما از حدود دو دهه يپيش به نقش
خدماتي روی آورده و بسياری از اراضي کشاورزی اين مناطق از چرخه توليد خارج شدهاند ،به اين ترتيب کارکردهای سنتي
ناحيه در زمينه کشاورزی و دامداری تضعيف شده ،روستاها بيشتر نقش و کارکرد استراحتگاهي ،مراکز پذيرايي ،تاالرها و
تفرجگاههای متمرکز و غيرمتمرکز را پذيرفتهاند .نتيجه گردشگر پذيرشدن روستاها ،تغييرات محيطي ،اقتصادی و اجتماعي مي
باشد و متعاقب آن تحول در کالبد و کارکرد روستاها است (جعفری و حاتمي .)193 :1395 ،نواحي روستايي شهرستان الهيجان
نيز به دليل گستردگي در نواحي ساحلي و جلگهای ،کوهپايهای و کوهستاني از جاذبههای طبيعي ،انساني و تاريخي فراواني
برخوردار است .وجود جاذبههای فراوان در الهيجان آن را به يكي از پربازديدترين نقاط گردشگری استان گيالن و يكي از
قطب های گردشگری اين استان تبديل نموده است.اين امر باعث شده تا بسياری از گردشگران و عالقهمندان به طبيعت گردی
نواحي روستايي اين شهرستان را به عنوان مقاصد گردشگری خود انتخاب نموده و اقدام به ساخت ويال به عنوان خانههای دوم در
اين مناطق نمايند .اين پژوهش قصد دارد تا ضمن بررسي وضعيت زيرساختهای توسعه توريسم روستايي در شهرستان الهيجان
با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران به بررسي آسيب شناسي گسترش خانههای دوم در نواحي روستايي اين شهرستان
بپردازد .در اين ارتباط تحقيق حاضر به دنبال يافتن اين سوال است :بين خانههای دوم با تغييرات کالبدی -فضايي ،فرهنگي-
اجتماعي و زيست محيطي روستاهای شهرستان الهيجان در دو دهه اخير چه رابطهای وجود دارد؟ همچنين فرضيه تحقيق نيز
مبتني بر اين فرض است خانههای دوم با آسيب پذيری نواحي روستايي شهرستان الهيجان ارتباط معنادار دارد.
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پیشینه تحقیق:
در ارتباط با پژوهش حاضر محققان بسياری در داخل و خارج از کشور به مطالعه پرداختهاند .سوتو و همكاران ( ،)2017نقش
خانه های دوم و الگوهای چشم انداز شهری در مقصد گردشگری ساحلي مديترانه را مورد مطالعه قرار دادند و نقش خانههای
دوم در روند شكل گيری و تغيير منظر شهری در اين ناحيه را مورد تأکيد قرار دادند .عليپور و همكاران ( )2017تأثير و حاکميت
گردشگری خانگي دوم در منطقه دريای خزر ايران را بررسي کردند .آنان به اين نتيجه رسيدند که گردشگری خانه دوم تحت
سلطه منافع شرکتهای امالک و مستغالت از خارج از منطقه است و مردم محلي به عنوان يك ذينفع مشروع ،هيچ تأثير و نفوذی
در روند توسعه خانه دوم ندارند .و مسير فعلي توسعه خانه دوم باعث تضعيف کيفيت محيطي منطقه ،هويت اجتماعي و فرهنگي و
رونق اقتصادی پايدار ميشود .فارستاد و فردريك ( )2013طي تحقيقي با عنوان مالكان خانۀ دوم ،مردم محلي و ديدگاههای آنان
در توسعۀ روستايي نشان مي دهدکه چگونه مردم محلي وصاحبان خانۀ دوم همگام با هم محافظ روستای خود هستند و در همان
زمان ،به توسعۀ روستايي ميانديشند .با اين وجود ،هجوم صاحبانخانۀ دوم ميتواند يكي از علل درگيری در استفاده از زمينهای
روستا باشد .مالرو همكاران ( )2004به مطالعه گردشگری و خانههای دوم در چشم اندازهای روستايي پرداختند .آنها معتقدندکه
چشم اندازهای متفاوت خانههای دوم ،بستگي به موقعيت محلي دارد .در برخي موارد اين اثرات سودمند است برای نمونه ممكن
