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چکیده
مسائل و مشکالت موجود در کالنشهرها از جمله ترافیک ،انواع آلودگیها ،وضعیت مسکن و همچنین میل به سرمایهگذاری در
امالک ،منجر به تمایل شهرنشینان به سکونت در حومه های شهری شده و گسترش خانههای دوم را به همراه داشته است .کالنشهر
مشهد نیز در دهههای اخیر شاهد شکلگیری این خانهها در حومه خود بوده که آثار و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی
و زیست محیطی در بر داشته است .هدف پژوهش حاضر بررسی علل و پیامدهای ناشی از شکلگیری خانههای دوم در حومه های کالن
شهر مشهد و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است .داده ها با روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده و برای این منظور
 320پرسشنامه که از روش کوکران بدست آمده است در بین مالکان خانه های دوم در  12روستای مورد مطالعه به روش طبقه ای
تصادفی توزیع شده است .جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از روش آماری توصیفی و آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده
است .نتایج بیانگر این است که بیشتر این خانهها از دهه  1380به بعد ساخته شده است .از جمله دالیل اصلی گسترش خانه های دوم
در محدوده مورد مطالعه گذران اوقات فراغت و دوری از آلودگی هوا و ترافیک شهری بوده است .نتایج آزمون  Tنک نمونه ای نشان می
دهد که بورسبازی زمین ،تغییر کاربری اراضی بایر و کشاورزی برای استفاده از خانه دوم ،کاهش شغلهای مرتبط با کشاورزی و افزایش
شغلهای خدماتی ،تخریب چشمانداز روستا ،ساخت خانهها با الگوهای معماری جدید شهری و مغایر با خانههای روستایی ،افزایش تعداد
مساکن روستا ،آسیب به منابع آب زیرزمینی و افزایش آگاهی فرهنگی روستاییان از جمله پیامدهای مهم شکل گیری خانه های دوم بوده
است .شکلگیری خانههای دوم با وجود افزایش فرصتهای شغلی ،در افزایش درآمد و قدرت خرید روستاییان تأثیر چندان زیادی نداشته
است .از طرفی میزان افزایش آلودگی محیط زیست و کاهش گونههای گیاهی و جانوری به دلیل خانههای دوم ،از شدت کمی برخوردار
بوده است و شکلگیری این خانهها تأثیر چندانی بر افزایش امکانات و خدمات روستاییان نداشته است.
واژههای کلیدی :خانههای دوم ،حومه های شهری ،پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ،پیامدهای زیست محیطی ،شهر مشهد.
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بیان مسأله:
پس از جنگ جهانی دوم تحوالت زندگی بشر در زمینة گسترش شهرنشینی ،بهبود وسایل حمل و نقل ،گسترش راههای
ارتباطی ،افزایش اوقات فراعت ( ،)Rezvani, 2003افزایش جمعیت ،صنعتی شدن ،ایجاد کالنشهرها ،آلودگیهای محیط شهری
(Anabestani et al, 2012؛ )Amar & Berenjkar, 2010و از طرفی ارتقای استانداردهای زندگی (،)Khosravinejad et al, 2013
افزایش درآمد شهرنشینان ( )Fesharaki, 1996; Marjavaara, 2008و وضعیت مسکن اول سبب تمایل مردم به استفاده از
تفریحات سالم ( )Ziaee & Salehi Nasab, 2009و درنتیجه سرمایهگذاری و پساندازهای شخصی (Muller, 2002؛ Rezvani,
2003؛ )Ziaee & Salehi Nasab, 2009در مکانهای خوش آب و هوا ( )Firouzniya et al, 2012و آرامش بخش ( & Saidi
 )Soltani, 2013در محدودههای دور از غوغای زندگی ماشینی و آپارتماننشینی موجود در خارج از کالنشهرها شده است .این
تمایل که گسترش خانههای دوم را به همراه داشته ،از پدیدههای مهم دهههای حاضر است ،بهطوریکه آلدسکوگیوس1آن را
در برخی کشورها به عنوان بخش اجتنابناپذیر زندگی شهری جدید قلمداد میکند ( .)Zaheri et al, 2013اینگونه از خانهها
که نقش مهمی را در رفاه بسیاری از مردم بهویژه ساکنان موجود در کالنشهرها و جامعة میزبان ایفا میکنند ،پیامدهایی را با
خود به همراه دارند که بیشتر این پیامدها در حومههای شهرهای بزرگ رخ میدهد؛ زیرا مناسبترین موقعیتها برای
شکلگیری خانههای دوم ،محدودههایی هستند که فاصلة کمتری با شهرهای بزرگ داشته و بسترهای مناسبتری برای
دسترسی به این خانه فراهم آورند.
بهدلیل آلودگیها ،شلوغی و تنشهای موجود در شهر مشهد ،نیاز مردم به فضاهای طبیعی و آرامشبخش ،آنان را برای
گذران اوقات فراغت به محیطهای طبیعی و کوهستانی موجود در حومة شهر میکشاند .در حال حاضر ناحیه غربی شهر مشهد
و نواحی روستایی موجود در آن ،در روزهای آخر هفته و تعطیالت ،پذیرای جمعیت انبوهی است که برای گذران اوقات فراغت
خود به این ناحیه سفر میکنند .اگرچه گروهی از مردم ،از این نواحی به صورت روزانه و بدون اقامت شبانه بهره میبرند ،اما
حضور گروهی با اقامت شبانه همراه است که منجر به پیدایش پدیدة خانههای دوم یا تعطیالت و حومهنشینی فصلی شده است.
از طرفی با توجه به افزایش روند رو به رشد شکلگیری این خانهها ( )Anabestani, 2011و در نتیجه تشدید اثرگذاری پیامدها،
تبیین تحوالت ناشی از شکلگیری این خانهها ضروری است .از این رو در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی برخی از
علل و پیامدهای ناشی از این پدیده در حومه کالنشهر مشهد پرداخته شود .در پژوهش حاضر ابتدا مروری بر ادبیات خانههای
دوم ،عوامل مؤثر در شکلگیری این خانهها و سپس پیامدهای آنها در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی صورت گرفته است.
پس از آن معرفی محدوده مورد مطالعاتی و در نهایت ارائه یافتههای پژوهش ،جمعبندی و پیشنهادها ارائه شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
نظریه تولید فضا :بحث فضا در دهههای اخیر به یکی از مؤلفههای اساسی در تحلیلهای موضوعات و مسائل شهری تبدیل
شده است که به طور مشخص میتوان این مباحث را در آثار هانری لوفور و دیوید هاروی مشاهده کرد .هاروی ( )1990معتقد
است که مبحث فضا یک موضوع سیاسی است؛ چرا که نحوه بازنمایی فضا پیامدهایی برای چگونگی استفاده از آن دارد .از جمله
این پیامد ها می تواند این باشد که این فضاها به چه منظورهایی ،از سوی چه کسی ،چه زمانی و چرا استفاده میشود .این
پیامدها می تواند به کنترل و سلطهی یک گروه بر گروهی دیگر از طریق محدودکردنِ تماس یا تعامالت و از طریق تفکیک یا
جداسازی منجر گردد .بخش مهمی از تحوالت ساختار فضایی ناشی از عملکرد نیروهای تولیدی و اقتصادی است و تصمیم
گیری در مورد یک فضا ،سبب بوجود آمدن تحرک در فضا و همچنین تغییر در طول زمان می گردد و ترکیب این دو امر در
واقع فرایند فضایی را تشکیل میدهد) .(lashgari , 2017:16نظریه تولید فضا هانری لوفور میتوان به عنوان یک نظریه پایه
برای تجزیه و تحلیل فرایندهای فضایی در طول زمان و برای درک روابط بین عناصر مختلف یک فضا و همچنین اقدامات
مختلف بازیگران در یک فضا بهره جست (.)Persson, 2015:51
1
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لوفور فضا را امری اجتماعی ــ و در نتیجه سیاسی ــ میداند و آن را با مالکیت (به ویژه مالکیت زمین) مرتبط و جدایی
ناپذیر دانسته است ) ( Lefebvre, 2009: 186وی معتقد است که در نظام سرمایهداری فضاهای که پیشتر تحت اشغال قرار
نگرفته اند مانند کوه ها ،دریاها و  ...مبادله شده و تبدیل به کاال میشوند ) .(ibid, 212در واقع شیوهی تولید نه تنها فضاهایی
محلی و ملی را به وجود میآورد ،بلکه فضای طبیعت را نیز به واسطهی شبکهها ،مبادله و ارتباطاتْ شکل میدهد(ibid,218).
لوفور معتقد است که فضا به منظور تولید ارزش اضافی به کار گرفته میشود و ناتمام است؛ زیرا پیوسته تولید میشود و همواره
به زمان وابسته است .وی معتقد است که فضا صرفا یک فضای اقلیدسی نیست بلکه با قدرت ،جامعه و مناسبات تولید رابطه
تنگاتنگی دارد و همچنین بین فضا و جامعه رابطه دوسویه ای وجود دارد ( .)Lefebvre,1991از نظر لوفور فضا نمی تواند یک
موضوع جدا از ایدئولوژی و یا سیاست باشد؛ زیرا فضا همواره به صورت سیاسی و راهبردی عمل می کند .فضا یک تولید
اجتماعی است و تولید فضا مثل تولید کاالهای تجاری است .در جامعة سرمایه داری ،تولید فضا ،جهت دستیابی به سود بیشتر
است ) .)Shakoui ,1996بر طبق نظر لوفور ( )1991تولید فرم های فضایی و توزیع نابرابر ابزارهای تولید و سرمایه فقط یک
بخش از تولید فضا هستند؛ اما بخش دیگر آن امکان ایجاد فضای جدید است که به وسیله تغییر ،جایگزینی و تصاحب جایگاه
قدرت توسط طبقات مختلف جامعه است به منظور تغییر نظم قبلی است .از دید هانری لوفور ،در طول زمان ،انواع مختلف فضا،
بطور مدام به دنبال یکدیگر تولید می شوند و تولید فضا ،زندگی روزمره ،سطح تمدن و محیط زیست را تخریب میکند
( )Lefebvre,1991در این فرآیند مصرف کنندگان تبدیل به تولیدکنندگان فضا می شوند؛ به این معنا که استفاده کنندگان،
فضا را تصاحب و آن را در تعقیب نیازهایشان و در جهت منافع خود از نو خلق می نمایند ) .(Habersack, 2010:20اگر این
تغییرات به طور عمیق رخ دهد یک فضای جدید به همراه یک نظم فضایی – اجتماعی برقرار می شود که لوفور این فضا را
فضای افتراقی (فضای متمایز) می نامد .فضای افتراقی یک نوع فضای تصاحب شده است که به زعم لوفور به این معنی است که
یک فضای طبیعی به منظور برآوردن نیازها و امکان های یک گروه تغییر داده شده است) .(Shafiei & M Alikhah ,2014شکل
گیری خانه های دوم و استفاده از آن در واقع یک نوع تغییر در فضا یا تولید یک فضای جدید محسوب می شود ( Persson,
 )2015:51که تحت تأثیر جهت گیری سرمایه های شهری است.
لوفور برای فضا سه بعد مختلف در نظر میگیرد« :فضای ذهنی» که توسط فالسفه و ریاضی دانان تعریف میشود« ،فضای
فیزیکی» (طبیعی) که برمبنای فعالیت عملی -حسی و ادراک طبیعت شناخته میشود و «فضای اجتماعی» که به تعبیر او یک
«تولید اجتماعی» است .به باور ایشان فضای اجتماعی بیان گر نوع استفاده از فضا است .وی بر اساس این سه بعد ،سه گونه
فضا (جدول شماره  )1را بازشناسی و تعریف میکند ) (Shieh et al ,2017:87در واقع سومین بخش ناظر بر فضا به مثابه تولید
و اصالح و تغییر در طول زمان و اندیشه استفاده از آن است).(Sattari ,2015:17
جدول  - 1مؤلفه های تولید فضای لوفور

