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چکیده
در گذشته بافت مسکونی روستاها ،عمدتاً حاصل تعامل یا تقابل مستمر انسان روستایی با محیط و عوامل محیطی پیرامونی
مانند مصالح ساختمانی بومی متناسب با اقلیم و تبعیت از منابع آب (رود ،چشمه و قنات) و با کارکردهای سکونتی و اقتصادی با یک
روند تکوینی طبیعی و درونزا شکل می رفت .اما در دهه های اخیر ،الگوی مساکن روستایی به دلیل شهرگرایی و توسعه فعالیت های
گردشگری با تأثیرپذیری از عوامل بیرونی و با شتاب زیادی در حال تغییر می باشد .روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر از این
امر مثتسنی نیست و در سال های اخیر ،در مساکن روستایی آن تحوالت زیادی رخ داده است .این مقاله که با هدف تبیین تغییر الگوی
مسکن ناشی از تعامالت میان گردشگران و روستاییان تدوین گردیده ،سعی شده به این پرسش که آیا الگوی معماری جدید در جامعه
نمونه مطابق با خواسته و رضایت جوامع روستایی بوده است؟ پاسخ داده شود .روش تحقیق توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مشاهده،
مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بوده است .در این مطالعه از بین 104روستای شهرستان رضوانشهر  23روستای گردشگرپذیر به عنوان
حجم بررسی شده است و با استفاده از روش کوکران از بین  5250خانوار برای  358خانوار ساکن در روستاهای نمونه 8 ،نفر از
مسئوالن دولتی و تمامی مدیران محلی پرسشنامه تکمیل شده است ،دادهها با آزمون  Tمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج به دست آمده از
داده ها بیانگر این واقعیت است که معماری سنتی و بومی در حال از بین رفتن می باشد و جای خود را به معماری شیوه مدرن شهری
داده است .این نتایج نشان می دهد که در شیوه ساخت و ساز مساکن جدید مؤلفه های استحکام سازی با امتیاز  73/5از تأثیرات مثبت
و مورد رضایت مردم به شمار می رود اما از نظر کارکردی و اقتصادی با  9/4امتیاز مغایر با شرایط زندگی روستایی می باشد.
واژه های کلیدی :توسعه ،گردشگری ،الگوی مساکن ،مساکن روستایی ،رضوانشهر.
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بیان مسأله:
مسکن عنصری مهم در جهت تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی با دو بعد معنوی و مادی در روستاها است .مساکن
روستایی نیز از یک سو تحت تأثیر اقلیم و شرایط محیط طبیعی بوده و از سوی دیگر با الگوی معیشت خانوادهها ارتباط
داشته و در پی یک ضرورت و در نتیجه فعالیت ذهنی و عملی روستاییان به وجود آمده و به صورت یک سنت ،فرهنگ
معماری هر روستا را شکل داده است ) .(Fateh et al, 2011: 8بطور کلی خانوادههای روستایی در ساختن مسکن از
امکانات محیط پیرامون خود و مواد و مصالحی که طبیعت در اختیار آنان قرار میدهد ،استفاده میکنند که عالوه بر آسایش
به مواردی چون زیبایی و مقاوم بودن نیز توجه دارند .انسان از ابتدای مراکز زیستی برای پاسخ به نیازهای خویش سعی
کرده تا محیط را تحت سلطه و خواست خود در آورد ) .(Bahrini, 1992:8در دهه های اخیر در ساختار و کارکرد مسکن
روستایی تغییرات شگرفی پدید آمده است .آنچنان که کارکرد و نقش مسکن که در ارتباط با معیشت و فعالیت های