است مساکن قديمي در روستاها بازسازی شده و يا تبديل به مساکن جديد شوند و زمينه زيباسازی روستاها را فراهم کند و در
برخي موارد نيز آسيب زننده است .وپسا و پيتكا ( )2010در بررسي خانههای دوم در حومهها :چشم اندازی از روستاها درگفتمان
محبوب فنالندی به اين نتيجه دست يافتهاند که فنالند چشمانداز خانه دوم است .خانههای دوم تقليدی از زندگي سنتي روستايي
است و استفاده از محيط زيست بر اساس فعاليتهای سنتي تفريحي است .فردريك رای ( )2011تعارضات و رقابتها :ديدگاه جامعۀ
روستايي در رابطه با پديده خانه های دوم را مطالعه کرد .نتايج تحقيق نشان داد که اگر چه ديد مثبت ساکنان نسبت به گسترش
پديده خانه های دوم وجود دارد ،اما يك اقليت قابل توجهي به گسترش خانۀ دوم ديد منفي دارند .با اين وجود ،نرخ رشد باال در
ساخت خانۀ دوم بيانگر افزايش حمايتهای مردم محلي از سرمايهگذاريها در زمينه ساخت خانههای دوم است .کندو و همكاران
( )2012طي تحقيقي به بررسي نقش خانههای دوم روستايي در ايالت واشنگتن پرداختند .نتايج تحقيق نشاندهنده تمايل
صاحبانخانۀ دوم برای حفظ حريم خصوصي و فرار از محيط باز است .الگوهای انزوای فضايي در ميان خانۀ دوم در منطقۀ مورد
مطالعه وجود دارد .اين الگوهای به طور بالقوه اثرات زيست محيطي قابل توجهي دارند .صاحبان خانۀ دوم نيز به دنبال حفاظت از
سرمايه گذاری خود در راستای زندگاني روستايي هستند .اميني و زيدی ( )1396در مطالعه تاثيرات فرهنگي گردشگری در
مناطق روستاي ي از ديد جامعه محلي به اين نتيجه رسيدند که تاثيرگذاری فرهنگيِ معني دار گسترش گردشگری ،در همه حوزه
هایِ آداب و رسوم محلي ،روابط و انسجام اجتماعي ،مبادالت فرهنگي ،کااليي شدن فرهنگ محلي ،توجه به ميراث فرهنگي،
آگاهيهای عمومي ،ناهنجاریهای فرهنگي ،نمودهای رفتاری و تغييرات يا واگشتهای فرهنگي ،در سطح روستا از ديدگاه
ساکنين محلي است (اميني و زيدی .)13 :1396 ،رضايي ( )1396در بررسي اثرات گردشگری در توسعه کارآفريني روستاهای
ساحلي شهرستان سامان ،استان چهارمحال و بختياری به اين نتيجه رسيد که تأثيرات گردشگری بر کارآفريني روستايي هر چند
افزايش اشتغال و بهبود درآمدها را به دنبال داشته است اما از طرف ديگر افزايش قيمت زمين و مسكن در روستاها ،گسترش خانه
های دوم ،تغيير کاربری اراضي و ...از نتايج منفي گسترش گردشگری در منطقه است (رضايي .)115 :1396 ،علي پور و ظاهری
( )1396ايجاد خانه های دوم و تأثيرآن در پايداری ،ناپايداری سكونتگاههای روستايي موردی بخش رودبار قصران شميران را
مطالعه کردند نتايج تحقيق آنان نشان داد که گسترش ويالسازی و خانههای دوم در محدوده مورد بررسي در ابعاد اقتصادی و
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اجتماعي موجب پايداری و در بعد محيطي کالبدی به ناپايداری انجاميده است .همچنين مهمترين عامل ناپايداری در منطقه مورد
بررسي آلودگي منابع آب و خاک و اقليم منطقه ميباشد علي پور و ظاهری .)1 :1396 ،يعقوبي و همكاران ( )1395نقش
گردشگری بر تغيير الگوی مسكن در نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر را مورد مطالعه قرار دادند .نتايج نشان داد که معماری
سنتي و بومي درحال از بين رفتن مي باشد و جای خود را به معماری شيوه مدرن شهری داده است (يعقوبي و همكاران:1395 ،