)(Shieh et al ,2017: 87

مبتنی بر نظریه لوفور استفاده از خانه های دوم می تواند به عنوان یک کنش فضایی محسوب شده و ابتکارات قانون
گذاری و برنامه ریزی و طراحی این فضاها نیز به عنوان بازنمایی فضا و هدف و نگرش افراد از خرید و استفاده از این خانه ها و
تغییرات نوع استفاده از آنها در طول زمان و تجربیات ساکنین را می توان به عنوان فضاهای بازنمایی تلقی کرد.
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واژهشناسی خانههای دوم:
گوناگونی اصطالحات ،معانی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیط زیستی و قانونی کثیری را نسبت به خانههای دوم
منعکس میکند .زوران رکا )2012( 1اصطالحاتی مانند خانههای تعطیالت 2،خانههای استراحت 3،خانههای فصلی 4،خانههای
ییالقی 5،خانههای آخر هفته ،خانههای ثانوی ،خانههای مهاجرت فصلی 6،خانههای مسکونی گردشگری 7،خانههای روستایی
تفریحی 8،خانههای دوم ییالقی ،خانههای فراغت 9،خانههای روستایی10،کابینها را در قسمت معرفی خانههای دوم به کار برده
است .کاسادو -دیاز )1999(11از اصطالح گردشگری سکونتی 12،فلوگنفلت )2000(13از اصطالح نیمه مهاجرت ،فینودن14
 )198415از مهاجرتهای فصلی به حومه16یاد کرده است ( Muller, 2004:
( )1960از مهاجرت ییالقی یا تابستانی و پسیون (
17
 .)388لغاتی هم وجود دارند که تنها مخصوص یک یا چند کشور و زبان خاص هستند .به عنوان مثال میتوان داچا در زبان
روسی ،ایته18در زبان نروژی ،مکی 19،کسامکی20و هویال21یا همان ویال را به زبان فنالندی نام برد (.)Trevish, 2014: 182
جریان نشریات علمی دربارة خانههای دوم از دهه  1960آغاز شد .از آنجاییکه این علم هنوز به اندازه کافی معیار ،شاخص و
پایة مفهومی ندارد ،ارائه تعریف و گونهشناسی برای آن دشوار است ( .)Trevish, 2014در جدول شماره  2مجموعهای از ابعاد و
ویژگیهای مطرح شده در تعاریف آورده شده است.
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جدول  -2ابعاد پرداخته شده در تعاریف خانههای دوم
ابعاد

ویژگی

پژوهشگران

مالکیت

توسط خانوارهای ساکن در نقاط دیگر
خریداری یا اجاره شود.

;Huang, 2010) Johnston, 1994; Seyfoddini, 2006

سکنههای غیر دائم روستا

Firouzniya et al, 2012

مدت طوالنی
فقط قسمتی از سال

Johnston, 1994
موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه به نقل از Fesharaki, 1996: 58

کمتر از  90روز در هر سال تقویمی اشغال

موسسه ابداعات اجتماعی در آمریکا به نقل از Rezvani, 2003

فصلی و موقتی

Trevish, 2014
;Johnston, 1994; Godal,1987 in Pienaar and Visse, 2009
Rezvani, 2003; Salehi Nasab, 2006; Seyfoddini, 2006; Ziaee
& Salehi Nasab, 2009; Firouzniya et al, 2012
Seyfoddini, 2006

زمان استفاده
از خانه

نواحی روستایی
مکان

نقاط تفریحی
دامنة تپههای مشرف به مناظر زیبا
مقاصد اوقات فراغت

هدف

غیر تجاری

Salehi Nasab, 2006
;Johnston, 1994; Godal,1987 in Pienaar and Visse, 2009
Rezvani, 2003; Salehi Nasab, 2006; Ziaee & Salehi Nasab,
2009; Firouzniya et al, 2012; Huang, 2010؛ & Muller
Marjavaara, 2011
Huang, 2010; Clark, 1992

به عنوان گسترش اکولوژیکی بسیار تخصصی
شهر و به مثابة بخشی از فضای زندگی شهری

Mercer, 1970 in Rezvani, 2003

از عناصر اقتصادی شهر -منطقه

Regers, 1977 in Rezvani, 2003

شکلی از گردشگری

Khosravinejad et al, 2013

سایر

سبک مدرن و لوکس با هزینههای باال
Salehi Nasab, 2006
منبع :نویسندگان(1396 ،با استفاده از منابع مورد مطالعه)

