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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1396 پاییز/ پنجم/ شماره مسلسل بیست و هفتمسال 
  

   يهادر احداث خانه جیرا ياز سبک معمار يمند تیرضا زانیم ییفضا لیتحل
   در شهرستان کالردشت ییدوم روستا

  

  3، مهدي جوانشیري2، سمیرا کاویانی1*ستانیعلی اکبر عناب

  ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار جغرافیا و برنامه1
  ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد برنامه  کارشناسی ارشد جغرافیا و2
  ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد برنامه  دانشجوي دکتراي جغرافیا و3

  11/12/94 ؛ تاریخ پذیرش: 17/5/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

؛ متنوعی را در معرض دیـد روسـتاییان قـرار داده اسـت هاي هاي روستایی، معماري هاي دوم در سکونتگاه امروزه ساخت خانه
دوم روسـتایی در  هاي خانـهروسـتاییان از سـبک معمـاري رایـج در احـداث  يمند تیرضـابررسـی  باهدفپژوهش این بنابراین، 

» تحلیلـی -توصـیفی«و بـه لحـاظ روش و ماهیـت » کاربردي«، از حیث هدف است. این پژوهش شده  انجامدشت شهرستان کالر
گیر بـوده  دوم چشـم هاي خانـهسـاخت  هـا آنکه در  استسکونتگاه روستایی شهرستان کالردشت  9، آماري پژوهش جامعۀ است.
 بامطالعه اند. ساده از بین ساکنان روستایی نمونه انتخاب شدهتصادفی  صورت بهکه  خانوار بوده است 200نمونه  جامعۀ حجم .است

که  است 3رضایتمندي، کمتر یا مساوي  هاي شاخص، میانگین مطالعه مورد عنوان کرد که در منطقۀ توان یمتحقیق  يها شاخص
بـین  مندي ضـایتر. همچنـین در بررسـی میـزان دهـد میدوم نشـان  هاي خانـهاز سبک معمـاري  ساکنان رارضایتمندي پایین 

دلیل اتکا به درآمد بخش کشاورزي و بافت اجتماعی  به )53/2روستاي اویجدان ( ساکنانمشخص شد که  مطالعه موردروستاهاي 
دلیل فقدان ارضاي کشـاورزي مناسـب و نزدیکـی بـه شـهر  ه) ب4/3روستاي عثمان کال ( ساکنانکمترین میزان رضایت و  ،سنتی
 ۀ. در ادامـاند داشـتهدوم ابـراز  هاي خانـهاز سبک معماري رایج در احداث را یشترین رضایتمندي مرکز شهرستان)، ب( فیکحسن 

 دار یمعنـ، وجود تفـاوت طرفه کیپژوهش در روستاهاي نمونه، نتایج آنالیز واریانس  هاي شاخصمقایسه میانگین  منظور بهپژوهش 
سر و عثمـان کـال نسـبت بـه رضـایتمندي روسـتاییان در روسـتاي در روستاي لش  که يطور بهدر روستاهاي نمونه را نشان داد. 

  وجود داشت. دار معنیاویجدان تفاوت 
  

  شهرستان کالردشت روستایی، هاي سکونتگاه، مندي رضایت، سبک معماري، روستایی دوم هاي خانه: کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
اسـت کـه  يواحـد دهیـپدواقـع، روسـتا  يایدر دن

 ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یفرهنگ يجزاعوامل و ا توان ینم
جدا کـرد (زرگـر،  گریکدیآن را از  رهیغو  یبوم ستیز

 ازیموردناز مسکن  یشکل خاص ،جهیدرنت .)31: 1388
 نیتـر یاساسـشـود.  زیمتمـا ياست که از مسکن شهر
 د،یـتول یختگـیمآ ،يو شـهر ییتفاوت مسـکن روسـتا

 پـور، یپیاست (سرت ییدر خانۀ روستا یو زندگ شتیمع
 یو فرهنگ یاجتماع ،ياما تحوالت اقتصاد .)52: 1388

 شیافـزا نـهیزم در ژهیو بـه ریـاخ يها سـده یجهان ط

                                                
 anabestani@um.ac.irنویسنده مسئول: *

 یارتباط يها راه توسعۀ ،ینیگسترش شهرنش ت،یجمع
اوقات فراغـت منجـر بـه  شی، افزانقل و  حمل لیو وسا
 يگردشـگر ایـ ییروسـتا یدر نـواح يگردشگر توسعۀ
دارا بــودن  لیــدل بــه ییروســتا یشــد. نــواح ییروســتا
 یمتفـاوت يها تیقابلو  یعیطب يها جاذبه، اندازها چشم

 یکه در جذب گردشگر دارند، انواع و اشـکال گونـاگون
 بـر اســاسکـه  گذارنـد یمــ شیرا بـه نمـا يگردشـگر

. انـد متفاوت گریکـدیبـا  يبند میتقسو ضوابط  ارهایمع
ــه ــت در خان ــر جیرادوم  يها اقام ــکل فعال نیت ــش  تی

ــهیدرزم ــگرگ ◌ٔ ن ــتا يردش ــت ییروس ــابراین،؛ اس  بن
 تـرین مهمدوم امروزه  هاي خانهو گسترش  يریگ شکل
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بـه شـمار  ییروسـتا یدر نواح يگردشگر توسعۀ امدیپ
  )2 :1389 ،ی(عنابستان دیآ یم

از  ینـوع عنوان بـهدوم  هاي خانه يگردشگر توسعۀ
ــگر ــواح يگردش ــتا یدر ن ــاد  ییروس ــر ابع ــته ب توانس

را  امدهایاثرات و پ نیباشد. ا اررگذیتأثگوناگون توسعه 
اقتصاد،  یعنی داریپا توسعۀ يدیدر سه بعد کل توان یم

زاده و همکـاران،  یقلی(عل کرد یبررس طیاجتماع و مح
ــه)36: 1389 ــی ؛ ک ــرین مهماز  یک آن،  يامــدهایپ ت

خـود  ها خانـه نیـا جـادیا رایاست ز يکالبد يامدهایپ
وستا را تحـت ر یکیزیف صورت بهدارند و  يجنبه کالبد

در  هـا آنو اصـوالً منظـره وجـود  دهنـد میقـرار  تأثیر
نگاه توجه انسان را بـه خـود  نیدر اول ییروستا ینواح

ـــب  ـــد میجل ـــارانو  ی(رضـــوان کن ). 8 :1391 ،همک
ي دوم بر محـیط میزبـان ها خانهپیامدهاي گردشگران 

 مـثالً ؛گیـرد برمیطیفی از آثار مثبـت تـا منفـی را در 
 و همـاهنگی بـه دوم يها خانـه ساخت در است ممکن
 مبذول کافی توجه روستا کالبدي هویت با ها آن توازن
زیبــایی بصــري و  بــرهم زدنبــا  ترتیب این بــه و نشــود

به حـس مکـانی روسـتا آسـیب  یتخریب پوشش گیاه
زیبایی محیط طبیعی  جهیدرنت) Lea, 2006وارد آید (

و بـه سـبب طـرح نامناسـب یـا موقعیـت  شود یمکم 
معیار ارزیـابی هویـت  ترین مهماب نشدة خانۀ دوم حس

کالبدي روستا، یعنی تمایز از غیر و تشابه با خود لطمه 
ــ ــدیب یم ــان ن ــاران،  ی(دادورخ  ز)، ا277: 1392و همک

بـه  تـوان یي دوم مها خانه ترشکالبدي گس پیامدهاي
 جدیــد و يوســازها ساختدر ســاکنان  يالگــوبردار

یـا  ها مسـکنسـازي ایـن بافت سنّتی و باز يساز مقاوم
 ایـن در کنـار؛ اشاره کردبه مسکن جدید  ها آنتبدیل 

 هــاارزش يسـاز کسانی(هـا  ارزش شـدن یجهـان ،رونـد
ــ يهــاارزش يبرمبنــا ــردن  ســاز زمینهنیــز  )یغرب از ب
شـده  ییجوامـع روسـتا یو سـنت یفرهنگـ يها تفاوت
 نیـاسـت ادامـۀ ا یهی). بد320: 1387 ،يدی(سعاست 