 .)179آمار ( )1392آسيبشناسي توسعه گردشگری در سكونتگاههای روستايي استان گيالن مورد :دهستان ديلمان ،شهرستان
سياهكل ر ا مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که عليرغم کاهش  31درصدی در جمعيت روستايي در فاصله
سرشماری  1375و  ،1385درخواست برای ساخت و ساز در اين ناحيه  25درصد افزايش داشته است که ادامه اين وضعيت مي
تواند به انحصارگرايي فضاهای جغرافيايي و از آن مهمتر تخريب منابع و واگرايي از اهداف و برنامههای توسعه پايدار ناحيه
ديلمان بيانجامد (آمار .)171 :1392 ،جالليان و همكاران ( )1394اثرات گردشگری روستايي بر توسعه روستای هجيج کرمانشاه
را مطالعه نمود .يافتههای تحقيق آنان نشان داد که ميزان اثرات مثبت گردشگری بيش از اثرات منفي آن در روستای هجيج بوده
است (جالليان .)205 :1394 ،نتايج مطالعات حاتمينژاد و همكاران ( )1398در ارزيابي و تحليل اثرات خانههای دوم
گردشگری بر مكانهای روستايي قلعه حاج عبداهلل در بردارنده نقاط مثبت و منفي و متضادی در بعد اجتماعي ،اقتصادی و
کالبدی بوده است (حاتمي نژاد و همكاران .)19 :1398 ،خسرو بيگي و بازقندی ( )1397در ارزيابي نگرش ساکنان مناطق
روستايي نسبت به گسترش خانههای دوم در روستاهای پيراموني شهر سبزوار شناسايي جنبههای متمايز جغرافيايي ،فرهنگي و
اجتماعي گسترش خانههای دوم در سياستگذاریهای توسعهای را ضروری ميدانند (خسروبيگي و بازقندی.)121 :1398،
اشتری مهرجردی و همكاران  1395با مطالعه در بررسي جامعه شناختي خانههای دوم در شهرستان فراهان و بررسي پيامدهای آن
به اين نتيجه رسيدند که در برخي روستاهای اين شهرستان ايجاد خانههای دوم باعث بروز تشنج و اختالف ميان ساکنان شده و
در برخي اثرات اجتماعي فرهنگي مثبتي چون ايجاد اتحاد و همدلي و جلب مشارکت آنان در اقدامات روستا داشته است
(اشتری مهرجردی و همكاران.)42 :1395 ،
روش پژوهش:
جامعه آماری در اين پژوهش شامل  42روستا از سطح دهستانهای شهرستان الهيجان ميباشد که ابتدا با توجه به بررسيهای ميداني
 6روستا از هر دهستان انتخاب گرديدند که در جدول  1مشخصات روستاهای فوق قيد گرديدهاند .بعد از انتخاب روستاها؛ داده
های مورد نياز از طريق بررسي های پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه گردآوری گرديد و در نهايت برای تجزيه و تحليل دادهها
از روشها و آزمونهای آماری متعددی با به کارگيری نرمافزار تحليلي و آماری  spssاستفاده گرديد .همچنين با استفاده از نرم
افزار  spssبه تحليل های توصيفي پرداخته شده است .با استفاده از آلفای کرونباخ پايايي شاخصها سنجيده شده و در ادامه به
بررسي تحليلهای استنباطي و آزمون فرضيات پرداخته شد .برای بدست آوردن مشكالت زيستپذيری خانههای دوم از روش
پديدار شناسي استفاده شد .در مرحله بعد برای تحليل آسيبشناسي خانههای دوم در ابعاد مختلف کالبدی -فضايي ،اقتصادی،
فرهنگي -اجتماعي و زيست محيطي ،از تحليلهای آماری بهرهگيری شد .در اين رهگذر به فراخور نياز از نرمافزارهای  SPSSو
 Amosبرای آماده سازی و پردازش داده های مورد نياز استفاده شد .با عنايت بر مساله پژوهش و اهداف آن و در راستای
پاسخگويي به سواالت تحقيق ،از متدها و روشهای مناسب و متناسب کمي بهرهگيری شد.
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جدول ( :)1روستاهای مورد مطالعه در هر يك از دهستانهای شهرستان الهيجان