پیشینه تحقیق:
معموال با توجه به نوع نگرش و رشتة علمی محقق ،تحقیقات مرتبط با خانههای دوم ،گرایش و دیدگاههای متفاوتی به
خود میگیرد .از جمله این دیدگاهها میتوان به دیدگاههای جغرافیایی ،گردشگری ،محیطی (اکولوژیکی) ،روانشناختی-
اجتماعی (تأثیر بر جامعه میزبان) و توسعهای (میان رشتهای) را نام برد ( .)Firouzniya et al, 2012رضوانی ( ،)2003معتقد
است که گسترش این پدیده در نواحی روستایی در نواحی روستایی شمال تهران عمدتا به صورت خودجوش و فاقد نظارت و
کنترل برنامهریزی شده بوده است .وانگ ( )2006در پژوهش خود با عنوان پدیدة خانه دوم در هایکو چین به بیان پیامدها
پرداخته است .افزایش خرید خانههای دوم در توسعة صنایع مرتبط با ساختمان نقش داشته است .از جنبه منفی نیز باعث فشار
تورم بر قیمت مسکن و کاهش استطاعت افراد محلی برای خرید مسکن شده است و فصلی بودن خانههای دوم به جامعة
بیروح دامن زده است.
وپساالئینن1و همکاران ( )2008پیامدهای محیطزیستی و اجتماعی خانههای دوم در روستاها را بیان کردهاند .از پیامدهای
محیطزیستی میتوان متراکم شدن ساختار فضائی ،استفاده مجدد از ساختمانهای قدیمی ،مصرف انرژی و منابع ،امکان
استفاده از حمل و نقل عمومی و به وجود آمدن اجتماعات سازگار با محیط زیست را نام برد .پیامدها بر اجتماع نیز حفاظت از
میراث ساخته شده محلی ،استفاده مجدد از ساختمانهای خالی از سکنه ،تعمیر ساختمان و افزایش ارزش آنها ،جابجایی
مسکن دائمی ،استفاده کم از خانههای دوم به دلیل فصلی بودن ،حمایت از خدمات محلی ،یکپارچگی با اجتماع و درنتیجه
افزایش سرمایه اجتماعی ،تحریک و تنوع بخشی به زندگی اجتماعی و ساختار جامعه ،افزایش هزینة تهیه خدمات عمومی،
Vepsäläinen
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بوجود آمدن برخوردهای محلی به دلیل تفاوت میان سبکهای زندگی و به وجود آمدن روستاها و شهرهای بیروح است .روکا
و همکاران ( )2011در تحقیقات خود در در منطقه اُسته پرتقال دریافتند که از مشخصههای اصلی تغییرات کاربری زمین و
منظر ،گسترش خانههای دوم بوده است .در این تحقیق برجستهترین مشخصههای خانههای دوم ،توسعه این پدیده،
سپریکردن تمامی آخر هفتهها در اینخانهها و در نهایت ترجیح بیشتر مالکان خانه دوم برای زندگی در خانههای شخصی
قدیمی روستایی بازسازی شده است .آنها معتقدند که پیامدهای مثبت بر منفی غلبه دارند و اضافه کردهاند که از حقایق
مرتبط با مسکن این خانهها ،استفاده از مساکن متروکه و اضافه خالی برای آن است .کُتین ،)2011(1هدف از تز دکترای خود
را شناسایی پیامدهای فضایی و اجتماعی -فرهنگی توسعه خانه دوم بر سطح محلی در فرانسهوئک2نام برده است .از نظر او
توسعه خانه دوم به عنوان نیرویی برای تخصصی شدن و تغییر در پایه اقتصادی است .با ورود این خانهها ارزش داراییها و
امالک افزایش یافته و از طرفی مالیات نیز به همان نسبت افزایش یافته است .از دیگر پیامدهای این خانهها ،جداییگزینی
اجتماعی میان ساکنین دائمی و مالکین خانههای دوم که از قشر ثروتمند هستند بوده است .در گذشته تمامیساکنین روستا
همدیگر را میشناختند؛ اما امروزه دیگر این پدیده اجتماع روستایی ،به واسطه حضور خانههای دوم وجود ندارد.
در ارتباط با پیامدهای اقتصادی این پدیده ،چو و همکاران ( )2003تأثیر توسعههای خانههای دوم بر قیمت خانهها را
بررسی کردند که نشان میدهد ارزش این خانهها  4.2درصد از خانههای روستایی بیشتر است و فاصله از نزدیکترین راه اصلی
ارتباط معکوس با قیمت دارد .مردم در نواحی خانه دوم از چشماندازی بهتر در ارتفاع باالتر لذت میبرند در حالیکه برای خانه
اول خود ،حضور در ارتفاع پایینتر را به داشتن چشمانداز بهتر ترجیح میدهند .در جوامع وابسته به روستا ،مردم عالقه دارند
که نزدیک به فضاهای باز اصلی زندگی کنند ،درحالیکه در نواحی خانه دوم عالقه به زندگی در نزدیکی دریاچه بیشتر است .در
میان پژوهشها برخی از نظر موقعیت مورد پژوهی با پژوهش حاضر دارای همپوشانی تقریبی هستند که یکی با تأکید بر عوامل
و دیگری با تمرکز بر پیامدها انجام پذیرفته است .عنابستانی ( ،)2011در مطالعهای تحت عنوان «فرایند شکلگیری خانههای
دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی :روستاهای ییالقی غرب مشهد)» به این نتایج رسیده است که ظهور این
خانهها در نواحی مورد مطالعه به دهة  70و  80برمیگردد و رابطة معناداری بین عوامل انسانی و طبیعی در شکلگیری این
نوع خانهها وجود نداشته است و نتایج نشان از وجود انگیزههای اقتصادی و اجتماعی دیگری در زمینة حضور مالکان غیربومی
در منطقه دارد .حیدری مستعلی و همکاران ( )2014در تحقیقی با هدف بررسی پیامدهای توسعه گردشگری و گسترش
خانههای دوم در شهرستان طرقبه شاندیز به این نظر رسیدهاند که تغییر روزافزون کاربری اراضی از کشاورزی به ویال ،باغ و
مراکز تفریحی و از دست رفتن زمینهای مرغوب کشاورزی ،همچنین کاهش فعالیتهای تولیدی مانند کشاورزی و دامداری در
روستاها به دلیل فروش اراضی در پی افزایش قیمت زمین ،از جمله مهمترین آثار این پدیده در روستاهای این منطقه است.
مهمترین تمایز پژوهش حاضر با دو پژوهش نام برده ،شاخصهای به کار گرفته شده و توجه توأمان به علل و پیامدها ،برای
تبیین بهتر تحوالت ناشی از شکلگیری این خانهها بوده است.
عوامل مؤثر بر شکلگیری خانههای دوم :در پژوهشهای مختلف عوامل مختلفی در ارتباط با شکلگیری خانههای دوم ذکر
شده است که در جدول شماره  3آورده شده است.

Cottyn
Franschhoek
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 عوامل مؤثر بر شکلگیری خانههای دوم-3 جدول
علت

بعد

افزایش درآمد و توان مالی و رفاه و تخصیص بخشی از
درآمد برای امور غیر ضروری

بهبود شبکة حمل و نقل
انجام سرمایهگذاری

Colas et al, 2007; Cabrerizo et al, 2007; Anabestani et al, 2012;
Rezvani et al, 2014

افزایش برخورداری از خودروی شخصی

Seidaiy et al, 2010؛Marjavaara, 2008

قیمت پایین مسکن

Saidi & Soltani, 2013

قیمت باالی زمین و گسترش روند بورسبازی زمین

Aghaei et al, 2014 ؛Amar, 2006؛Rezvani, 2003
2001; Rezvani, 2003; Müller, Ragatz, 1969; Butler, 1998; Nagle,
2004a; Atkinson, et al. 2007; Müller, 2007; Hitunen, 2007; Mazon,
2001 in Seidaiy et al, 2010; Akbarian Ronizi & Mohammadpour
Jaberi, 2012; Saidi & Soltani, 2013
Sharieh, 1993 in Amar, 2006; Saidi & Soltani, 2013; Einali et al, 2013

سهولت در مالکیت مقصد
بهره گیری از اوقات فراغت و وقت کافی

Sharieh, 1993 in Amar, 2006; Cabrerizo et al, 2007

تدارک روزهای بازنشستگی

Gilg, 1989 in Rezvani, 2003; Mazon, 2001 in Seidaiy et al, 2010

 اقوام و دوستان،دیدار خانواده

Dadvarkhani & Mohammadzade Larijani, 2014

بهبود رفاه اجتماعی

 زیرساختی و فنی،اقتصادی

امکانات و خدمات روستا

Saidi & Soltani, 2013

بافت پذیرندة افراد غیربومی

Gilg, 1989 in Rezvani, 2003

گذراندن تعطیالت برای روستاییان (گروهی که به مکان
دیگری مهاجرت کرده) در خانههایی که از طریق ارث به
آنها تعلق گرفته

Akbarian Ronizi & Mohammadpour Jaberi, 2012

انگیزة تبعیت از مد

Fathpour & Mafi, 2013؛Rezvani, 2003

گسترش شهرنشینی

Rezvani, 2003; Colas et al, 2007; Anabestani et al, 2012

گریز از شهرنشینی

Saidi & Soltani, 2013

تعلق خاطر به مکان نخستین زادگاهی و خاطرة ازلی در
پیوند با زندگی توأم با کوچ و امکان گریز گاهگاهی و هر
چند موقت از زندگی پرهیاهوی شهری و کالنشهری

Fesharaki, 1996; Seidaiy et al, 2010; Saidi & Soltani, 2013; Amar &
Berenjkar, 2010
Motiee Langrudi & Nosrati, 2011; Salehi et al, 2014
Motiee Langrudi & Nosrati, 2011; Mazon, 2001 in Seidaiy et al, 2010;
Saidi & Soltani, 2013; Heydari Mostali et al, 2014

وجود جاذبههای طبیعی خاص

Seidaiy et al, 2010; Saidi & Soltani, 2013; Heydari Mostali et al, 2014

)نزدیکی به مراکز شهری (بهویژه کانونهای کالنشهری

Rezvani, 2007; Seidaiy et al, 2010; Amar & Berenjkar, 2010; Motiee
Langrudi & Nosrati, 2011; Anabestani et al, 2012; Firouzniya et al,
2012; Saidi & Soltani, 2013
Anabestani et al, 2012

برخورداری از محیطی آرام و خوش آب و هوا (شرایط
اقلیمی) و دور از آلودگی

عوامل اجتماعی و فرهنگی

کسب حیثیت و وجهة اجتماعی

شرایط جغرافیایی ویژه

چشماندازهای روستایی

تفاوتهای آب و هوایی و جغرافیایی

موقعیت نسبی به راه اصلی ارتباطی
Saidi & Soltani, 2013
)( با استفاده از منابع مورد مطالعه1396 ، نویسندگان:منبع

