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 23/41/4493تاریخ تصویب:          4-41 صص     21/41/2493تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدد  بنابراین  ساز تحول در روابط شهر و روستا گردیده است؛زمینه روستایی مناطق در ومهای دخانه گسترش و پیدایشهدف: 

اسدت. منققده مدورد  روستا -و اثرات آن بر روابط شهر های دوم در روستاهاهای ساخت خانهعوامل و انگیزه تحلیلاز این تحقیق، 

 باشد.بخش مرکزی شهرستان گرگان میمقالعه روستاهای ییالقی دهستان استرآباد جنوبی و انجیراب در 
 انتخداب نادر 293 کدوکران گیدرینمونده روش از اسدتااده بدا نمونده که ابزار اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده و حجمروش: 

 هدانمونه به دسترسی نحوه. اندشده انتخاب دوم هایخانه مالکین از نار 441 و روستاها از ساکنان نار 429 تعداد، این از که اندگردیده

 شده است.استااده SPSSهای تحقیق از نرم افزار برای تحلیل و آنالیز داده همچنین. است بوده سیستماتیک و ساده تصادفی بصورت

 بُعدد را در روسدتا -شدهر مناسدبات در دوم هدایخانده توسدعه ترین اثرات مثبتپاسخگویان مهم آن است که نتایج حاکی ازها: یافته

-زیسدت بعدد در و( محلدی مردمدان آگداهی افدزایش - روستا به معکوس مهاجرت افزایش)اجتماعی بُعد در ،(اشتغال ایجاد) اقتصادی

ترین اثرات منای توسعه مهم دیگر، سویی از. انددانسته( بادوام مصالح از استااده زیبا اندازچشم و اقلیم از مندیبهره) کالبدی -محیقی

 زمدین، رکدورد قیمدت افزایش) اقتصادی در بُعد روستا -ور را در منققه مورد مقالعه و در چهارچوب تغییر روابط شهراین پدیده نوظه

 فرهنگدی روسدتا و تعارضدات در گرایدیمصر  افزایش) اجتماعی در بعد شهر( به تولیدی محصوالت عرضه کشاورزی و کاهش فعالیت

 .اندزراعی( عنوان کرده اراضی کاربری جنگل و تغییر تخریب) کالبدی -یمحیقدر بعد زیست ( ومهاجرین با روستاییان

های دوم در سابقه پژوهش مرتبط در زمینه اهدا  ساخت خانه کم بودن تحقیق محدودیت ترینعمدهها و راهبردها: محدودیت

 است. روستا بوده -مناسبات شهر 

فکری مهاجرین شهری وارد شده به روستا در جهدت  -ه از سرمایه مالیاستااد در جهتریزی مسئولین برنامه راهکارهای عملی:

 مهداجرین و محلدی مردمدان میدان گاتگو و تعامل افزایش زمینه کردن شهری و فراهم -توسعه روستایی و تقویت مناسبات روستا

 .با هد  تقویت ارتباطات و جایگاه اجتماعی روستاییان شهری

 باشد.روستا می –های دوم در چگونگی روابط شهراثرات ساخت خانه ررسیب در مقاله نوآوری اصالت و روش:

 های دوم، بخش مرکزی شهرستان گرگان.: مناسبات شهر و روستا، خانههاکلیدواژه

                                                           
                                                                  :g_katouli@yahoo.com Email ة مسؤول: نویسند . *

mailto:g_katouli@yahoo.com
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 . مقدمه1
 طرح مسئله. 1. 1