نام دهستان

روستاهای مورد مطالعه

دهستان شيرجوپشت

اميرآباد ،ناصرکياده باال ،پايين محله ناصر کياده ،حسن بكنده ،جيرباغ ،حسنعليده

دهستان رودبنه

اکبرآباد ،اشكياء ،پهمدان ،شيخ علي کاليه ،صدا پشته ،الکمه سر

دهستان بازکياگوراب

کلشتاجان ،سادات محله ،ماليجار ،توستان ،الشيدان حكومتي ،دليجان

دهستان ليالستان

کوشنال ،بيجاربنه پايين ،سپهرپشت ،ديزبن ،نخجير کاليه ،بيجاربنه باال

دهستان ليل

کوه بجار ،بيجار باغ ،امير کاليه ،داگفايه ،کتشال پايين ،سرچشمه

دهستان لفمجان

پاشاکي پايين ،شيوا ،کلنگران ،پايين شادده ،کياسرا ،بازلرده

دهستان آهندان

دره جير ،بيالژ محله ،خورتای ،سوخته کوه ،آهندان ،ليالمان

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر روستاهای شهرستان الهيجان ميباشد .شهرستان الهيجان در موقعيت جغرافيايي 37
درجه و  4دقيقه و  51ثانيه تا  37درجه و  23دقيقه و  10ثانيه عرض شمالي و  49درجه و  45دقيقه و  28ثانيه تا  50درجه و 13
دقيقه و  32ثانيه طول شرقي واقع شده است .اين شهرستان دارای دو بخش مرکزی و رودبنه و و  7دهستان و مجموعاً  190روستا
ميباشد .اين شهرستان از سه بخش ساحلي -جلگهای ،کوهپايهای و کوهستاني تشكيل شده است و از شمال و غرب با آستانه
اشرفيه ،از شرق با شهرستان لنگرود،و از جنوب نيز به شهرستانهای سياهكل و لنگرود منتهي ميشود .بر اساس آخرين سرشماری
عمومي نفوس و مسكن ،جمعيت الهيجان در سال  1395برابر با  167544نفر متشكل از  84195نفر مرد و  83349نفر زن
بودهاست ،همچنين حدود  104514نفر ( 62/38درصد) از اين جمعيت شهرنشين و 63030نفر ( 37/62درصد) در روستاها به سر
ميبرند .موقعيت جغرافيايي و برخورداری از جاذبههای اکوتوريستي دريا ،جنگل ،کوه و تاالب به همراه جاذبههای فرهنگي و
تاريخي ،نظير موزه چای الهيجان ،استخر ،تله کابين و ده ها جاذبه طبيعي و فرهنگي ديگر اين شهرستان را به عنوان يكي از
مهمترين کانونهای گردشگری استان گيالن معرفي کرده است .الهيجان همچنين شهر چای ،ابريشم و کلوچه ميباشد که شهرت
آن در تمام کشور آوازه هست.

شكل ( :)1موقعيت جغرافيايي روستاهای مورد مطالعه شهرستان الهيجان
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یافتهها:
بعد از جمع آوری دادهها که از طريق پرسشنامه و مشاهدات ميداني از  42روستا در سطح  7دهستان شهرستان الهيجان به دست
آمد به جهت بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون کلمگراف اسميرنف استفاده شد که نتايج بررسي نشان داد با سطح معناداری
پايينتر از  0/05همه دادهها نرمال هستند.
جدول (:)2آزمون کلموگراف اسميرنف برای بررسي نرمال بودن دادهها

شاخصها

میزان آماره

سطح معناداری

اجتماعی – فرهنگی

0/301

0/23

اقتصادی

0/021

0/17

زیستمحیطی

0/045

0/187

کالبدی – فیزیکی

0/132

0/06

زیستپذیری کل

0/21

0/2

برای بررسي رابطه خانههای دوم با تغييرات کالبدی -فضايي ،فرهنگي -اجتماعي و زيست محيطي روستاهای شهرستان الهيجان
از ضريب همبستگي استفاده شد.
جدول ( :)3ضريب همبستگي آسيب پذيری و زيست پذيری و ابعاد آن