اقتصادی خانواده بوده از بین رفته و دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه روستایی نمی باشد .عالوه به این در گذشته هزینه
ساخت و ساز یک مسکن بسیار اندک بود ).(Mousavi et al, 2005: 28
با توجه به تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوزیکی ،تغییر در الگوی مسکن همانند دیگر پدیده ها امری
اجتناب ناپذیر است که این تغییرات می تواند شکل ،اجزا ،اندازه ،مصالح و کارکرد را شامل شود .اما آنچه این تغییر را به
مسأله تبدیل می کند نوع ،میزان و روند تغییرات است که ممکن است همسو با تغییر در دیگر اجزای یک ساختار نباشد.
تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی که مسکن نیز در ارتباط با آنها تعریف می شود؛ می تواند تحت تأثیر دو سری از
عوامل (درونی و بیرونی) باشند و در صورتیکه نقش عوامل بیرونی که از نظر ماهیت با عوامل درونی متفاوت است؛ بیشتر
باشد موجب ایجاد ناهمگونی می شود .گردشگری روستایی را می توان گونه های مختلف گردشگری همراه با انواع فعالیت ها
در عرصه های روستایی دانست که با توجه به نوع مدیریت و فعالیت پیامدهای مثبت و منفی را در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی  -فرهنگی و زیستمحیطی در نواحی روستایی بجا می گذارد .امروزه یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییرات الگوی
مسکن ،توسعه فعالیت های گردشگری در عرصه های روستایی است که با ورود شهرنشینان به روستاها و ورود الگوهای
شهری در روستا از جمله ساخت خانه های مدرن ،دگرگونی خانه های سنتی را که در راستای نیازهای متفاوت روستاییان
ساخته می شد ،در پی داشته است .به طوریکه امروزه بیشتر خانه های روستایی عالوه بر توسعه ساخت و ساز غیر متعارف با
جامعه روستایی و هزینه گزاف ،فقط جنبه استراحتگاهی پیدا کرده و این شیوه ساخت و ساز نه تنها با میزان درآمد اکثر
روستاییان همخوانی ندارد ،بلکه از نظر کارکردهای اقتصادی نیز با فعالیت های آنان همخوانی ندارد .هرچند تحول پیوسته
مسکن روستایی همچون هر پدیده دیگر روندی غیر قابل اجتناب دارد؛ اما در سال های اخیر این تحوالت متناسب با ساختار
فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی جوامع نبوده و اغلب متأثر از عوامل بیرونی بوده است و در نتیجه سکونتگاه های
روستایی که مجموعه ای همگن و متشکل از هویت کالبدی خاص هر روستا بوده است متحول شده و این خود نیز دگرگونی
در شیوه زیست و نظام تولیدی را به همراه داشته است.
بررسی های انجام شده نشان میدهد که گردشگری روستایی به عنوان یک عامل بیرونی در روستاها از یک سو
فرصت های جدیدی را برای روستاییان ایجاد نموده و از سوی دیگر ،عامل مهم تغییر در شیوه معماری در محدوده مورد
مطالعه است .بنابراین جهت همگونی ساخت و سازهای جدید در نواحی روستایی و رضایت مندی روستاییان ،نیازمند
بازنگری و برنامهریزی مدون و دقیقی در ساختار گردشگری روستایی کشور هستیم .بنا براین ،پژوهش حاضر با نگاهی به
تحقیقات پیشین سعی دارد با رویکردی جامع آثار گوناگون ناشی از فعالیت های گردشگری را بر بافت مسکونی در محدوده