 هاآن پیرامون روستاهای و شهرها متقابل بین مناسبات 

 ی،خدمات مالی، منابع اشهره سویکاز  چرا که است، مهم بسیار

 صنعتی کاالهای صادرات - واردات به مربوط امور وی مهم اطالعات

 ی پیرامون خودروستاها برای کشاورزی را هاینهاده از بعضی و

 و بازار روستایی نواحی بین پیوند کنندهبرقرار کنند ومیفراهم 

ندگان تولیدکن عنوانبهدیگر، روستاها  سویی از و باشندمی جهانی

و به خاطر  تأمیناصلی جامعه، مواد غذایی ساکنان شهری را 

را انداز زیبا زمینه حضور ساکنان شهری بکر و چشم زیستمحیط

 این .دهندمیو روابط را گسترش  کنندمی در روستا مهیا

 روابط مثبت چرخه هایپایه تواندمی هم به وابسته پیوندهای

 .ص ،4931 ،اکبری و عیدفرم) دهد شکل را روستا -شهر لمتقاب

 روستایی نقاط با شهرها بین روابط فضایی کلیطور به .(34-32

 جمعیتی، ساختارهای در تغییراتی ،هاآن ناوذ حوزه در واقع

ایجاد  روستایی هایعرصهدر  کالبدی نیز و اقتصادی کارکردی،

شهرها در قرن  کهازآنجایی (.471 ، ص.4931 ظاهری،) کندمی

 شباعا ،جمعیت رویهبی گسترشا مسائلی از قبیل ب بیستم

 روحی مشکالت ،شهری زندگی شدن دشوار شهر، تحمل ظرفیت

 فراغتی هایزمینه شدن محدود همچنین و شهر از ناشی روانی و

 ترینکوچکیافتن  با شهر ساکنان تا بودند باعث گردید روروبه

و  انی، باغبقدیری) دروانه شون اطرا  روستاهای به فرصتی

از نواحی روستایی در برخی  طوریکهبه (.91 ، ص.4934 ،نورانی

 هایخانه ر،چاد اقامت در صورتبه عمدتاًساکنان شهری  حضور

 وهمانسراها م ای،خصوصی کرایهمنازل  ،خانه باغ ویال، دوم

افتخاری الدینرکن فیروزنیا،) است همراه بوده آن مانند و هاهتل

 دوم هایگیری خانهشکل درواقع (.411 ، ص.4931و ولی خانی

 بیشتری شتاب با اخیر هایسال درو  آغاز اروپا در 4341 دهه از

عواملی  از ثرأمترا  گسترش و گیریشکل این ایو عده دارد ادامه

، ونقلحمل وسایل بهبود، کافی آزاد وقتمناسب،  درآمد: چون

 به شتیاقا و شهریغیر سالم تاریحات از استااده به تمایل

 لکم خرید طریق از شخصی هایاندازپس و گذاریسرمایه

 (.414.ص ،4979 ،فشارکی) دانندمی

 گرگان ستانشهر روستایی نواحی لذا در چند دهه اخیر،

های دوم در اکثر روستاهای توریستی و شاهد گسترش خانه

 ازلحاظمذکور  یاست، بقوریکه روستاها بودهمنظر خوش

محیقی وجه گذشته خود را از دست عی و زیستجتماااقتصادی، 

 کاهشاند و در روابط شهر و روستا تحوالتی مهمی همچون؛ داده

 ،، افزایش مهاجرت مستقیم و معکوسزراعی تولید محصوالت

. بقوریکه اثرات اندداشته و... انداز طبیعی روستاهاچشم تخریب

ها گشته ای شهر و روستافوق باعث لقمه زدن به روابط زنجیره

است، در واقع از بین رفتن اراضی زراعی در روستاها و کاهش 

و مهاجرت  به شهرروستاییان  ، افزایش مهاجرتتوان تولیدی

هم برای نواحی روستایی و هم شهرها  معکوس شهر به روستا،

لذا این  .ه استآوری را به همراه داشتو زیان جبرانغیرقابلاثرات 

های دوم در یل اهدا  ساخت خانهصدد است به تحلپژوهش در

-اقتصادی، اجتماعی و زیست نواحی روستایی و تبیین اثرات

بخش مرکزی در  واقعآن در مناسبات شهر و روستا  محیقی

 ردازد.بپ گرگانشهرستان 

 تحقیقری نظ پیشینه .2. 1

مقالعات انجام شده ای از نتایج در این بخش به خالصه

و اثرات آن در در نواحی روستایی های دوم پیرامون ساخت خانه

 تجربی مقالعات بر مروریشود. پرداخته میروستاها و شهرها 

 جوامع روستایی بر دوم هایخانه گسترش اثرات درباره شدهانجام

 از دوم هایخانه که گسترش دهدمی نشان در داخل و خارج

 .باشدمی معاصر یدر روستاها در دوره مهم هایپدیده

 بررسی به روستاها و شهرها در کتاب (4979)شاریه 

( ویال) دومهای خانه وجود و پرداخته روستا به شهر هایمهاجرت

در  که کند،می بیان شهری روستانشینی عنوان تحت را روستا در

 به بود واقع پاسخی در و یافت رواج 4311 یدهه هایسال

 ایجاد دالیل او. روستایی کومونهای در افراد استقرار جدید واقعیت

 یبستگدل از فرار و انارادی موتوری کردن زودهنگام توسعه را آن

 مرتاع ساختن و شخصی سکونتگاه یک بودن دارا به مارط

 نقلیه وسیله بودن دارا طوریکه امکان به افراد زندگی سقحی

 بحران. دانستمی سازد،می میسر خانوار سقح در را شخصی

 دالیل ترینمهم از یشهر ریز جاذبه روستایی قدمت و شهرها

 ابری حسینی است. شده بیان محیط در دوم هایخانه گسترش

 در دوم هایخانه هاینمونه بهترین به اشاره ضمن «4931»

 در پدیده این گسترش که است روستایی، معتقد هایمنظومه

 خودجوش صورتبه روستا -ایران و در چهارچوب مناسبات شهر

( 4934) صاایی و بوده است. همچنین رضوانی ریزیفاقد برنامه و

-خانه تهدیدهای گردشگری و هافرصت»ای با موضوع در مقاله

به این نتیجه « تهران شمال روستایی مناطق در دوم های

 از مدیریت، ضعف و ریزیفقدان برنامه دلیل اند که بهرسیده

 تیفراغ تأمین نیازهای این ناحیه برای گردشگری هایپتانسیل
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نواحی  اجتماعی و اقتصادی حیات و تجدید تهران شهروندان

، صیداییاز سویی دیگر  .است نشده استااده درستیبه روستایی

-خانه تأثیر»( در تحقیقی با عنوان 4933) خسروی نژاد و کیانی

نتیجه « لنجان شهرستان باغبهادران منققه توسعه بر دوم های

طبیعی مناسب و  هایذبهگیرد که برخورداری ناحیه از جامی

 اصاهانی را برای شهروندان نزدیکی به شهر اصاهان، تمایل

را در  خصوصی بخش گذاری آنان وسرمایه و فراغتاوقات گذران

، بوذرجمهری و عنابستانیدر نهایت این مکان سبب شده است. 

