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 بررسی پیامدهای ناشی از احداث خانه های دوم در شهر قمصر

 

 

 

 2,*امیر گندمکار، 1  آزاده خراسانی

 آباد، ایران آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفمرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف -1

 آباد، ایران آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفمرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف -2

 

 

  خالصه

 

پديدة خانه هاي دوم در گردشگري نوع خاصي از صنعت توريسم است كه در جهت توسعه ملي و منطقه اي مطرح مي  

شكل  جوامعبا توجه به وجود مرفولوژي و چشم اندازهاي طبيعي، فرهنگي، هنري، تاريخي، معماري و اجتماعي در  وشود 

منافع مستقيم  ساكنان محليشيوة زندگي بومي آشنا كرده و براي  مي گيرد. اين نوع جهانگردي، توريستها را از نزديك با

براي جامعه محلي و الگوهاي فرهنگي آن تنها در بردارندة منافع  و مبحث احداث خانه هاي دوم گردشگري ايجاد مي كند.

حتي ق پيدا مي كنند. نيست بلكه چه بسا مشكالتي نيز به بار آورد و معموالً اين دو دسته اثرات مثبت و منفي با هم تحق

فرهنگي منفي كه به همراه دارد انتقاد  -گاه از گردشگري به ويژه در جوامع كوچك و سنتي تر بواسطه تأثيرات اجتماعي 

. با توجه به اهميت گردشگري و بحت خانه هاي دوم در جوامع محلي پژوهش حاضر با هدف بررسي پيامدهاي شده است

ي در شهر قمصر شكل گرفته است. در اين راستا از روش اسنادي و مطالعات كتابخانه اجتماعي، اقتصادي و زيست محيط

پيامدهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته است. طبق مطالعات صورت گرفته احداث  اي استفاده شده و اثرات مثبت و منفي

براي شهر به همراه دارد. از جمله  خانه هاي دوم در شهر قمصر هم اثرات مثبت و هم اثرات منفي را از جنبه هاي مختلف

 قديمي، تبديل خانه هاي ، بازسازيو تنوع شغلي و كاهش بيكاري شغلي فرصت افزايشمهمترين اين اثرات مي توان به 

افزايش آلودگي، تخريب زمين هاي كشاورزي و پوشش گياهي و به طور كلي كاهش  خانگي، باغات به كشاورزي باغات

 اشاره كرد. روستايي يب چشم اندازتخر كيفيت محيط زيست و
 

 اقتصادي، خانه هاي دوم، گردشگري، قمصر -اثرات زيست محيطي، پيامدهاي اجتماعيکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

رشد و گسترش گردشگري از جمله پديده هاي مهم اواخر قرن بيستم است كه با سرعت در قرن جديد ادامه دارد. 

هم ترين عرصه هايي هستند كه در زمينه گردشگري و فعاليت هاي وابسته به آن به شدت نواحي روستايي و كوهستاني م
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-از آنجا كه گردشگري با محيط طبيعي و فعاليت هاي اقتصادي مورد توجه گردشگران و كارشناسان گردشگري مي باشند.

ينه ها داشته باشد. به همين دليل اجتماعي رابطه متقابل دارد، مي تواند آثار و پيامدهاي مثبت و يا منفي در اين زم

شناخت آثار و پيامدهاي گردشگري در مرحله اول و مديريت اين اثرات در مرحله دوم مي تواند پيامدهاي مثبت گردشگري 

پديدة خانه هاي دوم در براي نواحي روستايي را به حداكثر ممكن و پيامدهاي منفي آن را به حداقل ممكن كاهش دهد. 

يي نوع خاصي از صنعت توريسم است كه در جهت توسعه ملي و منطقه اي مطرح مي شود كه با توجه به گردشگري روستا

وجود مرفولوژي و چشم اندازهاي طبيعي، فرهنگي، هنري، تاريخي، معماري و اجتماعي در روستاها شكل مي گيرد. اين 

 و براي روستائيان منافع مستقيم ايجاد مي كند.ها را از نزديك با شيوة زندگي بومي آشنا كرده  نوع جهانگردي، توريست

شكل گيري خانه هاي دوم گردشگري در روستاها و ورود آن به عنوان يك عامل و عنصر جديد در سيستم روستاها طبيعتا 

يكي گردشگري خانه هاي دوم  همراه با تغييراتي در ابعاد طبيعي، اقتصاد، اجتماعي، كالبدي و غيره در روستاها خواهد بود.