مورد مطالعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد ،تا بتوان با ارائه راهبردهای علمی در راستای گردشگری پایدار و به تبع آن
توسعه روستایی کمک کرده باشد .روستاهای شهرستان رضوانشهر به دلیل همجواری با دریا ،جنگل و کوهستان از جمله
زیباترین و جذاب ترین مناطق گردشگری استان گیالن محسوب می شوند و با قرار گرفتن در مسیر پر تردد گردشگران ،هر
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ساله در فصول مختلف پذیرای گردشگران زیادی است .این پژوهش در پی آن است تا با شناسایی نوع و میزان در تغییر
الگوی مسکن ،با تأکید ویژه بر نقش گردشگری ،دالیل تأثیرگذار بر این تغییرات را معرفی نماید.
پیشینه نظری تحقیق:
مسکن روستایی به طور طبیعی مکان زندگی افراد و خانوارهای روستایی است که الگو و عملکردهای آن مکان در پیوند با
عرصه های مکانی – فضایی همانند دریچه ای است که می توان از پشت آن به بررسی و شناخت چشم اندازها و روندهای حاکم
برزندگی و فعالیت روستا پرداخت ) .(Saeidi and Ahmadi, 2011: 8همگام با تغییرات گسترده در کاربریهای اراضی و
محیط طبیعی ،مسکن روستایی و معماری سنتی آن نیز دچار تغییرات گسترده ای شده است .بدین ترتیب شیوههای تاریخی
زندگی ،ظواهر سنتی ،چشم اندازهای زندگی بومی و مسکن در پهنه جغرافیایی کشور شاهد تغییرات بنیادی بودهاند
) .(Puortaheri et al, 2011: 129,130ایجاد بناهای روستایی صرف نظر از شرایط خاص ،اغلب تابع محیط جغرافیایی،
منابع بومی ،ارزشها و فرهنگ بومی می باشد که به اقتضای زمان و نیازها در روستا بوجود آمده است (Behtash and
) . Soleymani, 2006:2طرح ،تکنولوژی و شیوه ساخت مسکن روستایی ،ابعاد ،تناسب ،مقیاس و انطباق با شرایط درون و
بیرون واحد مسکونی ،از میزان تأثیر و تقویت روابط انسانی با امکانات و شرایط محیط طبیعی و الزامات حکایت دارد که به
صورت تجربی و در طول زمان به صورت اصول ،معیارها و کمیت هایی در ساختار فضایی مسکن روستایی بروز یافته است .به
سبب نقش های تولیدی و ارزشی در این معیارها ،تقویت یا تضعیف این ویژگی ها ،می تواند زمینه پویایی و یا بر عکس نابسامانی
در کارکردهای جاری نظام فضایی کالبدی روستا را به دنبال داشته باشد ) .(Sartipipuor, 2005:8مردم روستا در ساختن
مسکن از امکانات محیط پیرامون خود و مواد و مصالحى که طبیعت در اختیار آنان قرار مىدهد ،استفاده کرده و تقسیمات
داخلى ساختمانها تا حد زیادى متأثر از نحوه معیشت و کارکردهای خانواده است .بنا بر این خصیصه اساسى مساکن روستایى
اختالط فضاى کار تولیدى و فضاى مسکونى است .مساکن روستائى برخالف مسکنهاى شهرى تنها محل سکونت و استراحت
افراد خانواده نیست؛ بلکه به اقتضاء نوع کارکرد اقتصادى خانواده ،مرکز نگه دارى و پرورش دام و طیور ،تولید فرآوردههاى دامى،
محل کارگاه صنایع دستى و نیز نگه دارى وسایل تولید و محصوالت کشاورزى است .به طور کلی می توان گفت :که عوامل
مختلفی از قبیل عوامل محیطی (اقلیم ،جنس خاک ،پوشش گیاهی ،شیب زمین ) عوامل اجتماعی – فرهنگی (آدای ورسوم،
اعتقادات ،امنیت) عوامل اقتصادی (نوع تولیدات ،میزان در آمد) در شکل گیری مسکن روستایی نقش دارند.