پیامدهای اجتماعی و » عنوان( در تحقیقی با 4934) صاحبکار

های دوم در دهستان شیرین شگری خانهاقتصادی توسعه گرد

ای مثبت و مستقیم کند که رابقهبیان می« دره شهرستان قوچان

ها در ابعاد اجتماعی های دوم و تغییربین توسعه گردشگری خانه

 و اقتصادی در سقح روستاهای منققه وجود دارد.

 تحقیق شناسیروش. 2
 جغرافیایی تحقیققلمرو  .1. 2

 سال سرشماری اساس تان گرگان برمرکزی شهرس بخش 

دهستان:  دارای پنج و ؛دارد  21341 معادل جمعیتی 4931

شمالی و قرق  و انجیرآب، استرآباد آبادروشن جنوبی، استرآباد

-4931 سرشماری بر طبق استرآباد جنوبی دهستان .باشدمی

 این در توسکستان و زیارت که روستای 22314جمعیت  دارای

 بخش انجیراب از توابع همچنین دهستان و اندشده عواق دهستان

 نار 27311معادل  ، جمعیتی4931سال سرشماری مرکزی در

 پهنه دریک و این دهستانروستاهای  از توشن روستای که ؛دارد

 .است شده واقع ایجلگه

           
 مطالعه مورد منطقه تقسیمات سیاسی -1شکل

4932 ،پژوهشهای یافته مأخذ:

 روش تحقیق .2. 2

 توصیای از نظر هد  کاربردی و از حیث روش تحقیق این

اطالعات از روش  گردآوری داده و منظور بهباشد. می تحلیلی –

ای و میدانی همراه با پرسشنامه محقق ساخته و روش کتابخانه

روستا دارد و  11بخش مرکزی  اسنادی استااده شده است.

 4است که از این تعداد روستا،  73113برابر با  عتعداد جم

خانوار که دارای خانه دوم  9293روستای آن با جمعیت 

اند. روستاهای نمونه برای مقالعه انتخاب شده عنوانبههستند، 

نار  293 گیری کوکرانحجم نمونه با استااده از روش نمونه

نار از ساکنان  429اند، که از این تعداد، انتخاب گردیده

 اند.های دوم انتخاب شدهنار از مالکین خانه 441و روستاها 

 سیستمایک و صورت تصادفی سادهبها نمونه به دسترسی نحوه

همچنین برای سنجش پایایی تحقیق از روش آلاای بوده است. 

کرونباخ استااده گردیده که با توجه به عدد به دست آمده 

قابل  توان گات: که پرسشنامه تحقیق از پایایی( می33/1)

ها آوری داده. در نهایت پس از جمعباشدقبولی برخوردار می
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و با استااده  SPSSافزار با نرم هاآن وتحلیل تجزیهپردازش و 

  های آماری انجام پذیرفته است.از آزمون

با توجه به هد  اصلی این تحقیق مبنی بر تحلیل لذا 

های دوم در روستاهای بخش مرکزی اهدا  ساخت خانه

هرستان گرگان و تعیین اثرات آن در چهارچوب مناسبات ش

 شهر و روستا، سؤاالت اصلی تحقیق عبارت خواهند بود از:

--به تغییر روابط شهر منجر های دومآیا گسترش خانه -

 شده است؟ بُعد اقتصادی روستا در

--منجر به تغییر روابط شهر دوم هایخانه آیا گسترش -

 شده است؟ رهنگیف -اجتماعی روستا در بُعد

روستا  -باعث تغییر روابط شهر دوم هایآیا ساخت خانه -

 کالبدی گردیده است؟-محیقی در بُعد

  کمیل پرسشنامه برحسب تعداد خانوارنحوه انتخاب روستاهای نمونه برای ت -1جدول 
 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته

 )مالکان( پرسشنامهتعداد  )اهالی( پرسشنامهتعداد  دوم هایخانهتعداد  تعداد جمعیت تعداد خانوار روستاها

 32 72 31 4314 473 زیارت

 41 94 41 733 213 توشن

 44 3 44 274 12 توسکستان

 7 44 3 211 71 چهارباغ

 441 429 424 9293 324 جمع

 متغیرها ها ومعرفی شاخص .3. 2

غ، ویال، خانه با وسازساختبرای بررسی اثر متغیر گسترش  

سه  روستا در نواحی روستایی، از -آپارتمان در مناسبات شهر

 اجتماعی و -متغیر اصلی، یعنی تغییرات در ابعاد اقتصادی

های گوناگونی کمک کالبدی نواحی روستایی و نیز از شاخص

گرفته شده است که قبل از شروع به پرسشگری از سقح 

تبط با این از منابع علمی دیگر و از کارشناسان مر منققه،

موضوع کمک گرفته شده است بنابراین برای این متغیرها، 

اساس طیف لیکرت  هایی تعیین گردیده است که برشاخص

 بوده است.