محیطی و جغرافیایی

پژوهشگران
Ragatz ,1969; Di et al, 2001; Nagle, 2001; Rezvani, 2003;
Marjavaara, 2008; Akbarian Ronizi & Mohammadpour Jaberi, 2012;
Dadvarkhani & Mohammadzade Larijani, 2014; Fathpour & Mafi,
2013
Amar & Berenjkar, 2010; Saidi & Soltani, 2013
Muller, 2002; Rezvani, 2003; Amar & Berenjkar, 2010; Galin
Moghadam, 2010; Akbarian Ronizi & Mohammadpour Jaberi, 2012;
Anabestani et al, 2012; Rezvani et al, 2014; Fathpour & Mafi, 2013
Rezvani, 2003; Mazon, 2001 in Akbarian Ronizi & Mohammadpour
Jaberi, 2012; Saidi & Soltani, 2013
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با تغییر افراد و جامعه ،انگیزههای آنان نیز میتواند تغییر یابد ( .)Ziaee & Salehi Nasab, 2009از این رو میتوان عوامل
جدول را در دو گروه تقسیم کرد .گروه اول عواملی هستند که از همان آغاز بر ساخت خانههای دوم در یک منطقه تأثیر
میگذارند ،مانند قیمت پایین مسکن و سهولت در مالکیت مقصد؛ اما گروه دوم عواملی هستند که پس از شکلگیری خانههای
دوم منجر به رونق بیشتر شکلگیری آنها میشود ،مانند امکانات و خدمات بهبود یافته روستا و قیمت باالی زمین و درنتیجه
گسترش روند بورس بازی زمین که افزایش سرمایهگذاری در خانههای دوم را منجر میشود.
نکتهای که در پژوهشهای متعدد ذکر شد احداث بیشتر خانههای دوم در نواحی نزدیک به شهرهای بزرگ است که
دلیل آن کاهش صرف وقت و هزینه رفت و آمد است .از مهمترین عوامل اقتصادی -زیرساختی که منجر به ایجاد خانههای دوم
میشوند  ،افزایش درآمد و توان مالی ،بهبود شبکه حمل و نقل و افزایش برخورداری از خودروی شخصی است .بهرهگیری از
اوقات فراغت و وقت کافی از مهمترین عوامل اجتماعی -فرهنگی مؤثر در احداث خانههای دوم است .عوامل دیگر را با توجه به
پیشینه استفادهکنندگان میتوان به سه گروه تقسیم کرد .گروه اول ،عواملی اجتماعی هستند که توسط افراد شهرنشین بدون
پیشینه روستایی منجر به شکلگیری این خانهها میشوند ،مانند انگیزه تبعیت از مد و کسب حیثیت و وجهه اجتماعی .گروه
دوم عوامل مرتبط با شهرنشینان با پیشینه روستایی هستند که به دلیل تعلق خاطر به مکان نخستین زادگاهی و در برخی
موارد در خانههای که از طریق ارث به آنها تعلق گرفته صورت میپذیرند .گروه سوم نیز عواملی هستند که میتوان آنها را به
تمامی افراد تعمیم داد ،مانند امکان گریزگاهی هرچند موقت از زندگی پرهیاهوی شهری ،کالنشهری ،کسب آزادیهای بیشتر
و دیدار خانواده ،اقوام و دوستان .از طرف دیگر میتوان عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر در ایجاد این خانهها را در دو حیطه
بررسی کرد :جامعه میزبان و جامعه مهمان .در جامعه میزبان ،مجموعه عوامل مثبت ،همچون بافت پذیرندة افراد غیربومی و
آرامش محیط ،در رونق احداث این خانهها اثرگذار هستند ،اما در جامعه مهمان و شهرها عمدتا عوامل منفی باعث شکلگیری
این خانهها در خارج از محیط شهر میشوند ،مانند کمبود تفریحات سالم شهری ،زندگی پر هیاهو و کم آرامش شهری ،شلوغی،
افزایش جمعیت و تبعیت از مد.
پیامدهای ناشی از شکلگیری خانههای دوم :در این بخش پیامدهای خانههای دوم با توجه به مطالعات در سه بعد
اقتصادی (جدول ،)4اجتماعی -فرهنگی (جدول )5و کالبدی -محیط زیستی (جدول )6تقسیم بندی شدهاند.
جدول  -4پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی گسترش خانه های دوم
پیامد

پیامد

ایجاد اشتغال و افزایش و تنوع فرصتهای شغلی (تجاری ،صنعتی و خدماتی و
گردشگری) و درآمد و افزایش قدرت خرید مردم روستایی و تقویت اقتصاد محلی

مثبت
جذب خدمات و امکانات اداری و مالی و تسهیالت دیگر در روستا و تقویت نهادهای
مدیریتی محلی
افزایش سرمایهگذاری در مناطق روستایی
افزایش قیمت اراضی و بورس بازی امالک و مستغالت و اثر نامطلوب روی قیمت مسکن
و زمین (افزایش کاذب قیمت زمین)

منفی

رکود و کاهش ظرفیتهای تولیدی و شاغالن به ویژه در بخش کشاورزی و دامداری و
تبدیل مزارع و باغات به باغهای خانگی کم بازده و کوچک شدن قطعات اراضی
افزایش هزینة خدمات عمومی ( جمع آور زباله )

پژوهشگران
;Müller, 2004b; Weagraff, 2004; Hoogendoorn & Visser, 2004; Venturoni et al, 2005
;Amar, 2006; Graves, 2006; Görer et al, 2006; Leal, 2006; Norris & Winston, 2007
Mahdavi Hajiloei, 2008; Marjavaara, 2008; Williams, 2010; Hoogendoorn & Visser,
2010; Lemmen, 2011; Khosravinejad et al, 2013; Fazelniya et al, 2011; Firouzniya et
Mohammadzade Larijani, 2013; &al, 2012; Rezvani et al, 2013; Dadvarkhani
Mohammadzade &MotieeLangeroodi et al, 2012; Khoshfar et al, 2012; Dadvarkhani
Larijani, 2014; Salehi et al, 2014; Einali, 2014; Aghaei et al, 2014
Mohammadzade Larijani, 2013; Rezvani et al, 2013; Müller, 2004b&Dadvarkhani
Amar, 2006; Hoogendoorn & Visser, 2010; Rezvani et al, 2013; Heyadari Mostali et al,
;2014
;Amar, 2006; Mahdavi Hajiloei, 2008; Amar & Berenjkar, 2010; Firouzniya et al, 2012
Mohammadzade Larijani, 2013; Motiee &Fazelniya et al, 2011; Dadvarkhani
Langeroodi et al, 2012; Rezvani et al, 2013; Saidi & Soltani, 2013; Heyadari Mostali et
;al, 2014; Lxer, 2003; Cho et al, 2003; Dijst et al, 2004; Wang, 2006; Paris, 2007
;Marjavaara & Muller, 2007; Norris &Winston, 2007; Graves, 2006
Mohammadzade Larijani, 2013; &Amar, 2006; Fazelniya et al, 2011; Dadvarkhani
Saidi & Soltani, 2013; Salehi et al, 2014; Heyadari Mostali et al, 2014; Aghaei et al,
2014
Fazelniya et al, 2011; MotieeLangeroodi et al, 2012

مالکیت افراد غیربومی بر زمین و مسکن روستا و فشار اجتماعی بر روستاییان

Fazelniya et al, 2011

افزایش تورم و هزینههای زندگی و افزایش فاصلة طبقاتی در مناطق روستایی

Görer et al, 2006; Hoogendoorn & Visser, 2010; Fazelniya et al, 2011; Firouzniya et
al, 2012; Motiee Langeroodi et al, 2012; Firouzniya et al, 2012; Rezvani et al, 2013

تشدید پدیده زمینخواری

Rezvani et al, 2013

افزایش هزینه ساخت مسکن با مصالح و معماری جدید

Mohammadzade Larijani, 2013&Dadvarkhani

منبع :نویسندگان( 1396 ،با استفاده از منابع مورد مطالعه)
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جدول  -5پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی – فرهنگی گسترش خانههای دوم
نوع
پیامد

پیامد

پژوهشگران

توسعه امکانات و خدمات و ایجاد نهادهای محلی

Amar, 2006; Fazelniya et al, 2011; Norris & Winston,
2007
Amar, 2006; Mahdavi Hajiloei, 2008; Firouzniya et al,
2012
Rezvani et al, 2013

کاهش مهاجرت روستایی به کالنشهرها و بازگشت جمعیت به روستا

Mahdavi Hajiloei, 2008

حفظ و احیای آداب و رسوم سنتی جوامع محلی
ارتقای استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاهی

Rezvani et al, 2013
;Mahdavi Hajiloei, 2008; Heyadari Mostali et al, 2014
Rezvani et al, 2013
Mahdavi Hajiloei, 2008

افزایش حس تعلقخاطر مردم به محل سکونت

Mahdavi Hajiloei, 2008

گسترش امنیت و ضوابط و قوانین در نواحی روستایی

Mahdavi Hajiloei, 2008; Firouzniya et al, 2012

افزایش سطح آگاهی و بینش ساکنان و مدیران محلی به منابع طبیعی

Rezvani et al, 2013; Aghaei et al, 2014
Mahdavi Hajiloei, 2008; Firouzniya et al, 2012; Rezvani
et al, 2013
Mahdavi Hajiloei, 2008

گسترش روابط بیرونی روستاها با سایر روستاها و نواحی همجوار

Mahdavi Hajiloei, 2008
Fazelniya et al, 2011; Rezvani et al, 2013; Dadvarkhani
&Mohammadzade Larijani, 2014; Salehi et al, 2014
Fazelniya et al, 2011
Amar, 2006; Firouzniya et al, 2012; Firouzniya et al,
2012; Aghaei et al, 2014
Firouzniya et al, 2012

بروز کشمکش و تعارض اجتماعی و فرهنگی بین روستاییان و مالکان
خانههای دوم

Salehi Nasab, 2006; Firouzniya et al, 2012; Rezvani et al,
2013; Atkinson, et al. 2007; Kaltenborn et al, 2009

تغییر مفهوم کار نزد روستانشینان
قطبی شدن الگوی زیست (بومی و غیربومی) و رواج تجملگرایی

Rezvani et al, 2013
;Amar, 2006; Firouzniya et al, 2012; Rezvani et al, 2013
Atkinson, et al. 2007

کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی

Salehi Nasab, 2006; Firouzniya et al, 2012

تجدید حیات اجتماعی و رونق زندگی روستایی
ورود جریانهای مثبت اجتماعی از شهرها

مثبت

بهبود سطح بهداشت و مسکن

افزایش مشارکت و پیوند و همبستگی روستاییان
توانمندسازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی
مهاجرت و کاهش جمعیت بومی روستا
افزایش جمعیت موقت و فصلی و فشار اجتماعی
رواج برخی ناهنجاریهای اجتماعی
کاهش امنیت