شکل یک  -مدل مفهومی عوامل شکل گیری مساکن روستایی

نواحی روستایی با توجه به پتانسیلها و قابلیت ها می توانند یکی از مکان های جذاب برای گردشگران به خصوص
شهرنشینان باشند و نقش مهمی را در احیاء و متنوع سازی اقتصادی جوامع ایفا کند ،اما در عین حال میتواند باعث ایجاد
تغییراتی در محیط اجتماعی ،اقتصادی و فضای زیستی نواحی شود ) .(Sharply. J and Richard,1997:12که از میان آنها
می توان به تحوالت در الگوی مسکن روستایی اشاره نمود .به طوریکه در سال های اخیر توجه محققین و پژوهشگران زیادی را
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به خود جلب کرده است .از دیدگاه کمسیون جامعه اروپایی ،گردشگری روستایی تنها شامل روستاگردی نبوده ،بلکه
مجموعه ای از فعالیت ها در مناطق روستایی است .همچنین گروه مردمی توریسم آمریکا نیز توریسم روستایی را هر آنچه
می داند که گردشگران را به نواحی پیرامون مادر شهرهای اصلی فرا بخواند ) .(Know, 2001:9این گروه درسال 1995
گردشگری روستایی را رویکردی در جذب و نگه داشت گردشگران برای آشنایی با زندگی روستایی عنوان کرده که عالوه بر
رونق و توسعه روستایی ،امکان بهره مندی از مواهب طبیعی و جاذبه های محیطی روستا را برای ساکنان شهری فراهم می کند
)( .)DOT,1995:5شکل شماره .)2