 
 روستا -اثرات آن در مناسبات شهر های دوم وساخت خانه مفهومی مدل -2 شکل

 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته

 مبانی نظری .3
 است ایرابقه طریق از ناحیه و شهر تنگاتنگ پیوند اولین

 و کوچک چه هرش. دکنمی برقرار ناحیه روستاهای با شهر که

 قدر هر و بگذارد اثر خود پیرامون در تواندمی اندام بزرگ چه

 حوزه اندازه همان به باشد، داشته ناحیه هدایت در بیشتری توان

نهزمی در آن شعاع پرتوافشانی و داشت خواهد تریوسیع ناوذ
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 و یابدمی بیشتری برد خدمات سایر و ونقلحمل مالی، های

 تأثیر شهر از گیرندمی قرار پرتوافشانی مسیر در که روستاهایی

 بدیهی .(2 .ص ،4931،، گنجایش و پارساییپیری ) دپذیرنمی

 یک میزان به کوچک و بزرگ شهرهای از اعم شهرها تمام که است

 و آثار و دهندنمی قرار تأثیر تحت را خود عملکردی و ناوذ حوزه

 نیست اندازه یک به پیرامون روستاهای با هاآن پیامدهای مناسبات

 مباحث از ایعمده بخشهمین دلیل  به(. 7، ص. 7433، 4)توره

 و شهری فضاهای میان مناسبات بر توسعه ادبیات در اصلی

 به که توسعه نظرانصاحب طوریکهبه .است متمرکز روستایی

 شهرهای معتقدند ،پردازندمی روستا -شهر مناسبات بررسی

 شهری نقاط سازیمدرن و یافتگیتوسعه زنجیره انتهای کوچک

 انتشار و گسترش در توانندمیهستند و  روستایی نواحی به متصل

 و معیدفر) نمایند ایاا مؤثری و ماید نقش نواحی این به توسعه

یک  عنوانبهای را حیهاگر نابنابراین  ؛(32-34 .ص ،4931 ،اکبری

 عناصر راکانون و روستاهای پیرامونی  عنوانبهکالنشهر را  ،سیستم

بین این کانون و نواحی پیرامونی  آن سیستم فرض کنیم،مکمل 

که این روابط متقابل شهر و روستا  ارتباطاتی وجود خواهد داشت

 تأثیرگذارتریناز  هاسرزمیناجتماعی  -اقتصادی امظندر 

و چارچوب فضایی  باشدمیدر درون ناحیه  جانبههمه هاینجریا

در این رابقه  گیرد.شکل می هاآن سازسرنوشت تأثیر تحتناحیه 

 ایگونهبه ،روستایی با یکدیگر مرتبط است پایداری نواحی شهری و

ضمن برآوردن امکانات و  توسعهدرحالکشورهای  که شهرها در

را به بازارهای ملی و جهانی پیوند  هاآنروستاها  موردنیازخدمات 

 (.14 ، ص.4931 لینچ،) دهندمی

 اعم شهرها، در موجود مشکالت بقوریکه طی چند دهه اخیر

 هوا، ازحدبیش آلودگی و روانی و روحی فشارهای مسکن، گرانی :از

 نبود هوا، پاکیزگی ،زمین ارزانی مقابل در و دافعه عوامل عنوانبه

 جاذبه عوامل عنوانبه روستایی مناطق رد... و شهری مشکالت

 در سکونت به خودجوش صورتبه را شهرنشینان و کرده عمل

 فضایی تحرك این شدت گاه .دهندمی سوق پیرامون روستاهای

 کارکرد، تغییر با روستاها این از برخی که است ایگونهجمعیت به

 اهری،ط) کنندمی خودنمایی خوابگاهی روستاهای صورتبه

 که ایگونهبه .(2 .ص ،4931 رجمهری، شایان و خاکپوربود

 نواحی در دوم هایخانه روزافزون گسترش شاهد روزروزبه

 هایخانه توسعه در مؤثر عوامل و هستیم وهواآب خوش روستایی

 ،جغرافیایی و وهواییآب هایتااوت عبارت است از: دوم

یحات ، تارزیستمحیط آلودگی روستایی -شهری هایمهاجرت

 از ناشی مشکالت و شهرها در جمعیت ازحدبیش ازدحام و سالم

 خودروی از برخورداری و ارتباطی هایراه بهبود ،شهرها در زندگی

دوم خانه درواقع .(7 ،4931 رضوانی،) هست گریزیشهر و شخصی

در  homeکه تشکیل شده است  secondو  homeاز دو لغت 

در  second و کنیممیدگی زن آن درلغت به معنای مکانی که 

 ودوم و دومین است  ،دوره کوتاهی از زمان لغت به معنای ثانیه

 دهدمیرا معنی های دوم خانهاین دو واژه اصقالح  ترکیب

گاته  هاییخانهبه ، دیگرعبارتیبه (.211، ص. 2111، 2)کراولی

و  وهواآبکه اغلب شهروندان در نواحی روستایی خوش  شودمی

 .بینندمیاوقات فراغت و استراحت تدارك  گذراندنی برای ییالق

زمین و  خرید صورتبهدوم در نواحی روستایی های بیشتر خانه