منفی

;Kandle & Brown, 2006 in Firouzniya et al, 2012
برهم خوردن ساختار جوامع روستایی و کمرنگ شد هویت فرهنگی
Mohammadzade &Fazelniya et al, 2011; Dadvarkhani
Larijani, 2014; Heyadari Mostali et al, 2014; Aghaei et
روستاییان
al, 2014
منبع  :نویسندگان ( 1396 ،با استفاده از منابع موردمطالعه)
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 محیط زیستی گسترش خانههای دوم- پیامدهای مثبت و منفی کالبدی-6 جدول
پیامد

Rezvani et al, 2013; Amar, 2006

بهبود کیفیت محیطزیست روستا و گسترش فضای سبز

Mahdavi Hajiloei, 2008; Rezvani et al, 2013; Visser,
2004; Hoogendoorn & Visser, 2004

توجه ساکنان و مدیران محلی به حفاظت از جاذبههای گردشگری و
محیطزیست
بازسازی مسکنها یا تبدیل آنها به مسکن جدید و مقاومسازی بافت
سنتی و افزایش تعداد مسکن و ساختوساز و نوسازی سنتهای
معماری محلی
کاهش اراضی متروک و بالاستفاده جهت احداث خانههای دوم
بهبود وضعیت معابر و شبکههای ارتباطی و افزایش ارتباطات بین مکانی
و بهبود تأسیسات و تجهیزات روستاها

تغییر کاربری اراضی (عمدتا کشاورزی به مسکونی) و دخل و تصرف در
 مراتع و اراضی ملی و کاهش اراضی تحت کشت،محیط طبیعی
محصوالت کشاورزی

 بر هم خوردن ساختار سنتی و همگونی،برهم زدن همگنی چشمانداز
 و کاهش دسترسی به سواحل در مناطق ساحلی،ساختوساز

Mohammadzade Larijani, 2013; &Dadvarkhani
Rezvani et al, 2013; Müller, 2004b

کاهش فضاهای معیشتی در درون بافت خانههای ساکنین و تغییر نوع
مصالح و سبک معماری

Salehi Nasab, 2006; Fazelniya et al, 2011;
Mohammadzade Larijani, 2013; &Dadvarkhani
Firouzniya et al, 2012
&Mahdavi Hajiloei, 2008; Dadvarkhani
Mohammadzade Larijani, 2014; Fazelniya et al, 2011;
Mohammadzade Larijani, 2013; &Dadvarkhani
Firouzniya et al, 2012; Venturoni et al, 2005; Leal,
2006; Hiltunen, 2007; Kaltenborn et al, 2009

ساختوساز بیرویه و کنترل نشده ازهمگسیختگی روستاها و اتصال
روستاها به یکدیگر

Dijst et al, 2004; Lxer, 2003

 کاهش زیبایی بصری روستاها و خدشهدار شدن،تسطیح دامنه کوهها
منظرههای طبیعی و تعرض به حریم منابع طبیعی و صدمه به پوشش
گیاهی و جانوری
کاهش خانهسازی برای روستاییان و محدودیتهای ساختوساز برای
جامعه میزبان

Salehi Nasab, 2006; Mahdavi Hajiloei, 2008; Amar &
Berenjkar, 2010; Firouzniya et al, 2012; Fazelniya et
) پسماند و غیره، هوا، صوتی،آلودگی (منابع آب
Mohammadzade Larijani, &al, 2011; Dadvarkhani
2013; Rezvani et al, 2013; Firouzniya et al, 2012;
Paris, 2007; Kaltenborn et al, 2009; Müller, 2004b
) (با استفاده از منابع موردمطالعه1396 ،  نویسندگان: منبع

منفی

Amar, 2006; Mahdavi Hajiloei, 2008; Firouzniya et al,
&2012; Rezvani et al, 2013; Dadvarkhani
&Mohammadzade Larijani, 2013; Dadvarkhani
Mohammadzade Larijani, 2014; Einali, 2014; Zaheri et
al, 2013; Görer et al, 2006; Norris & Winston, 2007;
Visser, 2004
Salehi Nasab, 2006
Amar, 2006; Mahdavi Hajiloei, 2008; Salehi et al,
2014; Einali, 2014; Firouzniya et al, 2012;
Mohammadzade Larijani, 2013; &Dadvarkhani
Müller, 2004b
Salehi Nasab, 2006; Fazelniya et al, 2011; Firouzniya
&et al, 2012; Rezvani et al, 2013; Dadvarkhani
&Mohammadzade Larijani, 2013; Dadvarkhani
Mohammadzade Larijani, 2014; Firouzniya et al, 2012;
Aghaei et ، ؛Salehi et al, 2014 ،؛Saidi & Soltani, 2013
Graves, 2006 al, 2014; Venturoni et al, 2005;
Salehi Nasab, 2006; Amar, 2006; Amar & Berenjkar,
2010; Fazelniya et al, 2011; Firouzniya et al, 2012;
Mohammadzade &Rezvani et al, 2013; Dadvarkhani
Larijani, 2013; Firouzniya et al, 2012; Aghaei et al,
2014; Heyadari Mostali et al, 2014; Müller, 2004b

نوع
پیامد

مثبت

پژوهشگران
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روش تحقیق:
پژوهش انجامیافته از نظر هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است .به این منظور از روشهای مطالعات
اسنادی و میدانی (مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است .در روش پیمایشی ،ازآنجاییکه جامعه آماری این تحقیق دارای
ساختاری یکپارچه و متجانس است ،در این پژوهش روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به کار گرفتهشده است .در مرحله بعد
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح خطای  5درصد استفاده شده که با استفاده از آن حجم نمونه برابر با 320
نفر از مالکین خانههای دوم تعیین شده است و تحلیلها به دو صورت کمی و کیفی با کمک نرمافزار  SPSSانجام شده است.
معرفی محدوده مطالعاتی:
قلمرو مکانی مورد پژوهش ،شهرستان بینالود واقع در استان خراسان رضوی است .این شهرستان متصل به ضلع غربی شهر و
شهرستان مشهد است و در شکل شماره  1موقعیت آن آورده شده است .مساحت آن حدود  1185/13کیلومترمربع بوده و
دارای جمعیت  64069نفر ( )Statistical Center of Iran, 2016است .قرار گرفتن این شهرستان در ارتفاعی باالتر نسبت به
مشهد ،سبب کاهش دما ،افزایش پوشش گیاهی و بارندگی در آن شده است .نظام اقتصادی این شهرستان بهطورکلی از سه
بخش شامل بخش کشاورزی (باغداری و زراعت) و دامداری ،بخش گردشگری و بخش صنایعدستی تشکیلشده است و در این
بین فعالیتهای گردشگری مهمترین قابلیت توسعه اقتصادی این شهرستان به شمار میرود .این شهرستان بعد از شهرستان
مشهد مهمترین شهرستان توریستی و گردشگری استان شناخته میشود .ویژگیهایی همچون وجود رشتهکوههای بینالود و
قلل مرتفع ،چشمهسارها و پوشش گیاهی منحصربهفرد ،روستاهای زیبا با معماری بومی ،پارکهای جنگلی و باغها ،در کنار
عامل مهمی چون نزدیکی به شهر گردشگر پذیر مشهد ،سبب شده که در همهروزهای سال بهویژه روزهای تعطیل ،پذیرای
حجم باالیی از گردشگران باشد؛ بهطوریکه میتوان گفت این منطقه قطب گردشگری کالنشهر مشهد بوده و بهعنوان تنها
تنفس گاه کالنشهر مشهد قلمداد میشود ( .)Ariyanezhad, 2010در سطح چهار دهستان موردمطالعه 12 ،روستا با توجه به
تعداد خانههای دوم و قرارگیری در شعاع  50کیلومتری شهر مشهد انتخاب شدند.

شکل  - 1موقعیت شهرستان موردمطالعه در استان خراسان رضوی و روستاهای موردمطالعه در شهرستان
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جدول  -7مشخصههای اصلی روستاهای موردمطالعه و حجم نمونه در هر روستا
روستا

جمعیت
()1390

وضعیت
طبیعی

تعداد واحدهای
مسکونی

فاصله از
مشهد Km

تعداد خانه
دوم

درصد
خانه دوم

تعداد نمونه
هر روستا

ابرده سفلی

239

کوهستانی یا تپهای

159

36

50

31.45

8

ابرده علیا

3553

کوهستانی یا تپهای

931

36

100

10.74

17

زشک

2984

جنگلی واقع در کوهستان و کوهستانی

1034

47

500

48.36

84

چاه خاصه

806

دشتی

368

7

50

13.59

8

حصار سرخ

1570

دشتی

608

30

250

41.12

42

ویرانی

4065

دشتی

1083

17

100

9.23

17

ارچنگ

1830

دشتی

752

30

100

13.30

17

جاغرق

2459

کوهستانی

1004

31

250

24.90

42

حصار

1764

کوهستانی

834

6

150

17.99

25

نغندر

813

کوهستانی

341

35

40

11.73

7

نوچاه

476

دشتی

370

17

125

33.78

21

ویالشهر

1582

دشتی

706

4

200

28.33

33

مجموع

320

1915

منبع  :یافتههای نویسندگان بر مبنای ( Ariyanezhad, 2010؛ Saidi & Soltani, 2013؛Anabestani, 2012؛ Statistical Center of
 Iran, 2016و محاسبات نویسندگان.)1396 ،

یافتههای تحقیق:
ویژگیهای افراد نمونه :بررسی ویژگی عمومی افراد نمونه پاسخگو نشان میدهد که حدود  89درصد آنها مرد بوده (جدول
شماره )8و دارای میانگین سنی حدود  50سال بودهاند (جدول شماره  .) 9همچنین حدود  56درصد از آنها سطح سواد دیپلم
و کمتر از آن داشتهاند و حدود  57درصد از آنها دارای مشاغل آزاد بودهاند (جدول شماره  .)8اغلب خانوارهای دارای مالکیت
خانههای دوم بعد خانوارشان در دامنه  3تا  5نفر بوده است( .جدول شماره.) 8
جدول  -8ویژگی افراد نمونه
مرد