متغير

ضريب همبستگي

تعداد

سطح معناداری

زيست پذيری

0/53

125

0/0001

کالبدی -فضايي

0/42

125

0/001

فرهنگي اجتماعي

0/27

125

0/02

زيست محيطي

0/29

125

0/01

اقتصادی

0/32

125

0/001

آسيب پذيری

جدول  .3همبستگي بين آسيبپذيری خانههای دوم و زيست پذيری و ابعاد آن را نشان مي دهد .همبستگي بين زيستپذيری و
آسيب پذيری  0/53که با سطح معناداری  0/0001معنادار ميباشد .همبستگي بين بعد کالبدی -فضايي  0/42که با سطح
معناداری  0/001معنادار ميباشد .همبستگي بين بعد فرهنگي -اجتماعي  0/27که با سطح معناداری  0/02معنادار ميباشد.
همبستگي بين زيست محيطي  0/29که با سطح معناداری  0/01معنادار ميباشد .همبستگي بين بعد اقتصادی  0/32که با سطح
معناداری  0/001معنادار ميباشد.
برای بررسي تفاوت آسيب پذيری در روستاهای مختلف از تحليل واريانس استفاده شد.
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جدول ( :)42-4ميانگين و انحراف معيار شاخص اقتصادی

ميانگين

انحراف معيار

شاخصهای آماری متغير
بازار لفمجان

19/93

1/48

بازکياگوراب

18/40

1/18

ليل

17/86

1/18

شير جو پشت

17/40

1/45

رودبنه

18/60

2/26

ليالستان

18/20

2/00

آهندان

18/41

1/87

جدول  42-4ميانگين و انحراف معيار شاخص اقتصادی در روستاهای مختلف را نشان ميدهد .که همانطور که مشاهده ميشود
ميانگين روستای لفمجان  19/93از همه روستاها بيشتر و ميانگين روستای شير جوپشت  17/40از همه روستاها کمتر ميباشد.
تحلیل دادههای پرسشنامه:
با توجه به دادههای پرسشنامه که در چهار بخش کالبدی -فضايي ،اقتصادی ،زيست محيطي و فرهنگي -اجتماعي استخراج شد،
برای بدست آوردن مشكالت زيست پذيری خانههای دوم از روش پديدار شناسي استفاده شد .در مرحله بعد برای تحليل تفاوت
شاخصهای زيست پذيری و تفاوت در روستاهای مختلف از تحليلهای آماری بهرهگيری شد.
بخش كالبدی – فضایي
در بخش کالبدی – فضايي نتايج دادهها نشان داد که بيشترين گسترش خانههای دوم در سطح روستاهای الهيجان ابتدا در مناطق
کوهپايهای و سپس ساحلي بوده است .روستاهای ساحلي همچون حسن بكنده ،اميرآباد و جيرباغ که در دهستان شيرجوپشت
واقع شدهاند دارای بيشترين تعداد ساخت خانههای دوم در مناطق ساحلي طي دو دهه اخير بودهاند که اين ميزان  197خانه در طي
دوره مورد مطالعه بوده است .از اين خانهها حدود  50درصد آن به افراد بومي ساکن خارج از منطقه و نصف به افراد غير بومي
اختصاص دارد .مناطق کوهپايهای و کوهستاني شهرستان الهيجان که از جاذبههای گردشگری زيادی برخوردار ميباشد از
مناطق ديگر گسترش خانه های دوم طي دو دهه اخير بوده است .در اين منطقه نواحي روستايي دهستان ليل به دليل نزديكي به
شهر الهيجان از رونق بيشتری برخوردار بودهاند .طي دو دههی اخير  205خانه دوم در سطح روستاهای اين منطقه ساخته شده
است که از اين خانهها تقريبا  30درصد آن به افراد غير بومي و  70درصد به افراد بومي اختصاص دارد .روستاهای کوه بيجار،
بيجار باغ ،کتشال از جمله روستاهای دهستان ليل هستند که در پي گسترش خانههای دوم طي دو دهه اخير چهرهای کامالً
متفاوت نسبت به دو دهه قبل داشتهاند .در ساخت خانههای دوم بيشتر از مصالح غير بومي استفاده شده و اکثر خانهها به سبك غير
بومي و بيشتر آنها نيز به سبك وياليي ساخته شدهاند .نحوهی مراقبت از خانههای دوم به صورت هوشمند نبوده و فقط بخش
کمي بصورت سرايداری ميباشد.
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جدول ( :)5تعداد خانههای دوم در روستاهای مورد مطالعه به تفكيك دهستان طي دو دهه اخير