مشر  به مناظر طبیعی های های ویالیی در دامنه تپهساخت خانه

 به معموالً (. 49 .ص ،4934 صالحی نسب،) گرددمی احداثزیبا 

-خانه یاهاته  های آخرخانه ،اییدر نواحی روست هاخانه گونهاین

-که برای مقاصد تاریحی به کار می گویندمی های تعقیالت نیز

های تملک خانهاز یکسو،  اما ؛(414 .ص ،4933 )عنابستانی، روند

حال افزایش از فضای روستا است و  دوم یک کاربرد عمومی و در

تلقی  یک استراتژی توسعه روستایی در بسیاری از مناطق عنوانبه

و نوسازی مساکن قدیمی،  بازسازی چون؛ سودمندی اثرات شده و

 جوامع برایجاد اشتغال موقت، تنوع شغلی و افزایش تسهیالت 

از سویی  و ؛(4931.ص ،421 شارپلی، و شارپلی) روستایی دارد

 غیربومی مالکان حضور و دوم هایخانه گسترش دیگر پیدایش و

کاهش تولیدات  همچون؛قلوبی اثرات نام و اتهدیدت روستاها در

برهم خوردن انسجام  کشاورزی، رواج الگوی معماری نوین،

، صص. 2111، 9)کاندل و براون استروستاییان به همراه داشته 

دوم بدون  هایخانهبقوریکه هرچه گردشگری (. 231-277

اند و مشکالت جدیدی ظهور پیدا کرده یافتهگسترش، ریزیبرنامه

های دوم ت ناشی از گسترش خودجوش خانهمشکال درازمدتدر 

در نواحی روستایی بیشتر از فواید آن خواهد شد و همین امر سبب 

 -محیقیزیست، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادیبروز مشکالت جدی 

 .ص ،4934صالحی نسب، ) شودمیکالبدی برای جوامع روستایی 

  خودش این اثرات بر روابط روستا با شهرهای اطرا درنهایت(. 94

عمیقی خواهد گذاشت که در ذیل به این اثرات اعم از  تأثیرات

 مثبت و منای توجه گردیده است.
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  روستا -های دوم در نواحی روستایی بر روابط شهراثرات توسعه خانه -1 جدول

 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته

 پیامدهای منای پیامدهای مثبت ابعاد

 اقتصادی

 

 قیمت زمین افزایش ایجاد اشتغال

 رکورد فعالیت کشاورزی درآمدزایی برای دهیاری -اخذ مالیات

 کاهش عرضه محصوالت تولیدی به شهر بازاریابی محصوالت محلی

 اجتماعی

 در روستا گراییمصر افزایش  تعامل روستاییان با شهروندان

 برهم خوردن انسجام روستا افزایش آگاهی مردمان محلی

 مهاجرین باتعارضات فرهنگی روستاییان  معکوس به روستاافزایش مهاجرت 

 -محیقیزیست

 کالبدی

 تخریب جنگل زیبا اندازچشماز اقلیم و  مندیبهره

 تغییر کاربری اراضی زراعی بهبود تأسیسات و تجهیزات در روستا

 رواج معماری نوین شهری استااده از مصالح بادوام

 های تحقیقفتهیا .4
 پاسخگویان هایگییژ. و4.2 

 نمونه نار 293مجموع  ازهای توصیای یافته اساس بر

 جنسیتی نظر از ،در نواحی مورد مقالعهمالکین(  -آماری )اهالی

، متأهل درصد 71 ،تأهل نظر زا ،مرد درصد 31 ،زن درصد 41

بیشترین فراوانی سقح تحصیالت  همچنین ،مجرد درصد 91

درصد و کمترین فراوانی  97 مربوط به تحصیالت دیپلم معادل

 .اندبهرهبیاست که از سواد  افرادیبه  مربوطدرصد  3 معادل
 یک هراز انتخاب  های دوم راخانه مالکین  ( هد9) لجدو

نوع  چهارباغ و وتوسکستان ، ی زیارت، توشنروستاچهار از 

 که مشاهده طورهمان ،دهدمیرا نشان  هاآنملک تحت تصر  

هد   بادرصد  11 معادلمالکین  بیشترین فراوانی از ،کنیممی

 ملک نوعبقوریکه ، کنندمیروستای زیارت را انتخاب  وسازساخت

 9.4 فراوانی معادلکمترین  و باشدمی آپارتمان هاآندرصد  43

ندی های خویشاوبه مالکینی است که به دلیل نسبت متعلق درصد

مندی از بهره با هد  مالکیناز  درصد 12.34توشن  روستای در

، را انتخاب این روستا طبیعی و موقعیت مقلوب وهوایآب

 و ؛است خانه باغ هاآن درصد 44.23نوع ملک  که ایگونهبه

 اکثر مالکین،مشابه توشن،  توسکستان هم روستایدر  همچنین

این روستا را  وهواآببا انگیزه طبیعت خوش  درصد 13.99معادل 

-می ویال عمدتاً هم  هاآننوع امالك ، با توجه به هد  که انتخاب

ز مالکین از انتخاب روستای ادرصد  71.44در نهایت، هد   باشد.