شکل  - 2تغییر الگوی و کارکرد مسکن از سنتی به مدرن ،منبع :نویسندگان

بیتی( )1390طی انجام مطالعاتی در زمینه ساخت و ساز مسکن روستایی در آذربایجان شرقی بدین نتیجه دست یافت
که بافت روستاها به سرعت در حال تغییر چهره دادن و دور شدن از نظام ارزشمند روستایی و شبیه شدن به معماری شهری
می باشد .دادورخانی و همکاران ( )1392در بررسی گردشگری روستایی با الگوی خانه های دوم در دهستان برغان به این نتیجه
رسیده اند که این الگوی گردشگری عمدتاً برسبک معماری ساکنان تأثیر گذاشته و ساختاری نامتناسب با کارکرد روستا به
وجود آورده است و در دهه های اخیر ،گردشگری روستایی پیامد های گوناگونی مانند تغییرکاربری باغات و مزارع ،بافت سنّتی
مسکن روستا و توسعه معماری ناهمگون با محیط را در پی داشته به طوری که منجر به بروز ناهماهنگی در چهره و ساختار
محیطی روستا شده است .آمار ( )1385در پژوهشی در زمینۀ گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی بخش خورگام
شهرستان رودبار ،به این نتیجه می رسد که گسترش خانههای دوم در این محدوده متأثر از روابط خویشاوندی و مهاجرت
معکوس (شهر به روستا) میباشد که فاقد برنامهریزی ،نظارت و کنترل بوده و همچنین به صورت خودجوش مکانیابی شده
است به طوریکه تغییر در چشمانداز روستایی و شهری شدن سکونتگاه ،بر هم خوردن ساختارسنّتی و ناهمگونی ساخت و
سازها را به همراه داشته است .سازمان همکاری های توسعه اقتصادی در گزارشی ،پیرامون گردشگری روستایی اعالم کرده است
که گردشگری ریشه شهری دارد و در طول زمان در روستاها نفوذ کرده و موجب تغییرات کالبدی در نواحی روستایی شده
است .با توجه به تجربیات پیشین ،ورود گردشگر به صورت تدریجی می تواند در همه ابعاد به خصوص بافت کالبدی مانند الگوی
مسکن روستایی تغییرات شگرفی ایجاد کند.)1994( OECD .
روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق جهت تبیین تغییر الگوی مسکن ناشی از توسعه گردشگری توصیفی -تحلیلی با هدف کاربردی می باشد
که ابتدا وضع موجود بر اساس اطالعات اسنادی و نتایج حاصل از مطالعات میدانی ،وصیف و سپس با توجه به موضوع و اهداف
تحقیق ،داده ها و اطالعات در راستای تبیین موضوع با استفاده از جدول ،نمودار و آمار استنباطی ،تحلیل شد .برای تدوین
کلیات تحقیق و مبانی نظری و همچنین بخشی از داده های توصیفی ،از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و برای دستیابی به
اطالعات و داده های تجربی از روش مطالعه ی میدانی مبتنی بر تکمیل پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده استفاده شده است .در
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پرسشنامه ها ،از پرسش های ترکیبی که بیشتر با روش طیف لیکرت می باشد برای سنجش متغیرها استفاده شده است.
جامعه ی آماری تحقیق شامل  23روستای گردشگرپذیر با  5250خانوار و  18013نفر جمعیت می باشد .روستاهای منتخب با
استناد به اسناد موجود و استعالم از نهادهای متولی روستا و گردشگری و هم چنین با مطالعات میدانی و مشاهدات محقق از
بین 104روستای این شهرستان در پهنه های مختلف تعیین شد .جامعه ی آماری بر اساس فرمول کوکران 358 ،خانوار به
عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفت .برای اطمینان از روایی پرسشنامه در سنجش موضوع ،از نظرات اصالحی اساتید
دانشگاه گیالن و دانشگاه آزاد اسالمی رشت و همچنین اعضای هیات علمی پژوهشکده گردشگری تهران استفاده شد .ضمن
اینکه برای سنجش پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ ،ابتدا تعداد  30پرسشنامه تکمیل شد که نظر به نتیجه آزمون
( ،)0/76پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .برای تبیین بهتر پیامدهای ناشی ازتوسعه ی گردشگری بر سکونتگاه های
روستایی ،عالوه برخانوارها ،تمامی مدیران روستایی و تعداد  8نفر از مدیران و کارشناسان بخشی ،شهرستانی و استانی نیز مورد
پرسش قرار گرفته اندکه پس از جمع آوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل آنها نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSتعریف عملیاتی شده
و به صورت متغییر وابسته تعریف گردیده است.
معرفی ناحیه مورد مطالعه:
شهرستان رضوانشهر با مساحت  770کیلومتر مربع در شمال غرب استان گیالن و کرانه جنوب غربی دریای کاسپین با
قرار دارد که از شمال به شهرستان تالش ،از جنوب به شهرستان های ماسال و صومعه سرا ،از شرق به شهرستان بندرانزلی و
دریای کاسپین و از غرب به استان اردبیل محدود می باشد .و با آب و هوایی معتدل و مرطوب از سه بخش ساحلی ،جلگه ای و
کوهستانی تشکیل شده است که بین  -27تا 2800متر از سطح دریا قرار دارد .بنابر سرشماری سال  1390دارای دو بخش ،دو
شهر ،چهار دهستان و  104آبادی دارای سکنه و  19417خانوار و  66909نفر جمعیت است که از این تعداد  6780خانوار با
 22893نفر جمعیت در شهر و  12637خانوار با  44016نفر در روستا زندگی می کنند .تراکم نسبی این شهرستان  87نفر در
هر کیلومتر مربع می باشد .در این پژوهش نیز  23روستا در پهنه های مختلف بررسی شده است که از این تعداد 14 ،روستا در
پهنه ساحلی 3 ،روستا در پهنه جلگه ای ،یک روستا در پهنه کوهپایه ای و  5روستا در پهنه کوهستانی قرار دارند.
جدول  - 1تقسیمات سیاسی و مشخصات جمعیتی روستاهای شهرستان رضوانشهر 1390
شرح