دهستان

1380-1390

1390-1400

مجموع

آهندان

49

98

147

بازکیاگوراب

48

72

120

رودبنه

65

42

107

شیرجوپشت

103

58

161

لفجان

65

119

184

لیالستان

93

62

155

لیل

82

123

205

کل شهرستان

505

574

1079

زیست محیطي
بيشترين اثرات در بخش زيست محيطي در سطح روستاهای الهيجان از بين رفتن زمينهای زراعي و تبديل آنها به ويال ميباشد .به
ويژه در روستاهای ساحلي مانند حسن بكنده ،اميرآباد و سحرخيز محله و همين طور در بخش کوهپايهای و به ويژه روستاهای
پي راموني شهر الهيجان مانند کوه بيجار ،بيجار باغ ،کتشال ،شيخانبر و ...اين مسئله بيشتر به چشم ميخورد .تصرف زمينها در
محدوده حريم دريا و تغيير کاربری اين اراضي در روستاهای ساحلي و همچنين تخريب باغات چای و اراضي زراعي و جنگلي
در روستاهای کوهپايهای از نمونههای بارز اثرات زيست محيطي گسترش خانههای دوم در نواحي روستايي الهيجان است .از
اثرات ديگر زيست محيطي گسترش خانه های دوم طي دو دهه اخير توليد زباله ميباشد که مقدار آن حدود  15درصد در ايام
گردشگری روند افزايشي داشته است .اين افزايش در روستاهای ساحلي و همچنين روستاهای کوهپايهای دارای جاذبه گردشگری
چشمگيرتر ميباشد .تعداد روزهای جمعآوری زباله در ايام گردشگری و غيرگردشگری تغييری ندارد و اين امر گاهاً باعث
تجمع زبالهها در روستاها ميگردد .آلودگي صوتي و آلودگي منابع آب نيز از ديگر اثرات زيست محيطي در سطح روستاهای
اين مناطق مي باشد .اين بخش از آلودگي در روستاهای ساحلي که دارای منابع آبي همچون دريا و تاالب کياکاليه و همچنين
روستاهای کوهستاني و کوهپايهای که دارای منابع آبي سطحي ميباشند مانند روستاهای دهستان ليل بيشتر به چشم ميخورد.
بخش اقتصادی
با توجه نتايج دادههای پرسشنامهای بيشترين توسعه خانههای دوم در روستاهای ساحلي و کوهپايهای اطراف شهر الهيجان بوده
است ،بنابراين بيشترين اثرات در بخش اقتصادی -اجتماعي را نيز اين روستاها داشتهاند .هجوم گردشگران به روستاهای ساحلي
باعث شده تا ارزش زمينها در اين روستاها طي دو دهه گذشته به شدت افزايش يابد .اين امر باعث شده تا روستائيان با تغيير
کاربری زمينها و تبديل زمينهای کشاورزی به مناطق مسكوني و فروش آنها به افراد غير بومي جهت ساخت ويال سود آساني را به
دست آورند .هر چند اين امر در کوتاه مدت سود زيادی را نصيب روستائيان نموده اما از طرف ديگر باعث رکود کشاورزی و
درآمد اقتصادی آن شده است .از ديگر پيامدهای اقتصادی گردشگری در مناطق گسترش اين صنعت افزايش مراکز فروش
اغذيه مثل سوپرمارکتها ،رستورانها ،هتل ،و مراکز اقامتي -تفريحي بويژه در روستاهای ساحلي ميباشد .روستاهای اميرآباد،
حسن بكنده و سحرخيز محله به دليل واقع شدن در مسير اصلي خط کناره دريای خزر که مسير تردد مسافران و گردشگران از
منطقه ساحلي انزلي و منطقه آزاد به سمت مناطق شرقي استان و همين طور استان مازندران ميباشد گسترش رستورانها و هتلها و
همين طور مراکز اقامتي -تفريحي را به وفور ميتوان ديد.
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بخش فرهنگي -اجتماعي
تأثيرات فرهنگي -اجتماعي با توجه به گسترش خانه های دوم در روستاهای الهيجان طي دو دهه گذشته نسبت به دوره قبل از
آن بسيار محسوس ميباشد .بويژه اين تأثيرات در روستاهای ساحلي به دليل گسترش زياد خانههای دوم در روستاهای اميرآباد،