درصد  31.1چهارباغ به علت خویشاوندی است، بقوریکه نوع ملک 

 باشد.خانه باغ می هاآن
  هاآنهدف مالکین و نوع ملک  -3 جدول

 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته

های دوم در مناسبات ی خانهبررسی اثرات توسعه. 4.2
 روستا -شهر

 بعد اقتصادی -الف

 و های دومبه منظور سنجش میزان گسترش ساخت خانه

از شش  مورد مقالعه، در نواحی اقتصادی هایتغییرات در شاخص

ایج حاکی از آن نت( استااده گردیده است. 4طبق جدول ) مؤلاه

های دوم در اقتصادی ساخت خانه تأثیراست که بیشترین 

 هد  مالکان از انتخاب مقصد نوع تصر  ملک

 نام روستا
 خویشاوندی ویال خانه باغ آپارتمان

قیمت 

 مناسب زمین

 نزدیکی به

 شهر
ساز -ساخت  

موقعیت 

 طبیعی

 زیارت 93.1 11 1.3 4.4 9.4 42 41 43

91 44.  توشن 12.3 1 44.7 23.4 1 23.4 

انتوسکست 13.9 1 1 44.1 1 71.4 23.1 1  

1 1.31  چهارباغ 41.4 . . . 71.4 44.1 
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 مؤلاه( مربوط به 4.41) ایرتبهروستا با میانگین  -مناسبات شهر

 میانگینبا گذاری های کشاورزی و کمترین میزان اثررکود فعالیت

 .باشدمیمحصوالت محلی  بازاریابی مؤلاه( مربوط به 2.21)

 روستا -های دوم در مناسبات شهرفراوانی اثرات اقتصادی توسعه خانه بررسی -4 جدول

 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته
 ایمیانگین رتبه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد متغیرها

 9.33 23 92 13 44 73 ایجاد اشتغال

 2.14 44 29 34 23 34 درآمدزایی برای دهیاری -اخذ مالیات

 2.21 17 39 41 47 91 ت محلیبازاریابی محصوال

 9.33 3 43 94 17 442 افزایش قیمت زمین

 4.41 1 41 47 34 441 رکورد فعالیت کشاورزی

 4.44 41 21 47 14 37 کاهش عرضه محصوالت تولیدی به شهر

 بعد اجتماعی -ب

 منظوربه(، 1همچنین براساس اطالعات مندرج در جدول )

های دوم در اخت خانهبررسی میزان تأثیرات اجتماعی س

 استااده شده است. مؤلاه، از شش روستا -مناسبات شهر
اجتماعی ساخت  تأثیردهد، بیشترین بقوریکه نتایج نشان می

 مؤلاه( مربوط به 4.11ای )های دوم با میانگین رتبهخانه

با مالکین و کمترین  افزایش تعارضات فرهنگی مردمان روستا

تعامل مردم و  ( مربوط به2.33)گینبا میانگذاری میزان اثر

 مهاجرین از شهر بوده است.

 روستا -های دوم در مناسبات شهربررسی فراوانی اثرات اجتماعی توسعه خانه -5 جدول

 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته
 ایمیانگین رتبه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد متغیرها

 2.33 44 29 11 74 39 تعامل روستاییان با شهروندان

 9.12 14 14 32 29 43 افزایش آگاهی مردمان محلی

 9.37 17 91 42 11 79 افزایش مهاجرت معکوس به روستا

 4.41 3 91 24 13 441 در روستا گراییمصر افزایش 

 9.34 49 24 23 34 37 برهم خوردن انسجام روستا

 4.11 41 94 77 14 13 مهاجرین باتعارضات فرهنگی روستاییان 

 کالبدی -محیطیبعد زیست - ج   

کالبدی ساخت  -محیقیزیستبرای سنجش میزان تأثیرات 

( 1) در جدول مؤلاهشش  روستا، از -های دوم در مناسبات شهرخانه

آمده از جدول،  دست بهاست. طبق اطالعات  استااده گردیده

 ینمیانگهای دوم با بیشترین میزان تأثیرات کالبدی ساخت خانه

( مربوط به مؤلاه تغییر کاربری اراضی زراعی و کمترین میزان 4.31)

 تأسیسات بهبود ( مربوط به2.41با میانگین ) محیقیزیستتأثیرات 

 باشد.این نواحی می یروستا در تجهیزات و
  روستا -های دوم در مناسبات شهرکالبدی توسعه خانه -بررسی فراوانی اثرات زیستی  -6 جدول