از الگوهاي گسترش گردشگري به ويژه در نواحي روستايي و كوهستاني است كه از طريق گسترش مالكيت خانه هاي دوم 

 به دوم هايخانه موضوع معرفي با پژوهشي در . هال و مولر)خانه هاي ييالقي يا خانه هاي تعطيالت( حاصل مي شود

 منطقه در دوم هاياقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي،خانه تاثيرات از حاكي ايجنتو  پرداختند اروپا در ها خانه اين تاثير بررسي

 گردشگري اجتماعي ومحيطي واثرات روندها پيرامون خود درپژوهشوپساالينينا و پيتكانن  .[1]است مطالعه مورد

 ميزبان درروستاهاي مدو هايخانه گردشگري محيطي و اجتماعي تأثيرات رسيدندكه نتيجه اين به درفنالند دوم هايخانه

صيدايي . [2]گردد اجتماعي و اقتصادي مي هاي شبكه و )مسكن زندگي)تحرک ،مصرف ،استانداردهاي تغييردرسبك شامل

نتايج تحقيق حاكي از جديد بودن موضوع، پرداختند.  راتاثير خانه هاي دوم بر توسعه منطقه باغبهادران به  و همكاران

به هاي طبيعي مناسب، تمايل شهروندان براي گذران اوقات فراغت خود در اين مكان ها و داشتن چشم انداز طبيعي و جاذ

اقتصادي گردشگري  به بررسي اثراتپژوهشي در رضواني و همكاران  .[3]سرمايه گذاري هاي مختلف بخش خصوصي است

ي؛ تاثير اقتصادي گردشگري نشان دادند بر اساس ديدگاه ساكنان محل پرداختند و نواحي روستايي دردوم  هايخانه

رحماني و  .[4]دوم بيشتر است و در مجموع؛ تفاوت معنا داري بين آثار اقتصادي دو الگوي ذكر شده وجود دارد هايخانه

تحوالت  ندنشان دادبررسي و  پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم گردشگري بر روستاهاي ييالقي جواهرده رامسر خدادادي

هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستاها ناشي از ايجاد و گسترش خانه هاي دوم بوده به نحوي كه ايجاد شده در ساختار

با ورود شهرنشينان به روستاها تقاضاي مسكن افزايش يافته و بسياري از ساكنان اصلي روستاها با تغيير كاربري اراضي 

ملك شاهي و حسينيان نقش گردشگري . [5]ديده اندكشاورزي به مسكوني و تجاري سبب نابودي نظام توليدي روستاها گر

 در دوم خانه هاي گسترشخانه هاي دوم را بر تغييرات اقتصادي و زيست محيطي منطقه چالو آمل بررسي و نشان دادند 

 و ساكنين مالي توان و درآمد افزايش زايي، همچون اشتغال اقتصادي مثبت پيامدهاي مطالعه، مورد منطقه روستاهاي

 داشته پي در را باغات كاربري تغيير و تخريب طبيعي، چشم اندازهاي تخريب همچون محيطي زيست منفي اثرات

عنابستاني و خوش چهره پيامدهاي ناشي از گردشگري خانه هاي دوم در در شهرستان بينالود را بررسي و  .[6]است

 از بومي الگوبرداري ساكنان جامعه، دو بين يدوگانگ و تضاد با مطالعه مورد روستاهاي در پديده اين گسترشدريافتند 

 بومي، ساكنان دوم بر خانه هاي ساكنان فرهنگي مثبت تأثيرات با و منفي اثرات ... و اجتماعي ناهنجاريهاي گردشگران،

 هداشت پي در بعد اجتماعي در را مثبتي تأثيرات ،...و آنان اجتماعي امنيت احساس و بومي ساكنان اعتمادپذيري افزايش

. قديري و همكاران اثرات خانه هاي دوم در شهرستان خوي را بررسي و دريافتند گردشگري خانه هاي دوم در [7]است

حوزه اقتصادي بر وضعيت درآمد و پس انداز، در حوزه اجتماعي فرهنگي سبب رشد و بلوغ فرهنگي و در زمينه زيست 
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اين پزوهش با . [8]ر در بافت و چهره طبيعي منطقه شده استمحيطي و كالبدي سبب تغيير در ساختار سكونتگاهي و تغيي

شهر قمصر در  آنهااثرات و پيامدهايي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي ، گسترش گردشگري خانه هاي دوم هدف تأثير

 شكل گرفته است.