حسن بكنده و سحرخيز محله چون تعداد گردشگران در اين منطقه نسبت به دهستانهای ديگر بيشتر است تغييرات فرهنگي-
اجتماعي بيشتر ميباشد .بطور کلي امنيت مورد نياز گردشگران (جامعه ميهمان) و امنيت عمومي در منطقه مورد نظر تامين مي
شود .و اينكه حضور گردشگران مالك خانههای دوم در منطقه مورد نظر در مشارکتهای محلي (جاده سازی ،آبرساني ،برق
رساني و )...تاثيرگذار بوده است و همچنين در ارتقا سطح استانداردهای زندکي مؤثر بوده و باعث افزايش سطح توقع و انتظارات
افراد شده است .تغييرات فرهنگي -اجتماعي دراثر رونق خانه های دوم در روستاهای الهيجان را ميتوان در تبادل فرهنگي و
تعامالت بين مردم ،مصرف گرايي و الگوبرداری ،فرهنگ اوقات فراغت و فضاهای تفريحي ،ارتقا سطح استانداردهای زندگي،
کاهش انسجام و يكپارچگي ،تامين امنيت گردشگران و مشارکت های محلي جستجو کرد .در بين پارامترهای ذکر شده مصرف
گرايي و الگوبرداری ،فرهنگ اوقات فراغت و فضاهای تفريحي ،ارتقا سطح استانداردهای زندگي بيشترين تأثير را در جوامع
روستايي الهيجان طي دو دهه اخير در پي گسترش خانههای دوم داشته است.
نتیجه گیری:
گسترش خانههای دوم در نواحي روستايي شهرستان الهيجان طي دو دهه اخير رشد چشمگيری داشته است .اين گسترش در
روستاهای نواحي ساحلي و هچنين روستاهای کوهپايهای بويژه روستاهای اطراف شهر الهيجان به دليل دسترسي بهتر ،بيشتر از
مناطق ديگر ميباشد .بطوريكه از  6دهستان مورد بررسي در دهستان ليل حدود  205خانه دوم طي دو دهه اخير ساخته شده است
که اين ميزان بيشترين تعداد در سطح روستاهای مورد بررسي در دهستانهای الهيجان بوده است .اين گسترش بدون برنامه و افسار
گسيخته خانههای دوم پيامدها و آثار و مثبت و منفي بسياری را در بخشهای مختلف زيست محيطي ،کالبدی -فضايي ،اقتصادی
و فرهنگي -اجتماعي داشته است .در شهرستان الهيجان در زمينه زيست محيطي به دليل افزايش ورود گردشگران به منطقهی
مورد مطالعه و اعمال نكردن سازو کارهای نظارتي و قانوني بازدارنده ،آسيبهای زيادی در بخشهای مختلف کالبدی -فضايي،
زيست محيطي ،فرهنگي و اجتماعي و همچنين اقتصادی به همراه داشته است .افزايش توليد زباله ،افزايش سرانه آب مصرفي ،از
بين رفتن اراضي زراعي ،آسيبرساني به مناطر زيبای روستاها ،افزايش ترافيك و افزايش آلودگي منابع آب از جمله پيامدهای
زيست محيطي در روستاهای الهيجان بخاطر ايجاد خانههای دوم و ورود گردشگران ميباشد .همچنين توسعه گردشگری به طور
فزايندهای به صورت يك نوشدارو افزايشدهنده توان اقتصادی به حساب ميآيد .با اين وجود اگر گردشگری روستايي به
نحوی مناسب برنامه ريزی و مديريت شود ،مي تواند خالق يا محرک فرايند توسعه در نواحي روستايي و نيز پايداری جوامع
محلي در کليه شاخصها ب اشد .در روستاهای بخش الهيجان پيامدهای اقتصادی گردشگری ،ايجاد فرصتهای شغلي و افزايش
درآمد ،سرمايه گذاری مجدد زيرساختهای توليد ،کاهش فقر و افزايش رفاه زندگي ،افزايش قيمت زمين و افزايش هزينههای
زندگي برای ساکنان روستاها را ميتوان نام برد .از لحاظ فرهنگي -اجتماعي امروزه صنعت گردشگری يكي از بزرگترين منابع
درآمدیِ بسياری از کشورها به حساب مي آيد اما گردشگری از نظر ماهوی قبل از آنكه به عنوان پديدهای اقتصادی مطرح باشد،
امری فرهنگي است و فرهنگ به عنوان جاذبه اصلي گردشگری محسوب ميشود .با توجه به آسيبپذيری و شكنندگي خاص
ميراث فرهنگي ،توسعه گردشگری در مواردی مي تواند موجب صدمه ديدن الگوهای فرهنگي بومي گردد .اين امر در رابطه با