جنسیت

جمع

زن

تعداد

285

35

320

درصد

89/1

10/9

100

سطح سواد

خواندن و نوشتن

زیر دیپلم

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و
باالتر

جمع

تعداد

9

42

129

80

38

22

320

درصد

2/8

13/1

40/3

25

11/9

6/9

100

شغل

کارمند

کشاورز یا دامپرور

خانه دار

بازنشسته

آزاد

بدون پاسخ

جمع

تعداد

70

17

13

37

182

1

320

درصد

21/9

5/3

4/1

11/6

56/9

0/3

100

شش نفر و بیشتر

جمع

بعد خانوار

دو نفر و کمتر

سه تا پنج نفر

تعداد

125

181

14

320

درصد

39/1

56/5

4/3

100

منبع  :یافتههای پژوهش1396 ،
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جدول  -9حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف سنی افراد نمونه
سن

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

20

85

49/58

13/21

منبع  :یافتههای پژوهش1396 ،

بررسی محل تولد افراد نمونه نشان میدهد که حدود  70درصد از آنها نیز متولد شهر مشهد هستند و سهم متولدین
شهرستان بینالود و روستای مقر خانه دوم ( 3/8درصد) هست که بیانگر این است که علت شکلگیری خانههای دوم در
روستاهای بررسیشده ،کمتر میتواند مرتبط با داشتن تعلقخاطر به مکان نخستین زادگاه باشد؛ زیرا تنها  3/8درصد از مالکین
در روستایی که خانه دوم آنها در آنجا قرار دارد ،ذمتولدشدهاند .بهطورکلی حدود  93درصد افراد نمونه محل سکونتشان شهر
مشهد است و تنها حدود  3درصد از افراد نمونه محل سکونت دائمشان و خانه دوم آنها در شهرستان بینالود و روستاهای
موردمطالعه قرار دارد (جدول شماره .)10
جدول  -10محل تولد و سکونت افراد نمونه
مشهد

محل تولد و سکونت

شهرستان
بینالود

همین روستا

سایر شهرستانهای
خراسان رضوی

جمع

سایر استانها

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

محل تولد

225

70/3

1

0/3

12

3/8

52

16/3

30

9/4

320

100

محل سکونت

297

92/8

9

2/8

1

0/3

7

2/2

6

1/9

320

100

منبع  :یافتههای پژوهش1396 ،

مشخصات خانه اول افراد نمونه:
ازآنجاییکه یکی از عوامل مهم در تمایل به خرید خانه دوم وضعیت و شرایط خانه اول فرد است دراینارتباط از مالکان دو
پرسش درباره وضعیت خانه اولشان مطرح شد .نتایج حاکی از این است که بیشتر پاسخدهندهها ( 64درصد) در آپارتمان
زندگی میکنند (جدول شماره  )11که خود میتواند از دالیل تمایل به خرید خانه دوم باشد؛ .نتیجه دیگر این بود که تنها 14
درصد پاسخدهندهها مالک خانه اول خود نیستند درنتیجه اولویت نخست افراد خرید خانه اول است (جدول شماره .)12
جدول  -11وضعیت مسکن اول افراد نمونه
ویالیی

نوع
مسکن
اول

جمع

آپارتمانی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

115

35/9

205

64/1

320

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396
جدول -12نوع مالکیت مسکن اول افراد نمونه
نوع
مالکیت
مسکن اول

ملکی

رهن

اجاره

جمع

رهن و اجاره

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

275

85/9

33

10/3

8

2/5

4

1/3

320

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396

وضعیت خانه دوم افراد نمونه:
در این بخش از پژوهش به بررسی ویژگیهایی همچون سال ساخت ،مساحت قطعه ،سطح زیربنای ساختمان ،تعداد طبقات،
وضعیت بازسازی ،جنس مصالح ساختمانی و کاربری قبلی زمین پرداختهشده است .بررسی روند شکلگیری و رشد خانههای
دوم را در دهههای مختلف نشان میدهد که این پدیده از دهه  1350شکلگرفته و بیشترین تعداد ساخت خانههای دوم
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مختص دهه  1380بوده است .این روند با توجه به اینکه اکنون تنها نیمی از دهه  1390گذشته ،همچنان در حال رشد است
(جدول شماره .)13
جدول  -13سال ساخت خانههای دوم افراد نمونه
سال ساخت بنا

قبل از سال 1370

75-1370

80-1376

85-1381

90-1386

94-1391

جمع

تعداد

58

22

22

82

72

64

320

درصد

18/1

6/9

6/9

25/6

22/5

20

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396

در ارتباط با اندازه قطعات ،نتایج حاکی از درشتدانه بودن قطعات مناطق میزبان خانههای دوم است بهگونهای که متوسط
مساحت قطعات حدود  831متر است و حدود یکسوم از خانههای دوم مساحتی بین  501تا  705مترمربع دارند (جدول
شماره  .)14همچنین مساحت زیربنای خانههای دوم حدود  110مترمربع بوده است (جدول شماره .)15
جدول  -14حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار مساحت زمین و زیربنای خانههای دوم افراد نمونه
مساحت کل زمین خانه
دوم (مترمربع)

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

110

3000

831/3

593/3

مساحت زیربنا

30

320

110/7

64/6

منبع  :یافتههای پژوهش 1396
جدول -15طبقهبندی مساحت کل زمین خانههای دوم افراد نمونه
مساحت کل زمین خانه
دوم(مترمربع)

250-100

500-251

750-501

1000-751

2000-1001

3000-2001

جمع

تعداد

18

84

105

62

35

16

320

درصد

5/6

26/3

32/8

19/4

10/9

5

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396

با توجه به جدول شماره  15و درصد باالی قطعات زیر  100متر ( 58/4درصد خانهها) میتوان نتیجه گرفت که هدف
اصلی از داشتن خانه دوم بهره بردن بیشتر از طبیعت و حیاط موجود در قطعه است و افراد بیشتر ترجیح میدهند که از حداقل
زیربنای ممکن استفاده کرده و باقی را به عرصه اختصاص دهند ضمن اینکه محدودیت های قانونی در زمینه متراژ بنا نیز در
این خصوص تأثیر گذار است.
جدول -1 6طبقهبندی مساحت زیربنای خانههای دوم افراد نمونه
مساحت زیربنا (مترمربع)

 50متر و کمتر

100-51

150-101

200-151

250-201

بیشتر از  250متر

جمع

تعداد

88

99

47

72

8

6

320

درصد

27/5

30/9

14/7

22/5

2/5

1/9

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396

از لحاظ تعداد طبقات 92/5 ،درصد خانههای دوم با خانههای موجود روستایی مغایرت نداشته و دارای یک یا دوطبقه هستند.
اما مابقی دارای ساختمانهای سه و چهار طبقه هستند که بیشتر آنها ،در نواحی کوهستانی و در دامنه کوهها قرار دارند که
بیشتر به دلیل کاهش هزینههای ساخت و نبود زمین مسطح برای افزایش زیربنا به صورت یک طبقه یا دو طبقه بوده است.
جدول -17تعداد طبقات خانههای دوم افراد نمونه
طبقه

یک طبقه

دوطبقه

سهطبقه

چهار طبقه

کل

تعداد

208

88

19

5

320

درصد

65

27/5

5/9

1/6

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396
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جنس عمده مصالح ساختمانی خانههای دوم عمدتا بلوک و سیمان و اسکلت فلزی است (حدود  93درصد) که در مقابل
بالیای طبیعی از استحکام مناسبی برخوردارند ،اما سهم اندکی از خانههای دوم که عمدتا سال ساختشان به دهههای  50و 60
بازمیگردد از مصالح نا مقاومی مانند چوب و گل ساختهشدهاند (جدول شماره .)18
جدول -18جنس مصالح خانههای دوم افراد نمونه
جنس مصالح

چوب و گل

بلوک و سیمان

اسکلت فلزی

بتنآرمه

کل

تعداد

13

159

138

10

320

درصد

4/1

49/7

43/1

3/1

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396

بررسیها نشان میدهد که تنها  14درصد خانهها موردبازسازی قرارگرفتهاند .این بازسازیها میتواند در استحکامبخشی به
ساختمانها و درنتیجه کاهش هزینههای جانی و مالی در پی وقوع رخدادهای طبیعی همچون وقوع سیل و زلزله کمک کند.
مورد دیگری که در بازسازیها به چشم میخورد استفاده از سبکهای مدرن و جدید معماری شهری در نمای بناهای
بازسازیشده است .آنچه در تحقیق به دست آمد تغییرات بسیار کاربری در نواحی موردبررسی بوده است که در بیشتر موارد
( 60درصد) تغییر کاربری باغ و زراعی به باغ -مسکن بوده است 4 .درصد از تغییرات نیز مختص کاربری کارگاهی و صنعتی
بوده است (جدول شماره.)19
جدول  -19کاربری قبلی زمین خانههای دوم افراد نمونه
کاربری قبلی زمین

مسکونی

خدماتی

کارگاهی و صنعتی

زراعی و باغ

جمع

تعداد

111

5

12

192

320

درصد

34/7

1/6

3/8

60

100

منبع  :یافتههای پژوهش 1396

دالیل تمایل به تملک خانه دوم:
نتایج نشان میدهد که  70درصد از پاسخگویان دلیل اصلی برای خرید و ایجاد خانههای دوم را گذران اوقات فراغت و
دوری از آلودگی و شلوغی شهر دانستهاند و صرف انگیزه پسانداز و سودآوری تنها از سوی حدود  8درصد از مالکان بیانشده
است (جدول شماره .)20
جدول  -20دلیل و انگیزه اصلی برای خرید خانه دوم
دالیل