)(kmمساحت

تعداد خانوار

تعدادجمعیت

تعداد آبادی دارای سکنه

شهرستان رضوانشهر

770

12637

44016

104

جمع

294

5575

21883

60

دهستان خوشابر

227/4

3353

13427

40

گیل دوالب

66/6

2222

8456

20

جمع

476

5594

22345

44

دهستان دیناچال

147/7

4958

19827

21

دهستان ییالقی ارده

328/3

636

2518

23

بخش
مرکزی
بخش
پره سر
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نقشه  - 1تقسیمات اداری شهرستان رضوانشهر ،منبع :سازمان نقشه برداری کشور

یافته های تحقیق:
یافته های توصیفی :نتایج به دست آمده از ویژگی های توصیفی در زمینه ی خصوصیات دموگرافیک جامعه ی مورد
مطالعه حاکی از آن است که  65درصد افراد جامعه متأهل17 ،درصد مجرد 18 ،درصد هم وضعیت خود را بیان نکرده اند.
از کل جامعه ی مورد مطالعه  66درصد مرد 34 ،درصد زن بوده اند .از نظر سطح تحصیالت  31درصد زیر دیپلم 27 ،درصد
دیپلم 10،درصد کاردانی 12 ،درصدکارشناسی 2 ،درصد ارشد 18 ،درصد هم وضعیت تحصیلی خود را بیان نکرده اند
داده های وضعیت شغلی پاسخگویان نیز نشان می دهد 9 ،درصد شغل آزاد 10،درصد دولتی 81 ،درصد هم در بخش
کشاورزی اشتغال دارند .توسعه ی گردشگری پیامدهای متفاوتی از نظر کارکردی و الگوی معماری در نواحی روستایی
شهرستان رضوانشهر به همراه داشته است .با توجه به ماهیت این نوع گردشگری و با تأکید بر نظریات ارائه شده در این
پژوهش ،سبک معماری ،نوع مصالح و افزایش خانه های دوم مهم ترین اثرات در بخش مسکن روستایی می باشد که به آنها
پرداخته شده است.
ـ الگوی معماری در روستاهای منتخب:
معماری واحدهای مسکونی و سایر فضاهای فعالیتی در روستاها از شرایط محیط محلی و نیز آگاهیهای جامعه
روستایی تأثیر می پذیرد .آشنایی جامعه روستایی با الگوهای معماری جدید در شهرها و گسترش عالیق مبتنی بر فرهنگ
زندگی شهری در روستاها میتواند الگوی معماری روستایی را از شکل بومی خارج سازد .مسکن به عنوان پناهگاه و اقامتگاه
انسان از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده کانون زندگی و احتیاجات انسان است که بایستی در راستا پاسخگویی به نیازها ساخته
شود.
در همه پهنه های جغرافیایی اعم از کوهستانی و ساحلی الگوی معماری سنتی که برگرفته از نوع معیشت ،اقلیم ،وضع
اقتصادی و فرهنگ مردم روستا بوده است؛ هم اینک این شیوه ساخت و ساز پس از ورود شهرنشینان به اشکال مختلف مدرن
شهری تغییر یافته و نه تنها با محیط طبیعی روستاها و اقلیم مغایرت دارد ،بلکه به لحاظ کارکردی نیز جوابگوی نیاز های
روستاییان نمی باشد ضمن اینکه سبب بر هم خوردن بافت روستاها نیز شده است( .عکس های شماره  1تا  .)4به طور کلی
الگوی خانه های روستایی تجلی گاه شیوه های زیستی و معیشتی آنها است که از نحوه ساخت خانه های روستایی می توان به
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کارکرد و نوع روابط اجتماعی ،ارزش های فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی آنها پی برد که بی تردید در گذر زمان و بر اثر تعامالت
بین شهرنشینان و روستاییان و همچنین گسترش امکانات و دانش فنی ،شکل و الگوی ساخت و ساز نیز تغییر می شود ،ولی
این تغییرات باید از نظر الگوی معماری ،اقتصادی ،فرهنگی ،بهداشتی ،استحکام و کارکردی ،همسو با جوامع روستایی باشد.
روستاهای مورد مطالعه نیز در تحقیق حاضر از این تحول مستثنی نبوده و با تاثیر پذیری از الگوهای شهری تغییرات زیادی در
شیوه ساخت و ساز آنها مشاهده می شود که شرح آن در جدول شماره ی  2آورده شده است.

نمودار  - 1توزیع تعداد و طرح مساکن در روستاهای منتخب

ـ مصالح مورد استفاده در کاربری های مسکونی در روستاهای منتخب:
منابع و امکانات محلی مجموعهای از مصالحی را فراهم می آورند که در معماری بومی محلی به کار گرفته میشوند .این
مواد و مصالح از خاک ،آب و نباتات محل بدست آمده و نشانگر رابطه تنگاتنگ میان بناها و محیط پیرامون میباشند.
روستاهای مورد مطالعه با توجه به شرایط اقلیمی حاکم ،که خاص مناطق جلگه ای گیالن میباشد ،معماری خاص خود را دارا
می باشند .سازه و مصالح ساختمانی روستاهای مورد مطالعه در شش گروه  -1بلوک سیمانی و چوب  -2آهن و آجر  -3سنگ و
چوب  -4آجر و چوب  -5سنگ و چوب  -6خشت و چوب دسته بندی شده است که مصالح مورد استفاده در ساخت 29/4
درصد از مساکن روستایی از نوع بلوک سیمانی و چوب 21/3 ،درصد آجر ،آهن و چوب 18/6 ،درصد سنگ ،آهن و چوب17/8 ،
درصد آجر و چوب و  12/8درصد خشت و چوب بوده است.
جدول  - 2توزیع تعداد و درصد مصالح به کار رفته در کاربریهای مسکونی روستاهای منتخب
بلوک سیمانی و چوب