آن از  يدنبـال شـهرها-به زیرا ن رانیا يروند، روستاها
خـود دور خواهـد کـرد و آنچـه  لیاص يمایو س تیهو

نـاهمخوان بـا  یاز تفکـرات غربـ يا هیرمایخم، ماند یم
و  هیـاسـت (زند يا نطقـهو م یو اجتماع یبستر فرهنگ

  )؛20: 1391 ،يحصار
ــا دارا بــودن  زیــکالردشــت ن ۀمنطقــ ــهب  يها جاذب

گردشـگران  موردتوجهاره طبیعی و انسانی خاص، همو
گردشـگري در  يهـا انیجراست. گسـترش  قرارگرفته

و مـدیریت کارآمـد  يزیر برنامـهناحیه، توأم با فقـدان 
اثـرات مثبـت و منفــی اقتصـادي، کالبـدي و محیطــی 

ــاوتی را  ــمتف ــون همداشــته اســت.  یدر پ ــواحی  اکن ن
افزایش نابرابري در  روستایی این ناحیه با مسائلی نظیر

اکن روستایی، تخریب حـریم منـابع طبیعـی سبک مس
رفـاهی و  -نظیر جنگـل، ضـعف در امکانـات زیربنـایی

ایــن اســاس  نیــا ماننــد آن روبــرو گردیــده اســت. بــر
ــژوهش  ــدفپ ــنجش م باه ــس ــا زانی ــاکنان تیرض  س

 جیـرا يشهرستان کالردشت از سبک معمـار ییروستا
 ییبــه راهکارهــا دنیدوم؛ و رســ يها در احــداث خانــه

ــد ــت م ــامانده تیریجه ــهیدرزم یو س ــار ◌ٔ ن  يمعم
 يکالبـد  توسـعۀ يبـرا يراهکار عنوان بهدوم  هاي خانه

: اسـت ریـز پرسـشبـه  ییپاسـخگو یدر پـ ؛ییروستا
 زانیـبه چـه م موردمطالعهشهرستان  ییساکنان روستا
 تیدوم رضا يها در احداث خانه جیرا ياز سبک معمار

  دارند؟
  

  نظري تحقیق  پیشینه
عنـوان  توان یمت صورت گرفته، با توجه به مطالعا

دوم  هاي خانـه يموضوع معمار يبر رو یکرد که بررس
ــأثیرو  ــر  ت ــعۀآن ب ــد  توس ــو يکالب ــتاها از س  يروس

ــر  دانانیــجغراف ــوردکمت ــه توجــه م  ریو ســا قرارگرفت
ــات  ــده انجاممطالع ــتا ش ــا يدر راس ــموضــوع، ن نی  زی

خالصـه  طور بـهکه  اند پرداختهپراکنده به آن  صورت به
 نیـکه در ا یو خارج یاز آثار داخل یبخش 1جدول  در

  آمده است: اند کارکردهرابطه 
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 دوم هاي خانهدر ارتباط با اثرات گردشگري  شده  انجامتحقیقات : 1جدول 
  نویسنده  عنوان نتایج

سهم بخش کشاورزي در نواحی روسـتایی ایـن ناحیـه بـه علـت تغییـرات شـدید 
گردشـگري) در حـال  يها شهركویال ( وساز ساختاي کاربري اراضی کشاورزي بر

میزبـان از اثـرات محیطـی گردشـگري در  جامعۀکاهش است. همچنین تصورات 
  منفی است. نظر موردناحیه 

میزبان به اثرات محیطی و  جامعۀنگرش 
اقتصادي گردشگري در نواحی روستایی 

  (بخش مرکزي شهرستان نوشهر)

زاده و  علیقلی
  )1386ران (همکا

دوم بـه لحـاظ  هاي خانـهقـدیمی  یربـومیغاثرات منفی ناشی از حضـور مالکـان 
 یربـومیغکمتر از اثرات متنـاظر آن از جانـب مالکـان  مراتب بهاجتماعی - کالبدي
  دوم است. هاي خانهجدید 

دوم و بررسی  هاي خانهگونه شناسی 
اثرات کالبدي آن بر نواحی روستایی در 

  رودبار قصران ۀمنطق

ضیایی و 
الحی نسب ص

)1387(  
دوم عامل مقاومت ساکنان روستاها در مقابـل  هاي خانهپیامدهاي کالبدي احداث 

درصد از ساکنان تمایـل  71و نزدیک به  رود ینمبه شمار  ها خانهاین  ۀتوسعفرایند 
  .اند کردهدوم اظهار  هاي خانهفرایند ساخت و گسترش  ۀادامخود را براي 

دوم بر  يها خانهبررسی آثار کالبدي 
روستایی در  هاي سکونتگاه توسعۀ

  روستاهاي ییالقی شهر مشهد

عنابستانی 
)1388(  

مشـکالتی ماننـد تغییـر کـاربري  ریزي برنامـهدوم بدون طرح و  هاي خانهساخت 
اراضی، تغییر بافت سنتی روستاها، ساخت مسکن از شکل سنتی به شکل مدرن و 

  را موجب شده است. اندازها چشمتغییر در 

 هاي خانهو گسترش  گیري شکلروند 
کوهستانی - جنگلی هاي حوزهدوم در 

-85 هاي سالشمال کشور در طی 
1345  

گلین مقدم 
)1388(  

دوم در اوایـل دهـۀ  يها خانـه تعـداد افـزایش و اراضـی کاربري تغییر بیشترین
  .شود یمروي داد و در روستاي حیران بیشترین تعداد را شامل  موردمطالعه

دهستان  توسعۀ گردشگري پیامدهاي
  اراضی تغییر کاربري بر تأکید با حیران

حسنی مهر و 
  )1389شاهور (

 دو هزاردر روستاهاي باالدست دره  خصوص بهسطح وسیعی از باغات و اراضی زراعی 
اثرات گردشگري بر  شتریب دوم شده است. هاي خانهتغییر کاربري داده و تبدیل به 

و  افتـهیبهبودتغییر کاربري وضعیت اقتصـادي مـردم  با ،استاراضی باغی و زراعی 
  باال رفته است. انداز پسآینده اقتصادي، وضعیت زندگی و حتی  جهیدرنت

پیامدهاي تغییر کاربري اراضی در 
 توسعۀبر  دیتأکنواحی روستایی با 

دوم در دهستان  هاي خانهگردشگري 
  دوهزار شهرستان تنکابن

رمضانزاده 
 ییلسبو

)1390(  

روسـتایی، افـزایش  اندازهاي چشـمدوم منجر به تخریب مناظر و  هاي خانه ساخت
و کنترل نشده، ولی باعث تبـدیل بـاغ و مزرعـه روسـتایی بـه  رویه بی وساز ساخت

  باغات خانگی در محوطه ویالها، افزایش زباله روستایی شده است

دوم بر ساختار  هاي خانهتحلیل اثرات 
میزبان  جامعۀازنظر توریستی  روستاهاي

  تنکابن در روستاهاي برسه

فاضل نیا و 
همکاران 

)1390(  
در نواحی روستایی آثـار  يساز الیوآثار گسترش  ترین مهمکه  دیآ یبرماز نتایج آن 

آثـار  جـهیدرنت. دیـآ یمـکالبدي است که بیشتر از بقیه آثار در وهله اول به چشـم 
  ر مثبت آن است.منفی این پدیده در منطقه از بعد کالبدي بیش از آثا

 يساز الیوپیامدهاي گسترش 
نواحی روستایی  ) دردوم هاي خانه(

  دهستان تارود شهرستان دماوند

فیروزنیا و 
همکاران 

)1390(  
اقتصـادي، اجمـاعی و  يها نـهیزمگردشگري در این محـدوده توانسـته اسـت در 

آن  يرگـذاریتأثبگـذارد و در آینـده نیـز رونـد  يریگ چشم راتیتأث یطیمح ستیز
  همچنان شتابان خواهد بود و راه برگشتی نیز براي آن وجود ندارد.