 

 داده ها و روش ها  .2

 5و  ۹اي با ابعاد تقريبي و به صورت دره تان كاشانشهرس و جنوب استان اصفهانقمصر شهري واقع در شمال غرب 

عرض شمالي واقع شده است  33 0 45طول شرقي و َ 51 0 26قمصر به لحاظ موقعيت هندسي ،َ(. 1كيلومتر است )شكل 

 متر از سطح دريا هم چون لكه اي سبز با بازوهاي متعدد در امتداد دره هاي 1۹00. اين شهر با ارتفاع متوسط (2)شكل 

 كم شيب كوه هاي بخش مركزي ايران ، تنيده شده است. 

 

 
موقعیت جغرافیایی شهر قمصر در ایران و استان اصفهان -1شکل   

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
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انموقعیت جغرافیایی شهر قمصر در کاش -2شکل   

 

 روش از استفاده با اطالعات الزم .است تحليلي - توصيفي انجام، حيث از و كاربردي هدف لحاظ از حاضر تحقيق

 و سوابق نظري مباني كتابخانه اي، بخش در .است گرديده جمع آوري ميداني بررسي و، مطالعات كتابخانه اي اسنادي

گردشگري و خانه  توسعه سنجش با مرتبط از معيارهاي تعدادي آن اساس بر و گرفت قرار بررسي مورد موضوع مطالعاتي

. سپس با مراجعه به شهر و بررسي شد انتخاب كالبدي و زيست محيطي اجتماعي، اقتصادي، ابعاد بر آن اثرات و هاي دوم

 هاي ميداني صورت گرفته جنبه هاي مثبت و منفي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مدنظر بررسي گرديد.  
 

 

 یافته های تحقیق  .3

اجتماعي مثبت و مهم  -ت فرهنگيفرهنگي گردشگري مي تواند به صورت مثبت و يا منفي باشد. اثرا -اثرات اجتماعي

گردشگري در جوامع بومي عبارت است: خودكفايي و تقويت اقتصاد محلي، احترام بيشتر به جامعه محلي و فرهنگ آنها، 

سرمايه گذاري مجدد درآمد گردشگري در منابع فرهنگي، تقويت و تداوم سنت هاي فرهنگي، افزايش ميزان درک مدارا 

از طريق اجراي موسيقي، عرضه صنايع هنرهاي محلي، نوع زندگي بومي، مسكن و ساير تجربيات بين فرهنگ ها به ويژه 

اثرات منفي گردشگري بر جوامع محلي مي تواند شامل محروميت از برخي مزاياي رفاهي براي جامعة  زندگي روستايي.

دازه نواحي ميزبان به گردشگري، رفتار ميزبان، فشار تقاضا براي منابع كمياب مانند آب اشاميدني، وابستگي بيش از ان

  .[۹]نامناسب و عدم حساسيت فرهنگي گردشگران باشد 

طبق بررسي هاي انجام شده گسترش گردشگري و مالكيت خانه هاي دوم اثرات و پيامدهاي مختلفي بر جاي گذاشته 

 كه مهم ترين آن ها در زمينه هاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي به شرح ذيل مي باشد.
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تعددي بر نواحي روستايي گردشگري خانه هاي دوم نيز همانند ديگر الگوهاي گردشگري روستايي مي تواند اثرات م

داشته باشد. در برخي موارد اين اثرات سودمند است. براي نمونه ممكن است مساكن قديمي در روستاها بازسازي و يا 

تبديل به مساكن جديد شوند كه عالوه بر زيباسازي روستاها، براي مردم روستاها نيز زمينه اشتغال موقت و يا دائمي فراهم 

اه هاي محلي را باال ببرند و تسهيالت ديگري فراهم نمايند. با اين حال گسترش مالكيت خانه هاي دوم آورند درآمد فروشگ

در اين رابطه وال و اسميت معتقدند كه گسترش خانه هاي دوم مي  مي تواند اثرات منفي بر نواحي روستايي داشته باشد.