آجر،آهن،چوب

سنگ،آهن،چوب

آجر و چوب

خشت و چوب

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

101

29.4

73

21.3

64

18.6

61

17.8

44

12.8

343

100
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ـ وجود خانه های دوم در روستاهای منتخب:
امروزه در راستای توسعه فعالیت های گردشگری ساخت خانه های دوم در روستاهای شمالی بویژه در روستاهای مورد
مطالعه رو به گسترش است که این پدیده نقش مؤثری بر ایجاد تحوالت در الگوی مسکن روستایی دارد ،بر همین اساس وجود
خانه های دوم در روستاهای مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از وجود نزدیک به  400خانه دوم
در  23روستای منتخب است که مالکان آنها از شهرهای بزرگی مانند :تهران ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،اردبیل و  ...هستند که این
افراد خانه های خود را در عرصه های روستایی با سبک معماری مدرن شهری ساخته اند و این الگوی ساخت و ساز سبب شده تا
روستاییان هم خانه های خود را شبیه خانه های شهرنشینان بنا کنند .با توجه به بررسی های به عمل آمده از طریق مشاهده و
داده های استخراج شده از پرسشنامه ها ،در مقایسه  23روستای نمونه ،بیشترین خانه دوم در روستای جلگه ای رودبارسرا و کم
ترین در روستای ساحلی سیمبری خاله ساخته شده است.
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نمودار  - 2مبدا مالکان خانه های دوم در روستاهای مورد مطالعه

یافته های تحلیلی تحقیق:
با توجه به گذشت یک دهه از فعالیت های گردشگری روستایی در محدوده مورد مطالعه ،تحوالت کمی و کیفی زیادی
را در بخش مسکن روستایی شاهد هستیم .نتایج بررسی ها نشان میدهد که الگوی مسکن در تمام پهنه های روستایی ،از
شکل بومی به مدرن در حال تغییر است .این تغییرات از نظر الگو (سبک جدید) و گرایش به ساخت خانه های دوم در پهنه های
مختلف جغرافیایی شهرستان رضوانشهر ،یکنواخت نبوده است .نسبت مساکن مدرن در چهار موقعیت توپوگرافیکی ،تفاوت
زیادی دارد ،کم ترین میزان در روستاهای پایکوهی است که  18/5درصد مساکن با الگوهای جدید ساخته شده اند و بیشترین
میزان خانه های مدرن در روستاهای جلگه ای با  30درصد از کل مساکن این قسمت است .اما تفاوت در نسبت خانه های دوم
بیشتر بوده و کمترین میزان آن در روستاهای پایکوهی با  7/4درصد و بیشترین میزان آن در روستاهای کوهستانی با 21/7
درصد می باشد .ساخت خانه های مدرن متأثر از میزان درآمد و عوامل فرهنگی بوده و خانه های دوم تحت تأثیر شرایط اقلیمی
و توپوگرافیکی قرار دارد.
جدول  - 3توزیع خانه های دوم و مدرن در محیط های جغرافیایی
شرح

تعداد مسکن

تعداد خانوار

تعداد خانه دوم

تعداد مسکن مدرن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کوهستانی

368

7/01

304

6/7

66

21/7

68

22/4

ساحلی

3088

58/82

2713

60/1

202

7/4

637

23/5

جلگه ای

1745

33/24

1469

32/6

141

9/6

440

30/0

پایکوهی

49

0/93

27

0/6

2

7/4

5

18/5

جمع

5250

100

4513

100

411

9/1

1150

25/5
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مشاهده می شود با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه تغییر الگوی مسکن،تفاوت محسوسی در بین مساکن سنتی
ومدرن وجود دارد ،به طوری که تفاوت گویه ها در شرایط وضع موجود درسطح آلفا کم تر از 0/05است یعنی بر اساس نظرات
پاسخگویان میان ساخت وسازهایجدید که متاثر از پدیده گردشگری بوده ومساکن سنتی تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه
به آزمون  Tمحاسبه شده گویه های اقتصادی (توان مالی در ساخت وساز ،نحوه پرداخت وام های مسکن ) و فرهنگی (سازگاری
با اعتقادات مذهبی مانندآشپزخانه باز وسرویس بهداشتی در داخل خانه) و کارکردی (فضاهای جانبی مانند بام ،کاهدان ،انباری
و ...و فضاهای معیشتی (دارقالی ،محل تولیدات آذوقه ووسایل مورد نیاز و )...از دیدگاه جامعه نمونه مناسب نبوده واین
الگومورد پسند ورضایت مردم نیست و با نوع مشاغل روستاییان ،فرهنگ ومیزان درآمد آنها همخوانی وسازگاری ندارد .اما مردم
در این شیوه ساخت و ساز جدید از مستحکم بودن ساختمان و بهداشتی بودن آن مانند جدا بودن دام و طویله از انسان،
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بهداشت خانه وحیاط و ...رضایت داشته واز دید جامعه نمونه ،وضعیت این مؤلفه در تغییر الگوی مسکن آنها مناسب بوده است
(جدول شماره .)4
جدول  - 4سطح معناداری تغییرالگوی مسکن در روستاهای منتخب گردشگر پذیر
مؤلفه ها