کالبدي و - بررسی آثار اقتصادي، اجتماعی
گردشگري در  توسعۀ یطیمح ستیز

  روستایی دشت ارژن فارس هاي سکونتگاه

عنابستانی و 
همکاران 

)1391(  

یبـاتر و معمـاري ز ازنظـردومی هستند کـه اغلـب  هاي خانهمساکن بادوام،  بیشتر
متفاوت با مساکن قدیمی موجود در روستاست، اما در پـی ایـن موضـوع بایـد بـه 

  هم اشاره کرد. ها آناثرات منفی 

دوم بر  هاي خانهاثرات گردشگري 
فیزیکی مناطق  - کالبدي يها جنبه

روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان 
  بابل

دادورخانی و 
 یجانیالر
)1391(  

اخیر با پیامدهاي کالبـدي گونـاگون ماننـد  يها دههدوم در  هاي خانهگردشگري 
تغییر کاربري باغات و مزارع، بافت سنّتی مسکن روستا، کاهش دسترسی سـاکنان 

مسکونی، معماري ناهمگون با محیط همراه بـوده و منجـر بـه بـروز  يها نیزمبه 
  ناهماهنگی در چهره و ساختار محیطی آن شده است.

ر تغییرات ي دوم دها خانهنقش گردشگري 
فیزیکی نواحی روستایی (دهستان  کالبدي

  برغان شهرستان ساوجبالغ)

دادورخانی و 
همکاران 

)1392(  

گردشـگران بـر توسـعه  رگذاريینشان داد تأثی اکتشاف یعامل لیتحل کیتکن جینتا
 82,6 کـه در مجمـوع شـودیخالصه مـ یروستاي قوري قلعه در شش عامل اصل

  است. کرده نییوابسته را تب ریکل متغ انسیوار درصد از

 یواکاوي اثرات گردشگري بر توسعه نواح
  ): روستاي قوري قلعهموردیی (روستا

و  قادرمرزي
همکاران، 

1394  
دوم، بستگی به موقعیت محلـی  هاي خانهي متفاوت اندازها چشممعتقدند که  ها آن

اکن دارد. در برخی موارد این اثرات سودمند است بـراي نمونـه ممکـن اسـت مسـ
هاي دوم: بین  گردشگري حرکت و خانه

  اندازهاي منتخب و اراضی عمومی چشم
مالر و 

همکاران 
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و یـا تبـدیل بـه مسـاکن جدیـد شـوند و زمینـه  شده يبازسازقدیمی در روستاها 
  .است زننده بیآسبرخی موارد نیز  زیباسازي روستاها را فراهم کند

)2004(  

دوم  هاي خانـه خانـه دوم اسـت. انداز چشـمد که فنالنـ اند افتهی دستبه این نتیجه 
 بـر اسـاس سـتیز طیمحسـنتی روسـتایی اسـت و اسـتفاده از  یاز زندگتقلیدي 

  سنتی تفریحی است. يها تیفعال

اندازي از  ها: چشم هاي دوم در حومه خانه
  روستاها در گفتمان محبوب فنالندي

وپسا و پیتکا 
)2010(  

دوم  هاي خانـهنسـبت بـه گسـترش پدیـده  ساکناندید مثبت  دهنده نشاننتایج 
دوم  خانـۀبه گسـترش  یتوجه قابلنشان داد یک اقلیت  پژوهشوجود دارد، نتایج 
دوم بیـانگر افـزایش  خانـۀ، نرخ رشـد بـاال در سـاخت وجود نیباادید منفی دارند. 

 دوم است. هاي خانهساخت  ◌ٔ نهیدرزم ها يگذار هیسرمامردم محلی از  يها تیحما

 
 جامعۀها: دیدگاه  رقابت تعارضات و

  هاي دوم روستایی در رابطه با پدیده خانه

فردریک راي 
)2011(  

دوم براي حفظ حـریم خصوصـی و فـرار از  خانۀتمایل صاحبان  دهنده نشاننتایج 
 موردمطالعـه دوم در منطقـۀ خانۀفضایی در میان  انزواي يالگوها محیط باز است.

دارنـد.  توجهی قابـل محیطی زیسـتقوه اثـرات بـال طور بهوجود دارد. این الگوهاي 
خود در راستاي زنـدگانی  يگذار هیسرمادوم نیز به دنبال حفاظت از  خانۀصاحبان 

 روستایی هستند.

: ستیز طیمححفاظت ازچکامه کوتاه اما نه 
دوم، مهاجرت مالیمت و محرومیت  خانۀ

  روستایی در ایالت واشنگتن

کندو و 
همکاران 

)2012(  

 بـاهمهمگـام دوم  خانـۀکه چگونه مـردم محلـی و صـاحبان  دهد مین به ما نشا
. شـندیاند یمـروسـتایی  توسـعۀمحافظ روستاي خود هستند و در همان زمان، به 

اسـتفاده از  علل درگیـري در یکی از تواند یمدوم  خانۀ، هجوم صاحبان وجود نیباا
 .استروستا  يها نیزم

دوم، مردم محلی و  خانۀمالکان 
  روستایی توسعۀآنان در  ياه دگاهید

فارستاد و 
فردریک 

)2013(  

  
دوم بـر  هاي خانهکه  دهد میتحقیقات قبلی نشان 

منـدي و و سطح رضایت روستایی هاي سکونتگاه توسعۀ
تأثیرات در ایران،  خصوص بهکیفیت زندگی روستاییان، 

اي از  پـاره در پایـان کـه ينحو بـهزیادي داشـته اسـت. 
 يراهکارهـابا ارائـه  ی شده استمطالعات گذشته، سع

کنترل مشکالت و تنگناهاي ناشـی  جهتکارآمدتر در 
و  يکالبـد هاي اقتصـادي، اجتمـاعی، در زمینه ها آناز 

ــدامات محیطی زیســت ــن . انجــام شــود یاق ــار ای در کن
 هاي خانـه وسـاز ساختورود الگویی جدید در  پیامدها،

فاوت دوم روستایی که با سبک معماري بومی روستا مت
کـه کمتـر بـه  استاي نو و درخور مطالعه  پدیده، است
پژوهش بـه دنبـال این  بنابراین،؛ است شده پرداختهآن 

میزبـان (روسـتاییان) از  جامعـۀبررسی میزان رضـایت 
 مطالعـه مـوردروسـتاهاي  بـه ورود این سبک معماري

  .است
  

  شناسی تحقیق روش
 ۀمنطقـ :مطالعـه  مـورد  ۀمحدوده و منطق یمعرف
شهرسـتان کالردشـت در  يبخـش مرکـز مطالعهمورد

اشـاره  تـوان میدر این خصـوص . استاستان مازندران 
به  یکیبه جهت نزداخیر  در سالیان کالردشتکرد که 
از  یکـیبکـر بـه  عـتیمناسب و طب وهواي آبتهران و 

 جوار هماطق من یاهال يدوم براهاي  خانهاحداث مراکز 
ــهو  ــ تختیپا ویژه ب ــد نانینش ــ  لیتب ــت. دهش ــا اس  نی

 29درجـه و  36 ییایـمختصات جغراف يشهرستان دارا
طــول  قــهیدق 6درجــه و  51 و یعــرض شــمال قــهیدق

 48در  یکوهسـتان يا منطقـه کالردشـت .اسـت یشرق
بـا تهـران  لـومتریک 170است. وسشهر چال يلومتریک

، لومترمربـعیک 1509در حـدود  یوسعت با فاصله دارد.
اسـت و مرکـز آن شـهر در غرب استان مازندران واقـع 

.اسـتشهرسـتان چـالوس  یدر جنوب غربـ فیحسنک
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 : موقعیت روستاهاي نمونه در تقسیمات سیاسی شهرستان کالردشت1شکل 

  
  تحقیق روش
 است. بخش تحلیلی -توصیفی مطالعه این تحقیق روش

 و میدانی مطالعات از طریق مورداستفاده هايداده اصلی
 ماننـد آن دیگـر بخـش و بهمصاح و نامهرسشپ ابزار با