گذران اوقات
فراغت

محلی برای گرد هم
آمدن افراد خانواده

آلودگی و
شلوغی شهر

تمایل به سرمایهگذاری
پساندازهای شخصی در ملک

عالقه به امور
باغداری

سایر

جمع

تعداد

149

22

76

26

32

15

320

درصد

46/6

6/9

23/8

8/1

10

4/7

100

منبع  :یافتههای پژوهش1396 ،

نتایج نشان میدهد که درمجموع حدود  71درصد از پاسخگویان سه دلیل اصلی برای انتخاب مکان خانه دوم در محل فعلی
را نزدیکی به محل سکونت دائم ،وجود چشمانداز زیبا و قیمت مناسب ملک دانستهاند (جدول شماره .)21
جدول  -21دلیل و انگیزه اصلی خرید خانه دوم در این موقعیت فعلی
دالیل انتخاب محل فعلی
برای تهیه خانه دوم

زادگاه و
موطن اصلی

چشمانداز
زیبا

وابستگی به
این محل

وجود خدمات
کافی در این محل

قیمت مناسب
ملک

نزدیکی به محل
سکونت دائم

جمع

تعداد

25

84

7

60

68

76

320

درصد

7/8

26/3

2/2

18/8

21/3

23/8

100

منبع  :یافتههای پژوهش1396 ،
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بررسی میزان زمان صرف شده برای جابجایی بین خانه اول و دوم نشان میدهد که میانگین آن حدود  38دقیقه و حدود
نیمی از مالکان نمونه خانههای دوم با صرف زمانی کمتر از  30دقیقه به خانههای دوم خود میرسند (جدول شماره .)22
جدول  -22طبقهبندی میزان وقت صرف شده برای رسیدن به خانه دوم
طبقه

 15دقیقه و کمتر

30-15

45-31

60-46

بیشتر از  60دقیقه

جمع

فراوانی

35

128

82

68

7

320

درصد

10/9

40

25/6

21/3

2/2

100

منبع  :یافتههای پژوهش1396 ،

تقریبا تمامی مالکان خانههای دوم برای رفتن به خانههای دوم خود از خودرو شخصی استفاده میکنند (جدول شماره
 )23که این موضوع خود باعث افزایش ترافیک در روزهای تعطیل در مسیرهای منتهی به خانههای دوم در اطراف کالنشهر
مشهد میشود.
جدول  -23نوع وسیله نقلیه مورداستفاده مالکان خانههای دوم
نوع وسیله نقلیه

سواری شخصی

اتوبوس

جمع

سایر

فراوانی

312

7

1

320

درصد

97/5

2/2

0/3

100

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

از عواملی که میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای جامعه میزبان خانههای دوم ایفا کند ،نحوه برطرف کردن مایحتاج
مالکین خانه دوم در زمان اقامتشان در این خانهها در روستاهای اطراف است .این عمل منجر به ایجاد شغلهای متنوع و
درنتیجه ایجاد اشتغال برای جامعه میزبان و افزایش درآمد آنها میشود .نتایج نشاندهنده این است که  54درصد خانوادههای
مالک خانه دوم مایحتاج خود را از همان روستاهایی که در آن اقامت میکنند تأمین میکنند که مزیتی برای ساکنین و
شاغالن در روستاهای پذیرای خانه دوم محسوب میشود .البته شغلهای مرتبط با خرید مایحتاج مالکین خانههای دوم و برخی
دیگر از شغلهای خدماتی ،دائمی نیستند؛ زیرا مالکین خانههای دوم تنها برای مدت محدودی در سال از خانههای خود
استفاده میکنند .با توجه به نتایج ،حدود  58درصد از مالکان خانههای دوم کمتر از  75روز از خانههای خود استفاده میکنند
و درمجموع حدود  90درصد از آنها کمتر از  100روز در سال (جدول شماره  )24و عموما در روزهای تعطیل آخر هفته و
سایر تعطیالت رسمی و در بین فصول بیشتر در فصلهای بهار و تابستان ،از خانههای دوم خود استفاده میکنند.
جدول  -24طبقهبندی تعداد روزهای استفاده از خانههای دوم در طول سال
طبقات

 50روز و کمتر

 51تا  75روز

 76تا  100روز

بیشتر از  100روز

جمع

فراوانی

73

114

101

32

320

درصد

22/8

35/6

31/6

10

100

منبع :یافتههای پژوهش1396،

میزان استفاده از این خانهها در آینده از موارد دیگری بود که در تحقیق بدان پرداخته شد  .نتایج نشان میدهد که 15
درصد پاسخدهندهها قصد استفاده دائم از این خانهها را داشته و  62درصد این افراد در پی استفاده بیشتر از خانههای دوم
خود هستند (جدول شماره  )25که این میتواند موجب رونق بیشتر این نواحی و بهبود بیشتر شرایط اشتغال و درآمدی مردم
آن ناحیه شود.
جدول  -25میزان استفاده از خانههای دوم در آینده
میزان استفاده

بیشتر

استفاده دائم

مشخص نیست

جمع

فراوانی

198

50

72

320

درصد

61/9

15/6

22/5

100

منبع :یافتههای پژوهش1396،
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بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی با دالیل و انگیزههای خرید خانه دوم :
در این تحقیق ،رابطة ویژگیهای فردی نظیر جنس ،سن ،سطح سواد و وضعیت شغلی و محل تولد خریداران خانة دوم
با انگیزههای خرید این خانههای دوم با استفاده از روش خی دو موردبررسی قرارگرفته است .نتایج نشان میدهد که بین انگیزه
خرید خانههای دوم و جنسیت سطح سواد ،نوع شغل و محل تولد پاسخگویان ارتباط معنیداری وجود ندارد .همچنین یافتهها
بیانگر آن است که بین متغیر انگیزههای خرید خانههای دوم و نوع خانه اول ( ویالیی و آپارتمانی) و نوع مالکیت خانه اول
ارتباط معنیداری وجود ندارد.
پیامدهای شکلگیری خانههای دوم:
برای ارزیابی دیدگاه خانوارهای نمونه در خصوص پیامدهای شکلگیری خانههای دوم در محدوده موردمطالعه از آزمون تی
تک نمونهای استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره  26منعکس شده است.
جدول  -26نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای پیامدهای احداث خانه دوم در روستاهای موردمطالعه