 .4932های پژوهش، یافتهمأخذ: 
 ایمیانگین رتبه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد متغیرها

 9.71 47 29 41 14 37 زیبا اندازچشماز اقلیم و  مندیبهره

 2.41 44 14 72 99 23 بهبود تأسیسات و تجهیزات در روستا

 2.14 44 94 47 34 11 استااده از مصالح بادوام

 4.42 42 44 13 11 33 تخریب جنگل

 4.31 44 29 24 34 34 تغییر کاربری اراضی زراعی

 9.11 47 92 41 17 39 رواج معماری نوین شهری
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شددود، ( مالحظدده مددی7جدددول ) درطددور کدده همددان      

هدای دوم در مناسدبات پاسخگویان اثدرات مثبدت توسدعه خانده

پیامد   4اند؛ در بُعد اقتصادی بیان کرده گونهاینروستا را  -شهر

 افدزایش) مثبدتاثدر  2 مثبت )ایجاد اشتغال(، در بُعد اجتماعی

محلدی( و  مردمدان آگاهی افزایش - روستا به معکوس مهاجرت

منددی از بهدره)پیامدد مثبدت 2کالبدی -در بعد زیست محیقی

 عنوانبدده( از مصددالح بددادوام اسددتااده زیبددا اندازچشددماقلددیم و 

بیدان  هاآناز سوی  های دوماثرات مثبت ساخت خانه ترینمهم

 شده است.

 های دوم در مناسباتاثرات مثبت توسعه خانه -7 جدول

 روستا –شهر  

 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته 

 ابعاد
های دوم در توسعه خانه اثرات مثبت

 روستا -مناسبات شهر

 اشتغال ایجاد اقتصادی

 اجتماعی
 افزایش مهاجرت معکوس به روستا

 محلی مردمان هیآگا افزایش

 -محیقیزیست

 کالبدی

 زیبا اندازچشماز اقلیم و  مندیبهره

 استااده از مصالح بادوام

مالکان( در ناحیه مورد  -)اهالی پاسخگویان ازنظر درمجموع

 -دوم در مناسبات شهر هایخانهمقالعه، ساخت و توسعه 

دی که بُعد اقتصا روستا، هات اثر منای را به دنبال داشته است

 فعالیت زمین، رکورد قیمت افزایش) منایبا سه پیامد 

شهر( باالترین  به تولیدی محصوالت عرضه کشاورزی و کاهش

روستا و  در گراییمصر  افزایش) اثررتبه و اجتماعی با دو 

مهاجرین( و کالبدی با یک اثر  با روستاییان فرهنگی تعارضات

ای بعدی قرار هزراعی( در رتبه اراضی کاربری تغییر) منای

 دارند.

 های دوم در مناسباتاثرات منفی توسعه خانه -8 جدول

  روستا -شهر  

 .4932های پژوهش، مأخذ: یافته

 ابعاد
های دوم در اثرات منفی توسعه خانه

 روستا -مناسبات شهر

 اقتصادی
 زمین قیمت افزایش

 کشاورزی فعالیت رکورد

 شهر به تولیدی محصوالت عرضه کاهش

 یاجتماع
 روستا در گراییمصر  افزایش

 با مهاجرین روستاییان فرهنگی تعارضات

 -محیطیزیست

 کالبدی
 زراعی اراضی کاربری تغییر

 گیرینتیجهبحث و  .5

-خانه محوریت با که نتایج تحقیقاتی به اجمالی نگاهی با 

 شده انجام هارشته دیگر و مثل جغرافیا هاییرشته در دوم های

-می نه تنها دوم خانه پدیده که گرفت نتیجه وانتمی طور این

 بلکه باشد گذارتأثیر اقتصادی و محیقیزیست مسائل بر تواند

 یک از را آن تواندمی پدیده این با آگاهانهبرخورد نا صورت در

 و مسائل و تبدیل کند اجتماعی بزرگ چالش یک به فرصت

هم در  هم در روستا و نیز را فرهنگی و اجتماعی هاییبآس

بقوریکه  .آورد ارمغان به خود نواحی اطرا  از جمله شهرها با

 و همکاران ( و فیروزنیا4934) یعنابستانهای تحقیق یافته

های دوم در ( پیرامون بررسی پیامدهای توسعه خانه4931)

دهستان شیرین دره شهرستان قوچان و دهستان تاررود در 

مدهای منای توسعه شهرستان دماوند حاکی از آن است که پیا

های دوم در نواحی روستایی بیش از پیامدهای مثبت آن خانه

عنوان  در پژوهش خود با (4934)فر همچنین خوش .باشدمی

های اجتماعی در های دوم بر سرمایهتأثیر گردشگری خانه

-خانه کند که گسترشروستاهای شهرستان تنکابن، بیان می

 منای اجتماعی پیامدهای ثبت وم اقتصادی اثرات با دوم های

 همراه بوده است.