 و مـدارك و اسناد پژوهش، مفهومی - چارچوب نظري
 آمده دسـت به يا کتابخانـه روش طریق از ها يسرشمار

آماري در این پژوهش شـامل روسـتاهایی  جامعۀاست. 
ــت ــیش از  اس ــه داراي ب ــد  45ک ــهدرص دوم  هاي خان

روسـتاي شهرسـتان، بـه روش  19از کـل  ؛ کهاند بوده
روستا با توجه بـه تعـداد  9دفمند تعداد ه يریگ نمونه
تعـداد  ؛ کـهنمونه انتخاب شدند عنوان بهدوم  هاي خانه

خـانوار در  1121نفر جمعیت روستایی در قالب  3493
 (مرکــز آمــار ایــران، اند داشــتهایــن روســتاها ســکونت 

1390.(  
برآورد حجم نمونـه بـا فرمـول کـوکران،  بر اساس

ــگري  ــت پرسش ــه جه ــم نمون ــداد حج ــل تع و تکمی
از خانوارهــاي روســتایی در محــدوده  ها نامهپرسشــ

آمـد و بـا توجـه بـه  به دستخانوار  195 موردمطالعه
حجم نمونه محدود در روستاهاي مکـارود، کردیچـال، 

خـانوار  200پی قلعه و طائب، حجم نمونـه نهـایی بـه 
رسـید و اطالعـات  مطالعـه موردروستایی در محدوده 

در است.  شده  يآور جمعامه ندر قالب پرسش موردنظر
هـا از  داده  راستاي اثبات فرضیه تحقیق و براي تحلیـل

و  LSDاي مستقل، هوشنبرگ،  تک نمونه Tهاي  آزمون
  است. شده  استفادهها  سایر آزمون

تحقیق، فرضـیه زیـر  پرسشبراي پاسخگویی به 
ساکنان روستایی شهرسـتان  «اسـت:  شده مطرح

رایـج در احـداث   از سبک معماري  موردمطالعه
  .»هاي دوم رضایت بسیار پایینی دارند خانه

ــر ــنجش متغی ــراي س ــایتمندي ب ــاکنان رض  س
ـــتایی ـــه روس ـــاري خان ـــبک معم از  هاي دوم از س

ــاخص ــاعی هاي ش ــادي – اجتم ــی، اقتص و  فرهنگ
 ابتـدا. اسـت شـده  اسـتفاده محیطی زیسـت-کالبدي

 30سـنجش میـزان روایـی و پایـایی آن از  منظور به
 4عنوان یـک مطالعـه مقـدماتی در  ه بـهنامـپرسش

؛ و پـس از روستا از منطقۀ مورد مطالعه استفاده شد
کــه  ییهـاهیـاز گو یاطالعـات، برخــ لیوتحل هیـتجز

 زیـن گـرید هیـاشکال داشتند حذف شدند و چند گو
نامـه ازنظـر روایـی پرسـشجهـت شـدند.  نیگزیجا

 شـده  اساتید و متخصصین در ایـن زمینـه اسـتفاده
هاي  شـاخصمیـزان پایـایی راي اطـالع از است و بـ
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 شـده گرفتهبهـره از ضریب آلفـاي کرونبـاخ  تحقیق
مندي سـاکنان  براي متغیر رضـایت که ينحو به .است

هاي دوم ضـریب آلفـا برابـر  از سبک معمـاري خانـه
بنـابراین، چـون ضـریب ؛ است آمده دست به، 0,771

اسـت، نشـان از ضـریب  0,75بیشتر از  آمده دست به
). 3ایی مناسـب در ایـن پـژوهش اسـت (جـدول پای

 روسـتاهاي در رضایتمندي متغیر میانگین همچنین
 بـه و بنا گردید محاسبه LSD آزمون کمک به نمونه
هـا  داده میـانگین توزیـع آمـار، در مرکزي حد قضیه
 تـک T آزمـون کمـک به و تشخیص داده شد نرمال
 3 عـدد بـا رضـایتمندي میـانگین مقایسـه يا نمونه

  .است شده  اختهپرد
  

  موردمطالعهتعداد افراد مورد پرسشگري به تفکیک روستاهاي : 2 جدول
دوم خانۀتعداد  حجم نمونه جمعیت خانوار روستا دهستان بخش شهرستان  

 مرکزي کالردشت

کالردشت 
 شرقی

 84 14 264 89 پی قلعه
 21 10 69 24 عثمان کال
 154 76 1447 451 کردیچال

 39 10 82 31 والت

کالردشت 
 غربی

 56 16 281 91 اویجدان
 45 10 148 48 تلوچال

 71 14 256 84 طایب کال
 63 10 198 57 لش سر
 147 40 748 237 مکارود

 680 200 3493 1112 جمع
  1394 هاي پژوهش،یافته ؛1390 ،ایرانآمار  مرکزخذ: ام 

  
  تحقیق هاي شاخص بررسی روایی و پایایی نتایج :3جدول 

آلفاي   مأخذ  ها معرف  شاخص
  کرونباخ

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

ا
  

کاهش سطح کمی و کیفی زنـدگی، هویـدا نبـودن  از دست دادن هویت معماري بومی،
ملی در معماري، توجه نکردن بـه حـریم همسـایه، جـا افتـادن فرهنـگ -هویت محلی

  الکیت بومیان منطقهفیزیکی و کاهش سهم م يها هیسرما، افزایش ینینش آپارتمان
  نگارنده

اجتمـاعی  يهـا يناهنجـارتغییر در فرهنگ روستاییان، مهاجرت روستاییان، گسـترش   666/0
، کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی ساکنانفرهنگی، باال رفتن سطح آگاهی فرهنگی 

  و خانوادگی

(عنابستانی و 
  )1391همکاران،

و تعارض بیشتر، محدود شـدن فضـاي  یدستگدواز بین رفتن فرهنگ سنتی در روستا، 
  استفاده روستاییان، شلوغی محیط روستا

 ،علیزاده(قنبري و 
1392(  

دي
صا

اقت
  

گرمایش  منظور به دیتجد رقابلیغساخت و افزایش استفاده از انرژي  يها نهیهزباال بودن 
  و یا سرمایش

  نگارنده

633/0  
ایجـاد اشـتغال در روسـتا، بازاریـابی  افزایش درآمد روستاییان، افـزایش قیمـت زمـین،

محصوالت کشاورزي، ناتوانی جوانان در خرید زمین و مسکن، کمـک بـه فـراهم شـدن 
  خدمات زیربنایی

(عنابستانی و 
  )1392،صاحبکار

  فروش بیشتر محصوالت کشاورزي، رونق اقتصادي در روستا
(قنبري و 

  )1392،علیزاده

دي
کالب

 -
ت

یس
ز

 
طی

حی
م

  

  578/0  نگارنده  ناهماهنگ با شرایط منطقه، طراحی نامناسب بنا لحي مصاریکارگ به
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، بهبـود وسـاز ساختتخریب باغات و اراضی کشاورزي، بهبود کیفیـت مسـکن، افـزایش 
 يهـا يانـرژ، استفاده بهینه از ستیز طیمحو خدمات روستایی، تخریب  ها جادهوضعیت 

نامطلوب معماري سنتی بـر  راتیتأثگذشته، پایین بودن  يوسازها ساختدر  دیتجد قابل
، تغییر ستیز طیمحو اکوسیستم، تغییر کاربري اراضی و ایجاد دوگانگی در  ستیز طیمح

، تغییر در ترکیب مجموعه گیاهان و جانوران، خطر زیبایی سطحی، افزایش اندازها چشم
  ستاآب در رو يها چشمهزباله روستایی، آلودگی منابع آب، هوا و آلودگی صوتی، تخریب 

) 1382(قادري،  
(عنابستانی و 

  )1392،صاحبکار

 771/0  -  دوم هاي خانهمندي روستاییان از سبک معماري رضایت
  1394 ،پژوهشهاي  افتهی مآخذ: 
  