میانگین جامعه نمونه

آزمونT

سطح معنا دار

معماری

19/78

11/41

0/000

استحکام

73/51

9/72

0/000

کارکردی

17/24

0/164

0/000

بهداشتی

51/18

22/05

0/000

فرهنگی

13/25

0/311

0/000

اقتصادی

9/42

-2/65

0/000

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1394 ،

نتیجهگیری :
جامعه روستایی بر اساس نیازهای متنوع از مسکن به عنوان مکان آسایش و کانون تجمع افراد خانواده برای انجام
تکالیف فردی وخانوادگی استفاده می کنند .نتایج به دست آمده از مطالعات روستاهای منتخب بیانگر این واقعیت است که
توسعه فعالیت های گردشگری چون در تعامل بافرهنگ ،اقتصاد ،محیط طبیعی وانسان ساخت در نواحی روستایی می باشد،
عامل مهم و تأثیرگذار در روند تحوالت و دگرگونی درخصوصیات کمی و کیفی از جمله الگوی معماری ،اندازه و ابعاد فضایی،
کارکردها و نقش ها شده است .هر گونه ساخت و ساز با مصالح بومی و در انطباق با خصوصیات محلی و نوع فعالیت همان
روستا شکل می گرفت و در راستای پاسخگویی به نیاز های روستاییان کارکردهای مختلفی داشته؛ به طوریکه نقش های
زیستی و تولیدی در تداخل با یکدیگر قرار داشتند .اما امروزه به واسطه شهرگرایی و پدیده گردشگری ،این ساختار دگرگون
شده و ساخت و سازهای نا متعارف و نا همگونی چون ساختمان های چند طبقه با کارکرد استراحتگاهی را در تمامی محدوده
مورد مطالعه شاهد هستیم .نتیجه ی این تحول ،تضعیف نقش ها و نابسامانی در کارکرد مساکن روستایی بوده به طوریکه نوع
زندگی و شیوه معیشت روستاییان را دگرگون ساخته است .همچنین با توجه به نتایج شاهد تراکم مسکونی و افزایش خانوار از
جمله صاحبان خانه های دوم در روستاهای مورد مطالعه هستیم .به طور کلی مطالعات انجام شده در هر یک از روستاهای
منتخب بیانگر این واقعیت است که اگر چه گردشگری منافعی را در زمینه ایجاد اشتغال و کسب در آمد ،توسعه خدمات و زیر
ساخت ها و  ...برای جامعه محلی به همراه داشته ،ولی بیالن اثرات منفی آن در بخش مسکن بیشتر بوده است .لذا الزم است
هر گونه تغییر و تحول در مسکن و معماری روستایی با شناخت از ویژگی های خاص هر روستا صورت گیرد و مسئولین امر به
خصوص برنامه ریزان و متولیان امور روستایی از جمله مدیران محلی نباید به گونه ای عمل کنندکه الگوی مسکن روستایی به
الگوی شهری تبدیل شود و نتواند نیازمندی های روستاییان را تأمین کند .در راستای توسعه روستایی بایستی تمام ابعاد و
بخش ها از جمله محافظت از سبک معماری بومی – محلی در ساختمان سازی مورد توجه قرار گیرد .با توجه به جدول
شماره ی  5و آزمون آماری  Tگردشگری در روستاهای شهرستان رضوانشهر ،همزمان با پیامدهای مثبت بهداشتی و
استحکام سازی مساکن ،در زمینه های ،اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و کارکردی پیامدهای منفی در پی داشته است.
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