. به نظر آنها در [10]، به محيط روستاها آسيب برساندتواند با برهم زدن زيبايي بصري روستاها و تخريب پوشش گياهي

. البته اثرات اجتماعي [11]گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي به زيبايي و توازن آنها توجه كمي شده است 

اي مالكيت خانه هاي دوم بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ به ويژه اين كه گسترش خانه هاي دوم امكان ساخت مسكن بر

مردم محلي را كاهش مي دهد. اين مورد در مناطقي كه سياست هاي برنامه ريزي ساخت مساكن جديد را محدود مي 

افزايش تقاضاي خريد خانه هاي دوم در نواحي روستايي قيمت اين خانه ها را به  . همچنينكند، بيشتر مشاهده مي شود

جوانان به دليل مشكالت سكونت در جوامع محلي، به شهرها . رندحدي باال مي برد كه مردم محلي توان خريد مسكن را ندا

مهاجرت مي كنند و بدين ترتيب ساختار اجتماعي جوامع روستايي برهم مي خورد؛ و هجوم ثروتمندان غير روستايي به 

نشان داده  نواحي روستايي مي تواند سبب خشم افراد محلي شود و فرهنگ آنها را كمرنگ كند؛ اگرچه بسياري از مطالعات

  است كه صاحبان خانه هاي دوم سعي مي كنند خود را با جوامع محلي وفق دهند.

 

 پیامدهای اجتماعی

گسترش گردشگري و خانه هاي دوم آثار و پيامدهاي اجتماعي مختلفي اعم از مثبت و منفي در نواحي مطالعاتي 

يت موقتي و فصلي از پيامدهاي منفي گردشگري مهاجرت همراه با كاهش جمعيت دائمي روستاها و افزايش جمعرد. دا

است. با گسترش گردشگري و افزايش تقاضا براي زمين، جمعيت بومي به فروش امالک خود اقدام كرده و با بدست آوردن 

سرمايه نقدي به شهرهاي خارج از ناحيه مهاجرت مي كنند. عالوه بر اين، دگرگوني اقتصاد روستايي و ركود فعاليت هاي 

ادي سنتي مانند كشاورزي و دامداري، زمينه هاي اشتغال جمعيت بومي را كاهش داده و آنها را وادار به مهاجرت مي اقتص

از ديگر پيامدهاي منفي آن مي توان به رواج رفتارها و هنجارهاي بيگانه، ايجاد رقابت و از بين رفتن پيوستگي جامعه  كند.

ايجاد اختالف و كاهش امكان خانه سازي بوميان و تسلط صاحبان غيرقانوني،  افزايش جرم و جنايت و فعاليت هايميزبان، 

از پيامدهاي اجتماعي مثبت نيز مي توان رونق زندگي روستايي، ورود جريان هاي  خانه هاي دوم بر جامعه ميزبان نام برد.

ه، گسترش فرهنگ شهر و مثبت اجتماعي از شهرها، افزايش شماخت نواحي اي كه خانه هاي دوم در آنها شكل گرفت

 گسترش قوانين در شهر و استفاده از وسايل و امكانات رفاهي را نام برد. 

 

 پیامدهای اقتصادی

گردشگري و گسترش خانه هاي دوم در اين ناحيه پيامدهاي اقتصادي متنوعي داشته كه مهم ترين آنها عبارتند از: 

از پيامدهاي منفي  وم و تأسيسات و تجهيزات مرتبط با گردشگري.تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغات به خانه هاي د

آن مي توان به كاهش ظرفيت هاي توليدي به ويژه در بخش كشاورزي، عدم موفقيت در سرمايه گذاري به دليل فقدان 

مدهاي مثبت تعادل بين عرضه و تقاضا، مشكل تهيه مسكن براي بوميان و افزايش كاذب قيمت خانه و زمين نام برد. از پيا
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آن نيز مي توان به افزايش سرمايه گذاري، اشتغال زايي و كسب سرمايه، افزايش داد و ستد و درآمدزايي براي بوميان نام 

 برد. 