  و مبانی نظري ها یدگاهدمفاهیم، 

دوم از دو  خانۀاصطالح دوم /  هاي خانهگردشگري 
 Homeاسـت کـه  شـده لیتشک Secondو  Homeلغت 
و  میکنـ یمـغت به معناي مکانی که در آن زندگی در ل

Second ،دوره کوتاهی از زمان، در لغت به معناي ثانیه 
 ۀطالح خانـدوم و دومین است و ترکیب این دو واژه اص

در مورد  ).Craeley, 2000: 265( دهد میمعنی  دوم را
دوم تعریف واحدي وجود نـدارد؛ در فرهنـگ  هاي خانه

ایـن مـورد چنـین آمـده اســت: جغرافیـاي انسـانی در 
خانوارهـاي  لهیوسـ بهی است که های خانهدوم  هاي خانه

ساکن در نقاط دیگر خریداري و یا بـه مـدت طـوالنی 
ی های خانه. چنین )Müller, 2002: 343( شود یماجاره 

معموالً در نواحی روستایی قرار داشته و بـراي مقاصـد 
آخـر  هاي خانه، داراي اسامی شوند میتفریحی استفاده 

 ,Johnstonتعطـیالت نیـز هسـتند ( هاي خانههفته و 

1988: 423; Gregory, 2011 طبق تعریـف موسسـه .(
دوم،  هاي خانــهابــداعات اجتمــاعی در امریکــا نیــز 

ــه ــر از های خان ــه کمت ــالروز در  91ی هســتند ک  هرس
 هرحال به. )Lew et al., 2008( شود یمتقویمی اشغال 

م یـا تعطـیالت، مسـاکنی دو هاي خانـهگفـت  توان می
نـواحی روسـتایی  ازجملههستند که در نواحی مختلف 

سـاخته و یـا خریـداري  معمـوالًتوسط ساکنان شهرها 
و در روزهاي معینی مانند روزهاي تعطیالت و  شود یم

فراغـــت و تفـــریح  باهـــدف اغلـــبفصـــل تابســـتان 
  ).59-73: 1381(رضوانی،  رندیگ یمقرار  مورداستفاده

 یطورکل بـه: دوم هـاي  خانهو  ییتاروس يگردشگر
دانست  یاز عوامل متأثر توان میدوم را  هاي خانه دهیپد

. رشـد و شوند می ییروستا يگردشگر توسعۀکه سبب 
بعـد از  اغلـب ییدر مناطق روسـتا دهیپد نیگسترش ا

درآمـد و تـوان  شیافزا تأثیردوم و تحت  یجنگ جهان

در  لیتسـهفراغـت و  اوقـاتاز  يریـگ بهرهلزوم  ،یمال
 بـوده اسـت نقل و  حملبهبود شبکه  لیبه دل ییجابجا

ــارپلی،  ، ســابقه )Sharpley, 2002: 233؛ 1380(ش
 يشــتریاز قــدمت ب رانیـدر ا دهیــپد نیــا گیري شـکل

 یو حتـ گـردد یبـازمبرخوردار بوده و به دوران قاجـار 
 اریبسـ يها گذشـتهشمال کشور از  ياز روستاها یبرخ

-78: 1385 ار،(آمـ انـد بوده وسمـأن دهیـپد نیدور با ا
 کیو ساخت  ییبه برپا يآور يرو« گری)، از طرف د65

 عنوان بـه تـوان میرا  ییسکونتگاه دوم در نقاط روسـتا
 يبـرا یعـامل ،يگذار هیسـرماانجـام  يبـرا ییها زهیانگ

 یو مکـان یو وجهه اجتماع تیثیو کسب ح ازین يارضا
 ه،یر(شـا» دانسـت یبازنشسـتگ يتـدارك روزهـا يبرا

1372: 235.(  
ــکل ــع گیري ش ــه ۀو توس ــواح هاي خان  یدوم در ن

کـه  ؛ردیـگ یمـگونـاگون انجـام  يها وهیشبه  ییروستا
دوم، ســاخت  هاي خانـهبـه  ییمسـاکن روســتا لیتبـد
و  یتملـک شـده خصوصـ يهـا نیزمدوم در  هاي خانه

از آن  یسـاختمان يها شـرکتتوسط  دهیپد نیا توسعۀ
ــزون ي) تقاضــا183 :1382 ،ی(رضــوان انــد جمله  روزاف

 يبـاز بورس يهـا تیفعالدوم و رونـق  خانۀگردشگران 
 ندیدر فرآ يدر کنار ضعف بخش کشاورز ال،یو و نیزم
و  عیسبب عرضـه سـر ییزا اشتغالو  ییدرآمدزا د،یتول

بـه  یمحل جامعۀ يباغات از سو ،یزراع یگسترده اراض
دوم  خانــۀگردشــگران  یونیــلیو م اغواکننــده يتقاضـا
  ).21: 1389 کاران،و هم یاست (قدمشده 
باعث شده تا مطالعه  ییایتنوع جغراف گریطرف د از

 يمـدل مشـترك کـار کیـدر قالـب  دهیپد نیاثرات ا
فـرم، نقـش و کـارکرد روسـتاها از  رییمشکل باشد. تغ

 Mathieson, andاسـت ( دهیـپد نیآثار ا نیتر یهیبد

Wall, 1982: 29 .(ياثـرات مثبــت کالبــد تــرین مهم 
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 يسـاز مقاومدوم عبـارت اسـت از  هاي خانه يگردشگر
ــکن و ز ــاتریمس ــار ب ــبک معم ــدن س ــه يش  هاي خان

 هاي خانـهمسـاکن بـادوام،  شتریب که يطور به یمسکون
و متفاوت  باتریز يمعمار ازنظرهستند که اغلب  یدوم

موجود در روستا، توسط گردشـگران  یمیبا مساکن قد
 اند شـده اختهس گذشـته يها سال یط یربومیغو  یبوم

اثــرات مثبــت  گــری. از د)65: 1389حنظــل عیــدانی، (
ــ ــوان می يگردشــگر يدکالب ــه ا ت ــا طیمح جــادیب  يه

مربوط بـه سـاخت  يها تیفعالو  ها رگاهیتعم ،یحیتفر
اما ؛ )Liu, 2003: 459( اشاره کرد رهیدوم و غ هاي خانه

بـه دنبـال  زیـن یدوم، اثرات منفـ هاي خانه يگردشگر
 رییـاز تغ انـد عبارت هـا آن تـرین مهمداشته اسـت کـه 

د یـتول شیمراتع و باغات، افزا بیو تخر یاراض يکاربر
 یزباله و پراکندگ يآور جمع يبرا يا برنامهزباله و نبود 

 نـهیهز شی، افـزاها خانـه، مراتـع و رودها جادهدر کنار 
نوع مصـالح و سـبک  نیب یو عدم هماهنگ وساز ساخت
دوم، چراکـه  هاي خانـه بـا انییمساکن روسـتا يمعمار

ــه بهمصــالح  ــهدر  کاررفت ــنت هاي خان ــتا یس  ان،ییروس
و از سنگ، گـل و چـوب،  هیدر ناح وجودمواد م معموالً

امـا  ،اطراف است طیهمگون و هماهنگ با مح صورت به
از مصالح  شوند میدوم که در روستاها احداث  هاي خانه
 ییروسـتا هاي خانـهمتفـاوت از  کامالً پیو با ت يشهر

متناسـب  ییروستا هاي خانه ي. معمارشوند میساخته 
 وریــط ،يداردامـ لیــمختلـف آن از قب يکارکردهــابـا 
 یدسـت عیصناو  یاهیـگ ،یدام يها فراورده هیته ،يدار

 یدوم فقط کارکرد استراحت هاي خانه که یدرحال. است
دوم بـر سـبک  هاي خانـهدارند. البته وجـود  یحیو تفر
گذاشـته و موجـب  تأثیر زین نساکنا هاي خانه يمعمار

 هاي خانــهدر درون بافــت  یشــتیمع يکــاهش فضــاها
نامتناسـب بـا  يامر ساختارها نیو ا استشده  ساکنان