پایین

باال

بورسبازی زمین

منفی

3.20

0.044

0.779

آماره
T
4.66

سطح
معناداری
0.000

0.12

0.29

متنوع شدن اقتصاد

مثبت

3.11

0.045

0.812

3.09

0.000

0.04

0.17

افزایش تورم و هزینههای زندگی روستاییان

منفی

2.24

0.054

0.963

-14.16

0.000

-0.87

-0.66

افزایش فرصتهای شغلی

مثبت

2.43

0.053

0.944

3.337

0.000

0.06

0.23

باال رفتن قدرت خرید

مثبت

2.32

0.05

0.895

-13.62

0.000

-0.78

-0.58

باال رفتن درآمد روستاییان

مثبت

2.35

0.049

0.884

-13.10

0.000

-0.74

-0.55

باال رفتن سطح آگاهی فرهنگی روستاییان

مثبت

2.69

0.046

0.820

-6.75

0.000

-0.40

-0.22

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویال

منفی

2.81

0.57

1.023

-3.39

0.000

-0.31

-0.08

تخریب چشمانداز روستا

منفی

2.78

0.061

1.083

-3.56

0.000

-0.33

-0.10

افزایش الگوهای معماری جدید شهری و مغایر
با خانههای روستایی

منفی

3.28

0.037

0.669

7.52

0.000

0.21

0.35

افزایش امکانات و خدمات

مثبت

1.90

0.045

0.8

-24.53

0.000

-1.18

-1.01

کاهش زیبایی بصری روستاها

منفی

2.04

0.045

0.808

-21.23

0.000

-1.05

-0.87

کاهش خانهسازی برای روستاییان

منفی

2.15

0.047

0.846

-18.05

0.000

-0.95

-0.76

تغییر و کاهش گونههای گیاهی

منفی

2.23

0.050

0.892

-15.46

0.000

-0.87

-0.67

افزایش آلودگی محیطزیست

منفی

2.30

0.053

0.952

-13.15

0.000

-0.8

-0.6

آسیب به منابع آبی زیرزمینی محیط اطراف

منفی

2.65

0.054

0.962

-6.57

0.000

-0.46

-0.25

شاخص

نوع
تأثیر

میانگین

خطای
استاندارد

انحراف
معیار

معناداری ()95%

منبع  :یافتههای پژوهشTeat value=3 -1396،

بر اساس نتایج ،بیشترین اثر منفی خانههای دوم در گویههای افزایش الگوهای معماری جدید شهری و مغایر با خانههای
روستایی (با میانگین  ،)3.28بورسبازی زمین (با میانگین )3.20و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویال (با میانگین  )2.81و
بیشترین اثر مثبت در گویههای متنوع شدن اقتصاد (با میانگین  ،)3.11باال رفتن سطح آگاهی فرهنگی روستاییان (با میانگین
 )2.69مشاهده میشود .از طرفی کمترین اثرات منفی و مثبت به ترتیب به گویههای کاهش زیبایی بصری روستا (با میانگین
 )2.04و افزایش امکانات و خدمات (با میانگین  )1.90اختصاص دارند .دیگر نتایج حاکی از این است که شکلگیری خانههای
دوم باوجود افزایش فرصتهای شغلی ،در افزایش درآمد و قدرت خرید روستاییان تأثیر چندان زیادی نداشته است .از طرفی
میزان افزایش آلودگی محیطزیست و کاهش گونههای گیاهی و جانوری به دلیل خانههای دوم ،بنا بر نظر پاسخگویان از شدت
کمی برخوردار بوده است .با توجه به میانگین محاسبهشده برای میانگینهای گویههای مثبت ( )2.46و منفی ( )2.56میتوان
دریافت که ازنظر مالکین شدت آثار منفی کمی بیشتر بوده و بر آثار مثبت غلبه دارند.
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نتیجهگیری:
مسائلی همچون ترافیک ،آلودگی و تنشهای موجود در زندگی در کالنشهرها ،وضعیت مسکن و از طرفی بهبود وسایل
حملونقل و راههای ارتباطی سبب تمایل مردم به گذران اوقات فراغت در مکانهای خوش آبوهوا و آرامشبخش در خارج از
کالنشهرها و خرید خانه دوم در این نواحی شده است؛ بهطوریکه امروزه ،پدیده خانههای دوم بهعنوان بخش اجتنابناپذیر
زندگی شهری جدید قلمداد میشود .کالنشهر مشهد نیز از شرایط نامبرده مستثنی نبوده است .در این پژوهش عوامل مؤثر بر
شکلگیری خانههای دوم ،نحوه پراکنش آنها ،زمان رشد و گسترش و پیامدهایشان در  12روستا ،واقع در حومه غربی شهر
مشهد موردبررسی قرار گرفت که نتایج بهطور خالصه به شرح زیر است.
سه مورد از مهمترین علل و انگیزههای خرید خانه دوم برای مالکان گذران اوقات فراغت ،دوری از آلودگی و شلوغی شهر و
عالقه به امور باغداری بوده است .نتایج حاکی از آن است که متولدین روستای مقر خانه دوم سهم بسیار کمی در مالکیت
خانههای دوم دارند ( 4درصد) که بیانگر این است که علت شکلگیری خانههای دوم در روستاهای بررسیشده کمتر میتواند
مرتبط با داشتن تعلقخاطر به مکان نخستین زادگاهی باشد .از مهمترین عوامل در انتخاب موقعیت مکانی خانههای دوم،
میتوان به ترتیب اولویت ،نزدیکی به محل سکونت دائم ،چشمانداز زیبا و قیمت ملک در آن مکان را نام برد .در ارتباط با روند
شکلگیری این خانهها ،ظهور این پدیده در روستاهای ییالقی غرب مشهد حداقل به دهه  50بازمیگردد 24 .درصد
پاسخدهندگان به پرسشنامه ،فرار از آلودگیهای موجود در شهر و پناه بردن به محیط آرام نواحی روستایی را مهمترین عامل
بهمنظور خرید خانه دوم میدانند که با بدتر شدن وضعیت مشکالت و آلودگیهای شهرها احتماال این عامل در آیندهای
نهچندان دور تأثیر بیشتری را در گسترش این خانهها خواهد گذاشت .نتایج بهدستآمده در این تحقیق با یافتههای برخی از
محققان دیگر تطابق دارد که در جدول شماره  27منعکس گردیده است.
جدول  -27تطابق علل و انگیزه خرید و تهیه خانههای دوم در نمونه موردمطالعه با پژوهشهای دیگران
علت

محققان دارای یافتههای مشابه

تمایل به سرمایهگذاری پساندازهای
شخصی در امالک

& Rezvani, 2003; Mazon, 2001 in Akbarian Ronizi & Mohammadpour Jaberi, 2012; Saidi
Soltani, 2013

گذران اوقات فراغت
محلی برای گرد هم آمدن افراد خانواده
دوری از آلودگی و شلوغی شهر و گریز از
شهرنشینی
بهبود شبکه حملونقل و افزایش مالکیت
وسایل نقلیه خصوصی

2001; Rezvani, 2003; Müller, 2004a; Atkinson, et al. Ragatz, 1969; Butler, 1998; Nagle,
& 2007; Müller, 2007; Hitunen, 2007; Mazon, 2001 in Seidaiy et al, 2010; Akbarian Ronizi
Mohammadpour Jaberi, 2012; Saidi & Soltani, 2013
Gilg, 1989 in Rezvani, 2003; Mazon, 2001 in Seidaiy et al, 2010
Rezvani, 2007; Seidaiy et al, 2010; Amar & Berenjkar, 2010; Motiee Langrudi & Nosrati,
;2011; Anabestani et al, 2012; Firouzniya et al, 2012; Saidi & Soltani, 2013 Rezvani, 2003
Colas et al, 2007; Anabestani et al, 2012
Muller, 2002; Rezvani, 2003; Amar & Berenjkar, 2010; Galin Moghadam, 2010; Akbarian
;Ronizi & Mohammadpour Jaberi, 2012; Anabestani et al, 2012; Rezvani et al, 2014
; Colas et al, 2007; Cabrerizo et al, 2007; Fathpour & Mafi, 2013
منبع :نویسندگان (1396 ،با استفاده از منابع موردمطالعه)

نکته قابلتوجه دیگر رشد فزاینده این خانهها در دهه  1380است و روند احداث این ساختمانها در دهه  1390نیز با
سرعت باالیی ادامه دارد .از مواردی که در خرید خانه دوم به آن توجه میشود دسترسی آسان توسط شبکههای دسترسی و
حملونقل است و بدیهی است که بافاصله از کالنشهر ،بسترهای حملونقل تضعیف میشوند .در سالهای اخیر بهویژه از اوایل
دهه  1380به بعد با توجه به بهبود شبکههای ارتباطی ،کاهش محدودیتهای دسترسی به اراضی و افزایش مالکیت وسایل
حملونقل خصوصی پراکنش این خانهها افزایشیافته است .مورد قابلتوجه در نتایج ،وجود مالکینی است که در خارج از استان
خراسان رضوی زندگی میکنند که بیانگر محدود نبودن انتخاب موقعیت خانه دوم به شعاع خاصی از محل زندگی اصلی است.
یافتههای این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطة معنیدار بین ویژگیهای فردی نظیر جنس  ،سن  ،سطح سواد و وضعیت
شغلی و محل تولد خریداران خانة دوم با انگیزههای خرید خانههای دوم است .همچنین یافتهها بیانگر آن است که بین متغیر
انگیزههای خرید خانههای دوم و نوع خانه اول( ویالیی و آپارتمانی ) و نوع مالکیت خانه اول ارتباط معنیداری وجود ندارد.
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از مهمترین پیامدهای مشاهدهشده ،افزایش الگوهای معماری جدید شهری و مغایر با خانههای روستایی ،بورسبازی زمین،
تغییر کاربری اراضی بایر و کشاورزی به ویال برای استفاده از خانه دوم ،کاهش شغلهای مرتبط با کشاورزی و افزایش شغلهای
خدماتی و درنتیجه آن تخصصی شدن ،تغییر در چشمانداز روستا ،افزایش تعداد مساکن روستا ،باال رفتن آگاهی فرهنگی
روستاییان و آسیب به منابع آب زیرزمینی محیط اطراف هستند .این پدیده بهعنوان یک الگوی متنوع سازی اقتصادی محلی و
تقویت پایههای اقتصادی و ظرفیتهای جدید و ارزشافزوده موردتوجه است .اگرچه در برخی از پژوهشها ( Fazelniya et al,
 ،)2011; Zaheri et al, 2013یکی از پیامدهای منفی خانههای دوم تخریب چشمانداز ذکرشده است؛ اما در روستاهای مورد
مطالعه این پژوهش نمیتوان مدعی شد که تمامی تغییرات منفی بودهاند .در نتیجه بهتر است بهجای واژه "تخریب" از "تغییر"
استفاده کرد .اگرچه برخی تغییرات مانند از بین بردن اراضی کشاورزی و همچنین بخشی از باغها و استفاده از نماهای مغایر با
معماری روستایی تأثیری منفی بر چشمانداز روستا گذاشته است؛ اما در برخی نواحی مانند روستاهای ویرانی و چاه خاصه،
چشمانداز اراضی بایر و رهاشده بواسطه شکلگیری این خانهها و درختکاری در محوطه خانههای دوم تغییر پیدا کرده است.
نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که حضور خانههای دوم تأثیر چندانی برافزایش امکانات و خدمات روستاهای مورد
مطالعه نداشته است .در جدول  28نتایج بهدستآمده در خصوص پیامدها و اثرات شکلگیری خانههای دوم در نمونه مورد
مطالعه و تطابق آن با یافتههای برخی از محققان دیگر آورده شده است .آنچه مسلم است مدیریت و کنترل اینگونه فضاهای
ایجادشده در اطراف شهر مشهد بهمنظور کاستن از پیامدهای منفی و تقویت نکات مثبت آن در راستای دستیابی به پایداری
اینگونه فضاها ضروری است.
جدول  -28تطابق اثرات و پیامدهای ایجاد خانههای دوم در نمونه موردمطالعه با پژوهشهای دیگران
اثرات و پیامدها

نوع تأثیر

بورسبازی زمین

منفی

متنوع شدن اقتصاد و افزایش
فرصتهای شغلی و باال رفتن قدرت
خرید و درآمد روستاییان

مثبت

افزایش تورم و هزینههای زندگی
روستاییان

منفی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به
ویال و تخریب چشمانداز روستایی
تغییر و کاهش گونههای گیاهی

منفی

افزایش الگوهای معماری جدید
شهری و مغایر با خانههای روستایی

منفی

افزایش امکانات و خدمات

مثبت

افزایش آلودگی محیطزیست

منفی
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