 

 زیست محیطیپیامدهای 

برخي پيامدهاي مثبت و يا منفي و زيان بار را به همراه دارد. از پيامدهاي منفي آن تغيير  گسترش خانه هاي دوم

ندازها و اكوسيستم هاي طبيعي، تغيير و تخريب كاربري اراضي محيط زيست، تخريب پوشش گياهي و اراضي زراعي چشم ا

و باغات، آلودگي آب نهرها و رودخانه ها از طريق اضافه شدن آالينده هاي متعدد و فاضالب ها به آنها، افزايش زباله، 

نه ها و ايجاد مناظر زشت و غيرطبيعي، آسيب به آبهاي زيرزميني آلودگي هوا، آلودگي صوتي، خانه سازي در سواحل رودخا

و كاهش منابع آب را نام برد. پيامدهاي مثبت آن نيز شامل افزايش استقرار امكانات رفاهي، افزايش امكانات و تسهيالت 

توسعه و عمران و رفاهي براي ساكنين، بهبود كيفيت محيط زيست، توسعه پاركها و فضاي سبز، توجه بيشتر مديران به 

 توجه مديران به جاذبه هاي گردشگري مي باشد.

 

 گیریبحث و نتیجه .4

 خانه پديده كه گرفت نتيجه توان مي شده انجام دوم هاي خانه محوريت با كه هايي تحقيق به اجمالي نگاهي با

 پديده اين با آگاهانه نا برخورد رتصو در بلكه باشد گذار تأثير اقتصادي و محيطي زيست مسائل بر تواند مي تنها نه دوم

 نيز را فرهنگي و اجتماعي هاي آسيب و مسائل و كند تبديل اجتماعي بزرگ چالش يك به فرصت يك از را آن تواند مي

در اين پژوهش جنبه هاي مثبت و منفي پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي احداث  .آورد ارمغان به خود با

هر قمصر بررسي شده است. شكل گيري خانه هاي دوم در شهر قمصر بدون شك داراي تأثيراتي بوده خانه هاي دوم در ش

است. با شكل گيري خانه هاي دوم تأثيرات عميقي بر پيكره و بافت كالبدي سكونتگاه هاي شهري به وجود آمده و تأثيرات 

و تنوع شغلي و كاهش  شغلي فرصت افزايش ،مثبت پيامدهاي مهمترينمهم و حتي گاه مخربي بر محيط وراد شده است. 

 و بوده است قديمي خانه هاي بازسازي روستايي، خدمات و خيابان وضع بهبود محلي، فروش توليدات افزايش ،بيكاري

 شكاف و درآمدي اختالف و دامپروري، كشاورزي شاغالن كاهش مسكن، و زمين قيمت افزايش شامل آن منفي پيامدهاي

 خانگي، باغات به كشاورزي باغات تبديل روستا، مسكن و زمين بر غيربومي افراد مالكيت افزايش ئيان،روستا بين طبقاتي

تغيير و تخريب زمين  ،ساز و ساخت افزايشافزايش بار سنگين ترافيك و ايجاد سر و صدا، افزايش آلودگي، افزايش زباله، 

 بامي باشد.  روستايي تخريب چشم انداز يست وهاي كشاورزي و پوشش گياهي و به طور كلي كاهش كيفيت محيط ز

 محلي جوامع بر گردشگري مثبت اثرات كه ردك توجه بايد مسئله اين به هاي دوم، خانه گردشگري اثرات به توجه

 عامل يك عنوان به تا بتواند باشد در جوامع محلي همراه گردشگري منابع فاكتور پايداري با است كه مديريتي نيازمند

 و افزايش را مثبت پيامدهاي توان مي صحيح مديريت يك با زيرا گيرد، قرار توجه مورد جوامعآن حيات  يدتجد براي

 .رساند حداقل به را منفي پيامدهاي
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