و  یکارکرد روستا را بـه وجـود آورده اسـت (دادورخـان
  ).17 :1391 ،همکاران
 ،روستایی ایران / معماري در روستا معماريسبک 
 روحی و فکري است. محتواي بشر روح و تفکر حاصل

 است. انسان آن نمایان در سازنده، و طراح انسانِ

 طبیعی، محیط به نسبت آگاهی با را معماري روستایی،

 و هستی به نسبت با بصیرت، و فرهنگی اجتماعی،

(رضایی و همکاران،  سازد یم و کند می طراحی طبیعت
 محیط و طبیعت با و اجزا در ). هماهنگی66: 1393

. دیآ یم شمار به روستایی، معماري زهايرم از پیرامون،
 در چه و کوهستان در چه باشد، کویر در چه روستا

امکان . است سازگار خود، محیط با همواره جنگل؛
 خود، بستر با که بسازد را چیزي روستایی ندارد،
مقابله  خود موقعیت و مکان طبیعت با یا باشد متضاد

 ماهنگیه از منبعث روستا، معماري هماهنگی. کند
 از ). سادگی154: 1385 (نصر، است طبیعت درونی
 روستا معماري. است روستایی معماري رمزهاي دیگر

 (اکرمی،. رسد یم به آخر خانه با و شود یم آغاز خانه با
 یراحت به است که يا گونه به« شیوه، ). این27: 1389

 »کند می همساز محیطی، ویژه شرایط در را خود
 بناها ). این87: 1391 همکاران، و يافتخار نیالد رکن(

 ولی ؛رسند یم نظر به ابتدایی و ساده اول نگاه در
 و هوش همه که اند شده ساخته مردمی توسط ،درواقع

 موجود روابط تمامی از و گرفته کار به را ظرفیت شان
 اند کرده استفاده ها آن ساختن در خودشان، بین

 در روستایی يمعمار ).106: 1388 همکاران، و (تقوایی
 به پاسخگویی و کارکردي ماهیت لحاظ به ایران،

 و تولیدي عناصر مردمی، يها تیفعال انسانی، نیازهاي
 هویت با متشکل و همگن يا مجموعه ،ستیز طیمح

 تجلی کننده که دهد می را تشکیل خاص کالبدي
. فضاهاست عملکردي چند نقش و کارکردها و ارتباطات

 روستا در زیست ي شیوه و نتسکو نفس هویت، از این«
 روستاها، در مسکن دلیل، همین به. گیرد می نشأت

 و امنیت تأمین و سکونت نیاز به پاسخگویی عالوه بر
در  نیز را روستا تولیدي نظام از يا حلقه خانوار، حریم
. خورد یم پیوند آن، با متقابل يا گونه به و گیرد برمی
 این ق بارزمصادی روستایی مسکن موجود هاي گونه

  ).44: 1384 پور، (سرتیپی »شوند می محسوب ویژگی
 زمان، درگذر بشر اجتماعی رشد تکوینی سیر

 زندگی در را مختلفی تغییرات انسان تا شد باعث
 اي نمونه روستایی مساکن در تغییرات. کند تجربه

 که روستاهایی اساس این بر. است تحوالت گونه نیازا
 در و اند داشته اطراف ايشهره با را تعامل بیشترین

 تغییرات دچار دارند، قرار شهر به نزدیک و کمتر فاصله
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 مصالح از استفاده و معماري –فرم در شدیدتري
یکی از این  .هستند شهري مساکن به شبیه ساختمانی

 هاي خانهموارد که باعث تشدید این امر شده گسترش 
دوم روستایی با معماري شهري در روستاهاست. 

 روستایی نواحی در ویالیی يها خانه رویۀ بی گسترش
 این به محورهاي منتهی در نقلیه وسایل انبوه تعداد و

 نهیزم دراست.  پدیده این افزایشی روند بیانگر نواحی
بر  تأکید با دوم يها خانه گردشگري توسعۀ پیامدهاي

هاي وساز ساختدوم و  هاي خانهمعماري  سبک
 در کنترل نشده و گسترده و تصرف دخل ،رویه بی

مهدوي حاجیلوئی، ( دهند یم نشان را طبیعی محیط
 و مصالح از استفاده قبیل از . اقداماتی)32: 1387
 تخریب زدن و برهم محیط، با ناهمگون معماري الگوي
 مسکن معیشتی فضاهاي تغییر و روستا انداز چشم

 که است الگوي گردشگري این پیامدهاي از روستاییان
 است؛ مشهود کالردشت نیز ۀنطقم در یخوب به

 با و شهري از مصالح بیشتر روستاها در دوم يها خانه
 ساخته روستایی يها خانه از متفاوت کامالً  معماري

 کارکردهاي با روستایی يها خانهمعماري  ،شود می
 کردن خشک محل انبار، ،ها اتاق قبیل از آن، مختلف

 هاي گاهکار ،یدست عیصنا هاي کارگاه محصوالت باغی،
 که  حالی دراست.  متناسب ...حیوانات و آغل تولیدي،

 تفریحی و استراحتگاهی کارکرد فقط دوم يها خانه
 سبک معماري بر دوم يها خانه وجود دارند. البته

 کاهش موجب و گذاشته تأثیر نیز ساکنان يها خانه
 شده ساکنان يها خانهبافت  درون معیشتی فضاهاي

  است.

  

  
  

  تحقیق مفهومی دلم: 2شکل 
  

 معمـاري شـاهد دیگر ما امروزه که باید عنوان کرد
، شناختی زیباییسنتی، داراي الگوهاي بصري و  و بومی

منطبق با محیط طبیعی، هماهنگی با عملکرد زیستی و 
، در عـوض میسـتین کالردشـت ۀمنطقـ معیشـتی، در

 و آجـري پوشش بتنی، یا فلزي سازة با ییها ساختمان
 با هنرمندانه اصطالح  به ییها فرم با دار بیش يها سقف

 فضاهاي تفکیک و بیگانگان معماري از کورکورانه پیروي
 خانواده، جایگزین به نیازهاي پاسخ منظور به تنها داخلی
 موجب نکات همین و اند گشته بناها پیشین هاي ویژگی

 محـیط بـا منطبق بومی معماري دادن هویت دست از
  .اند شده

  

  تحقیقهاي  یافته
درصـد از  5/61، شـده  انجام ینظرسنجبه  با توجه

. انـد بوده متأهلدرصد  3/60و  اند بودهمرد  جامعۀافراد 
 سال و 35تا  20 نیب جامعۀدرصد افراد  2/49 نیهمچن

 ؛ کـهاند داشـتهسـال سـن  40تا  35 نیدرصد ب 6/22
 26 پلم،ید ریدرصد ز 5/13، سواد یبدرصد  3 التیتحص
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 ؛ واسـتو باالتر  پلمید فوقدرصد  5/57و  پلمیدرصد د
. در انـد بودهکارمند دولتـی  انیدرصد از پاسخگو 7/20

توصـیفی در زمینـۀ خصوصـیات  يهـا یژگیو 4جدول 
  .شود میمشاهده  مطالعه مورددموگرافیک جامعۀ 

  
 دموگرافیک هاي ویژگی بر اساس دهندگان پاسخ: توزیع فراوانی 4 جدول

 درصد فراوانی محدوده متغیر درصد فراوانی محدوده متغیر

 جنسیت
 61,5 123 مرد

 تأهل
 40 79 مجرد

 60 120 متأهل 38,5 77 زن

 سن

سال 35تا  20  0,5 1 بدون پاسخ 49 98 
سال 40تا  36  45 22,5 

 شغل

 20,5 41 کارمند دولتی
سال 45تا  41  5 10 کشاورز 11,5 23 

سال 46بیش از   33 16,5 
 ریغخدمات 

يمندکار  
25 12,5 

 تحصیالت

سواد یب شاغل در بخش  3 6 
 صنعت

5 2,5 

پلمید ریز  10 20 کارگر ساختمانی 13,5 27 
 22,5 45 در حال تحصیل 26 52 دیپلم

پلمید فوق دار خانه 27,5 55   40 20 
 6 12 بیکار 28 56 کارشناسی

 1 2 بدون پاسخ 2 4  ارشد و باالتر یکارشناس
1394مأخذ: یافته هاي تحقیق، 

    
از سبک  انییروستا يتمندیرضا زانیم یبررس -

 يتمندیرضا زانیم یبررس يبرادوم هاي خانه يمعمار
ـــتا ـــار انییروس ـــبک معم ـــه ياز س دوم از  هاي خان
 -يو کالبـد ياقتصاد ،یو فرهنگ یاجتماع هاي شاخص
ــت ــده استفاده محیطی زیس ــت ش ــف :اس ــاخص ال ) ش
است  هیگو 18شاخص شامل  نیا/ یو فرهنگ یاجتماع