گردشگری روستايي ،که از جمله گزينه های مطرح و مهم برای کمك به توسعه اجتماعي و اقتصادی جوامع روستايي است ،از
حساسيت و اهميت بيشتری برخوردار است .در روستاهای الهيجان با افزايش خانههای دوم و رونق گردشگری دارای پيامدهای
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مثبت مثل مصرف گرايي و الگوبرداری ،جلوگيری از مهاجرت به شهرها ،تبادل فرهنگي و تعامالت بين مردم ،افزايش ميزان
فرهنگ استفاده از اوقات فراغت و فضاهای تفريحي و اثرات منفي چون افزايش رفت و آمدهای ناشناس و افزايش ناهنجاری
های اجتماعي بوده است .تغييرات کالبدی-فضايي و ويژگيهای فيزيكي ،چشم انداز ظاهری سواحل و فضاهای حاشيهای و
پسكرانه ای يكي ديگر از نتايج توسعه گردشگری و افزايش خانههای دوم است .يكي ديگر از آسيبهای توسعه گردشگری
روستايي ،تغييرکاربری اراضي به صورت خانه دوم است که بازتاب عمدهای در چشم انداز ،کالبد و فضای حاکم بر روستا داشته
است .پيامدهای کالبدی -فضايي نشان داد که ساخت وساز منظر طبيعي روستاها را برهم زده است .تعداد خانههای در اراضي
زراعي و بافت مسكوني تقريبا برابر ميباشد .تعداد خانههای دو طبقه و باالتر بيشتر از خانههای وياليي ميباشد .تعداد خانههای
دوم مربوط به افراد غيربومي بيشتر از افراد بومي ميباشد.
پیشنهادات
 نظارت دقیق بر اجرای طرحهای هادی در روستاهای شهرستان الهیجان به منظور جلوگیری از توسعه فیزیکی خانههایدوم در اراضی زراعی و باغی
 در روستاهای کوهپایهای مانند دهستان لیل که کشت غالب ساکنان روستایی چای میباشد و طی دو دهه اخیر بیشترینساخت و ساز خانههای دوم را داشته است توصیه میشود با توجه به قانون کاربری زمین و به منظور حفظ باغات چای و
چشم انداز کوهستانی اجازه ساخت بیش از دو طبقه در این نواحی داده نشود.
 در نواحی روستایی ساحلی دهستان شیرجوپشت بویژه حسن بکنده ،امیرآباد و جیرباغ توصیه میگردد تا در ساخت وساز این نواحی با حفظ رعایت حریم دریا و رفع تصرف اراضی این منطقه بدست افراد سودجو ،مناظر ساحلی و طبیعی
حفظ گردد.
 با توجه به اینکه تاالب بین المللی امیرکالیه که یکی از مناطق گردشگری استان گیالن و شهرستان الهیجان است و درفاصله یک کیلومتری از دریا و مناطق گردشگری ساحلی قرار دارد به منظور حفظ گونههای ارزشمند جانوری و گیاهی در
این اکوسیستم آبی ،رعایت حریم و جلوگیری از ساخت و سازهای بیرویه در این منطقه پیشنهاد میگردد.
 با توجه به جریان داشتن دو رودخانه لنگرود و حشمت رود در نواحی روستایی شهرستان الهیجان رعایت حریم رودخانهدر ساخت و ساز رعایت گردد و تدابیر الزم از سوی محیط زیست به جهت جلوگیری از آلودگی رودخانهها لحاظ گردد.
 طراحی سیستمی نظامند با هماهنگی دستگاه های مربوطه و همکاری اهالی برای توسعه گردشگری خانههای دوم در ایننواحی.
 جلوگیری از تهاجم فرهنگی در نواحی مورد مطالعه از راه تشویق روستاییان به حفظ عقاید و باورهای فرهنگی خود درمقابل فرهنگ مهاجرین شهری
 توسعه خانه های دوم در نواحی روستایی با تلفیقی از الگوی معاری سنتی و مدرن باشد به منظور حفظ یکپارچگی کالبدیدر این نواحی
 نظارت و تعیین قوانین ویژه (کاهش صدور مجوز) ،از سوی سازمان متولی بر اقدامات مالکینی که با هدف سودجویی وساخت آپارتمان و فروش آن در این نواحی فعالیت میکنند به منظور حفظ طبیعت مطلوب و سیمای زیبا روستایی
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