بندی ، جمعالذکرفوقلذا با توجه به نتایج تحقیقات 

 تأثیربیشترین  کهدهد یمهای پژوهش حاضر نیز نشان یافته

روستا با  -های دوم در مناسبات شهراقتصادی ساخت خانه

های رکود فعالیت مؤلاه( مربوط به 4.41ای )میانگین رتبه

های اجتماعی ساخت خانه تأثیربیشترین همچنین ورزی کشا

افزایش  مؤلاه( مربوط به 4.11ای )دوم با میانگین رتبه

بیشترین میزان تعارضات فرهنگی مردمان روستا با مالکین و 

( مربوط 4.31های دوم با میانگین )تأثیرات کالبدی ساخت خانه

از نظر همچنین  بوده است.به مؤلاه تغییر کاربری اراضی 

های دوم در مناسبات پاسخگویان اثرات مثبت توسعه خانه

ایجاد اشتغال(، در ُبعد روستا در بُعد اقتصادی مثبت ) -شهر

 آگاهی افزایش - روستا به معکوس مهاجرت )افزایشاجتماعی

مندی از بهره) کالبدی-محیقیمحلی( و در بعد زیست مردمان

 عنوانبه( ز مصالح بادوامزیبا استااده ا اندازچشماقلیم و 

از  بیان شده است. های دوماثرات مثبت ساخت خانه ترینمهم

 -های دوم در مناسبات شهرساخت و توسعه خانهسویی دیگر، 

روستا اثرات منای نیز به دنبال داشته است، بقوریکه بُعد 

اقتصادی با سه پیامد منای باالترین رتبه و اجتماعی با دو اثر و 

 .های بعدی قرار دارندا یک اثر منای در رتبهکالبدی ب
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های پژوهش، به ارائه نتایج بدست آمده از یافته بر اساس

دوم در راستای توسعه  یهاخانهراهکارهایی برای ساخت 

 پردازیم:یمروستا در نواحی مورد مقالعه  -مناسبات شهر

های مربوطه و طراحی سیستمی نظامند با هماهنگی دستگاه -

 نواحی.دوم در این یهاخانهی اهالی برای توسعه گردشگری همکار

 -استااده از سرمایه مالی در جهتریزی مسئولین برنامه -

فکری مهاجرین شهری وارد شده به روستا در جهت توسعه 

 شهری. -روستایی و تقویت مناسبات روستا

 مردمان میان گاتگو و تعامل افزایش زمینه کردن فراهم -

با هد  تقویت ارتباطات و جایگاه  شهری رینمهاج و محلی

 اجتماعی روستاییان.

 راه از مقالعه مورد نواحی در فرهنگی تهاجم از جلوگیری –

 در خود فرهنگی باورهای و عقاید حاظ به روستاییان تشویق

 شهری مهاجرین مقابل فرهنگ

 از (،مجوز صدور کاهش) ویژه قوانین یینو تعنظارت  -

 جوییسود هد  با که اقدامات مالکینی بر لیمتو سازمان سوی

 کنندیم فعالیت نواحی این در آن فروش و آپارتمان ساخت و

 .روستا زیبا یمایو س مقلوب طبیعت حاظ منظور به

های دوم در نواحی روستایی با تلایقی از توسعه خانه -

مدرن باشد به منظور حاظ یکپارچگی  –الگوی معماری سنتی 

 نواحی. کالبدی در این

 هایادداشت
1- Tuerah 

2- Crawley 

3- Kandel & Brown 
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Abstract 
Purpose: The development of second homes in rural areas has contributed to the expansion of relations 

between city and villages. The aim of this study is to analyze the factors and goals of constructing second 

homes in the countryside and its effects on the city-village relations. The study area includes Southern 

Estarabad village at the center of Gorgan County. 

Methodology: A questionnaire was the main data collection instrument and a sample size of 238 subjects 

was selected using Cochran sampling method, which consisted of 123 rural residents and 115 owners of 

second homes. The participants were chosen using simple random and systematic sampling. For the data 

analysis, the SPSS software was employed.  

Finding: The results suggests that in the view of respondents, the most important positive effect of 

second home development on urban-rural relations was concerned with economic (creating jobs), social 

(the reverse migration to rural areas - raised awareness of local people) and environmental – physical 

dimensions (taking advantage of the climate and the beautiful landscape of durable materials). On the 

other hand, the negative effects of this development on the study area with respect to the changing 

relations of city and village involved a mixture of economic (increased land prices, recession of 

agricultural activity and reduced supply of products to the city), social (increased consumerism in villages 

and cultural conflicts of rural and refugees) and physical and environmental (deforestation and 

agricultural land use change) dimensions. 

Research limitation: The main limitation of the study is the paucity of literature on the goals of 

constructing second homes and its impact of the relations of the city and village.   

Practical implications: The appropriate planning of authorities to use the intellectual-financial capitals of 

the urban migrants in the village with the aim of promoting rural development and rural-urban relations; 

preparing the ground for the increased interaction and dialogue between local people and urban migrants 

with the purpose of strengthening the communication and the social status of the rural people. 

Original/value:   The originality of the research is mainly rooted in its analysis of the effects of the 

construction of second homes on the –rural-urban relations. 
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