مربوط  يهاهیپاسخ افراد به گو نیانگیمتوسط م طور به و
که درصد  دهد مینشان  یو فرهنگ یبه شاخص اجتماع

شـاخص  نیـاز ا )1/3(با میانگین  انیاز پاسخگو يادیز
 يها هیسرما شیرا افزا تأثیر نیشتری. باند داشته تیرضا

از زادگاهشان با  نایبوم تیو کاهش سهم مالک یکیزیف
بـا  یو محلـ یرفتن فرهنگ بـوم نیدرصد و از ب 40/3
مناسـب بـودن  .استرا دارا  تأثیر نیدرصد کمتر 79/2

مندي از ســبک معمــاري  شــاخص اجتمــاعی رضــایت
ــه ــوگرایی خان ــل رواج ن ــه دلی ــه ب و  هاي دوم در منطق

در بین روستاییان و توجه ویژه آنـان در ابعـاد مدرنیته 
هنگی به سبک معماري نـوین در کالبـد اجتماعی و فر

  مساکن روستایی است.
دهد کـه  نشان می تحقیقنتایج ب) شاخص اقتصادي/ 

مندي روستاییان در شاخص اقتصـادي از  میزان رضایت
تري  وضعیت پایین 95/2هاي دوم با میانگین  سبک خانه

زیرا حضور ؛ نسبت به شاخص اجتماعی و فرهنگی دارد
در روستاها و رواج الگوي بسیار مدرن  مندان شهريثروت

سـاز نارضـایتی  زمینه ،هاي دوم در هنگام ساخت خانـه
تغییر  مجموع در. روستاییان بومی را فراهم نموده است

 11/3در سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم با میـانگین 
میـانگین بـا  ناتوانی جوانان در خرید مسکنباالترین و 

 انــد دادهرا بــه خـود اختصــاص  کمتـرین درصــد 73/2
  .)6(جدول 
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  یو فرهنگ یدوم در شاخص اجتماع هاي خانه ياز سبک معمار ییساکنان روستا مندي رضایت زانیم یبررس: 5جدول 
تا  کمی  هیچ هاگویه ردیف

بسیار  زیاد يحد
مقدار احتمال  میانگین زیاد

  آزمون کی دو
 0/00 2/96 3/2 31/6 34/7 18/9 11/6 دوم منطقه هاي خانهز نوع معماري ا شده جذبمیزان توریسم   1

دوم بر بروز ناهنجاري فرهنگی  هاي خانهسبک معماري  تأثیرمیزان  2
 0/00 2/89 5/3 23/2 36/8 25/3 9/5 بومیان منطقه هاي خانهدر ساخت 

 ...دوم بر بروز موارد زیر  هاي خانهمیزان اثرگذاري سبک معماري  3
 0/03 3/16 17/0 11/7 25/5 29/8  16/0  فرهنگی در روستا-اجتماعی يها يناهنجاررواج  3-1

 سبک جدید ساخت مساکن ◌ٔ نهیدرزم ییانروستا آگاهی افزایش 3-2
  روستایی

11/6  10/5 40/0 29/5 8/4 3/13 0/00 

 در غالبگرایش غالب مردم به استفاده اختصاصی از فضایی روستا  3-3
  خصوصی ياه باغویال و 

8/4  17/9 35/8 30/5 7/4 3/11 0/00 

 0/00 2/98 4/1 34/0 32/0 19/6  10/3  کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی و خانوادگی در روستا 3-4

 ورسوم آداب ،زبان از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی (همانند: 3-5
  مساکن و...) با افزایش گردشگران يمعمار محلی و نوع پوشاك،

10/3  17/5 25/8 34/0 12/4 2/79 0/00 

 0/00 3/14 7/4 23/2 34/7 17/9  16/8  کاهش انسجام و یکپارچگی در سبک معماري روستا 3-6
 0/06 3/06 11/3 24/7 28/9 16/5  18/6  بر سبک زندگی آن تأثیرو  تغییر در میزان درآمد روستاییان 3-7

م براي اجاره بومیان در جذب توریس خانۀسبک معماري  يرگذاریتأث 3-8
  مساکن

11/1  21/2 27/3 19/2 21/2 3/18 0/15 

 ...ی دوم را در روستاي خود در رابطه با موارد زیرهای خانهاثرات اجتماعی فرهنگی سبک معماري  4
 0/13 3/32 9/5 22/1 20/0 24/2 24/2 توجه نکردن به حریم همسایه 4-1
 0/00 3/30 5/2 21/9 26/0 31/3 15/6 محدود شدن فضاي استفاده روستاییان 4-2
 0/00 3/21 4/4 25/3 30/8 24/2  15/4  ینینش آپارتمانجا افتادن فرهنگ  4-3

فیزیکی و کاهش سهم مالکیت بومیان منطقه از  يها هیسرماافزایش  4-4
  زادگاهشان

17/2  26/9 36/6 17/2 2/2 3/40 0/00 

 0/00 2/95 4/2 35/4 36/5 9/4  14/6  بر فرهنگ محلی و بومی ساکنان روستا يرگذاریتأث 4-5
 0/00 3/21 5/1 29/6 21/4 26/5  17/3  از دست دادن هویت معماري بومی منطبق با محیط 4-6
 0/00 3/01 5/1 26/5 37/8 23/5  7/1  زندگی یفیو کسطح کمی  ازنظرکاهش احساس انسان  4-7
 0/00 99/2 6/4 30/9 28/7 25/5  8/5  شود یمملی در معماري که باعث وحدت -هویدا نبودن هویت محلی 4-8

   1394 پژوهش، يها افتهی مآخذ:
  

  دوم در شاخص اقتصادي هاي خانهساکنان روستایی از سبک معماري  مندي رضایتبررسی میزان  :6جدول 

تا  کمی هیچ  شاخص اقتصادي رضایتمندي روستاییان هايگویه ردیف
بسیار  زیاد حدي

 میانگین زیاد
مقدار احتمال 
 آزمون کی دو

  ...ی دوم را در روستاي خود در رابطه با موارد زیر های خانه يمعمارسبک  اثرات اقتصادي 5
 0/00 2/74 4/2 20/8 32/3 30/2  12/5  کمک به فراهم شدن خدمات زیربنایی 1- 5
 0/02 2/73 19/8 22/9 29/2 20/8 7/3  ناتوانی جوانان در خرید مسکن 2- 5

 0/00 2/89 6/5 26/1 31/5 21/7 14/1  ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان 3- 5

 0/00 3/11 4/5 20/5 39/8 29/5 5/7  سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم 4- 5

5 -5 
گرمایش و یا  منظور به دیتجد رقابلیغاستفاده از انرژي 

  سرمایش
14/8 18/5 33/3 18/5 14/8 3/00 0/05 

 1394هاي پژوهش، افتهی مآخذ:
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در  پـژوهشنتـایج / محیطی زیست-ج) شاخص کالبدي
 هاي شـاخصمندي روستاییان از  رابطه با میزان رضایت

از  انیپاسخگوکه  دهد نشان می محیطی زیست -کالبدي
 نسـبی تیرضـا از آن 05/3بـا میـانگین  شـاخص نیـا

 بـا هاسـاز و  ساختافزایش را  تأثیر نیشتری. باند داشته
بـا  يکشـاورز یباغات و اراضـ بیو تخر 25/3 میانگین

نتـایج ایـن  .اسـترا دارا  تأثیر نیکمتر 85/2میانگین 
دلیـل وضـعیت  که روستاییان بـه کند بیان میشاخص 

ها را وسـاز ساختاقتصادي نامناسب در منطقـه، رونـق 
مندي از درآمدهاي ثروتمندان شهري  فرصتی براي بهره

  اند.  تلقی نموده

  
 محیطی زیست-دوم در شاخص کالبدي هاي نهخاساکنان روستایی از سبک معماري  مندي رضایتبررسی میزان  :7جدول 

 محیطی زیست - شاخص کالبدي هايگویه ردیف
  رضایتمندي روستاییان

تا  کمی  هیچ
بسیار  زیاد حدي

 میانگین زیاد
مقدار احتمال 
 آزمون کی دو

  ...ی دوم را در روستاي خود در رابطه با موارد زیر های خانه يمعماراثرات کالبدي سبک  6
 0/36 3/19 11/4 23/9 21/6 20/5 22/7  مصالح ناهماهنگ با شرایط منطقه يریکارگ به 6-1
 0/05 3/10 10/2 22/7 28/4 23/9 14/8  بنا نامناسبطراحی  6-2
 0/00 3/01 4/3 31/2 31/2 25/8 7/5  در مصرف انرژي ییجو صرفهعدم  6-3
 0/00 2/85 12/5 29/2 28/1 20/8 9/4  تخریب باغات و اراضی کشاورزي 6-4
 0/01 3/25 16/5 33/0 18/7 23/1 8/8  وساز ساختافزایش  6-5
 0/00 2/99 2/2 38/9 24/4 24/4 10/0  در آن سایش افرادو آ بهبود کیفیت مسکن 6-6
 0/00 3/09 9/6 31/9 23/4 17/0 16/0  و خدمات روستاي ها جادهبهبود وضعیت  6-7

 1394 هاي پژوهش، افتهی خذ:ام
  

  
تاییان از ســبک معمــاري منــدي روســ رضــایت

پــژوهش نشــان نتــایج : هــاي دوم روســتایی خانــه
ــه  دهــد می ــهک ــه  ها پاســخ نیانگیــمتوســط م طور ب ب
 انییروســـتا يتمندیمربـــوط بــه رضــا يهــاهیــگو

 یبــا بررســ نیبــوده اســت. همچنــ بخش تیرضــا
 تـأثیر نیشـتریکـه ب شـود یمـمشـاهده  ،کل نیانگیم

و بــوده  محیطی زیســت–يمتعلــق بــه شــاخص کالبــد
ــاع ــاخص اجتم ــ یش ــر یو فرهنگ ــأثیر نیکمت را در  ت

ــا ــتا يتمندیرض ــتدارا  انییروس ــان .اس ــه  طور هم ک
اشاره گردیـد، روسـتاییان بـه لحـاظ تأثیرپـذیري  قبالً
ــا جلوهاز  ــبک  يه ــوگرایی در س ــهري و ن ــدگی ش زن

ــتقبال  ــدگی، اس ــوبزن ــاعی) از ( یخ ــاظ اجتم ــه لح ب
دلیـل  اند، امـا بـه ي دوم داشـتهها سبک معماري خانـه

 -اند در بعـد کالبـدي ضـعف تـوان اقتصـادي نتوانسـته
   ات ــود را به اثبــخ ديــمن رضایتمحیطی  زیست

  .)8جدول برسانند (
بررسـی متغیـر رضـایتمندي روسـتاییان از سـبک  بـا

هاي دوم در سطح روسـتاهاي موردمطالعـه،  معماري خانه
دلیل فقدان ارضاي  به که بیشترین تأثیر شود یممشاهده 

مرکز ( فیکناسب و نزدیکی به شهر حسن کشاورزي م
متعلق بـه روسـتاي عثمـان کـال اسـت و در شهرستان)، 

دلیل اتکا به درآمد بخش کشـاورزي  به روستاي اویجدان
مندي وجـود  کمتـرین رضـایت و بافت اجتماعی سـنتی

در شاخص اجتماعی و فرهنگی نیز بیشـترین  داشته است.
و کمتـرین  مندي متعلق به روسـتاي عثمـان کـال رضایت
مندي متعلق به روستاي تلوچال است. در شـاخص  رضایت

مندي متعلـق بـه روسـتاي  اقتصادي نیز بیشترین رضایت
مندي است متعلق بـه روسـتاي  سر و کمترین رضایت لش

  اویجدان است.
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  یک روستاهاهاي آن به تفک دوم و شاخص هاي خانهرضایتمندي از سبک معماري  یفیآمار توصتوزیع فضایی و : 8جدول 
  محیطی زیست - کالبدي اقتصادي اجتماعی و فرهنگی رضایتمندي روستا

 2/792 2/063 2/725 2/53  اویجدان
 3/123 2/800 2/722 2/95 پی قلعه
 3/180 2/467 2/360 2/67 تلوچال

 2/877 2/786 2/614 2/76 طایب کال
 3/282 3/250 3/850 3/40 عثمان کال
 3/076 3/053 3/073 3/07 کردیچال
 3/293 3/333 3/650 3/37 لش سر
 3/190 3/150 3/240 3/19 مکا رود
 3/234 3/033 3/180 3/15 والت
 048/3 946/2 100/3  036/3 کل

 722/0 900/0 424/0  514/0 انحراف معیار
 4/1 0/1 2/1  2/1 کمترین
 6/4 0/5 4/1  6/4 بیشترین

   1394 هاي پژوهش، افتهی مآخذ: 
 

  
  هاي دوم روستایی  مندي روستاییان از سبک معماري خانه : رضایت3 شکل

  )1394 هاي پژوهش، افتهی مآخذ:( مطالعه مورددر روستاهاي 
  

  

شاخص در  نیمربوط به ا هاپرسش نکهیبا توجه به ا
  صورت به ها نهیگزو  یطراح ییتا 5 کرتیل فیط اسیمق
 آمده دست به نیانگیم که یرتدرصوشد،  يکدگذار 5تا  1

 رفتـهیپذ موردنظر هیفرض (عدد وسط) باشد، 3کمتر از 
 آنجا از. شود میرد  هیصورت فرض نیا ریو در غ شود یم

، بنا است 30از  شتریب شده يآور جمع يها دادهتعداد  که
 هـا داده نیانگیـم عیـدر آمار، توز يحد مرکز هیبه قض

 يا نمونهتک  ین تبه کمک آزمو توان مینرمال است و 
  پرداخت. 3با عدد  يتمندیرضا نیانگیم سهیبه مقا
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 3مقایسه میانگین با عدد  يا نمونهتک  t : نتایج آزمون9 جدول

  متغیر 
 یبررس مورد

  میانگین
انحراف 

  معیار
 tآماره 

درجه 
 آزادي

سطح 
 دار معنی

% 95فاصله اطمینان 
براي تفاضل میانگین و 

 3عدد 
 0/0156 0/1839 0/021 99 2/351 0/42 3/1 هنگیشاخص اجتماعی و فر

 0/2363- 0/1286 0/56 95  0/586- 0/9 2/95 شاخص اقتصادي
 0/097- 0/1939 0/51 96 0/661 0/72 3/05 زیست محیطی- شاخص کالبدي

 0/0663- 0/1376 0/489 99  0/694 0/51 3/04 رضایتمندي
  1394هاي پژوهش، افتهی مآخذ:

   
منـدرج در جـدول بـاال مشـاهده  با توجه به نتایج

بـراي مقایسـه  آمده دست به دار معنیکه سطح  شود می
، لذا فرضـیه است 05/0بیشتر از  3این میانگین با عدد 

H0  پذیرفتـه  3مبنی بر عدم تفاوت میـانگین بـا عـدد
پذیرفت که میانگین رضـایتمندي  توان می. لذا شود می

، سـتین 3از  ندارد، یعنی بیشتر 3ي با دار معنیتفاوت 
بـا  جـهیدرنتاسـت،  3یعنی میانگین کمتر یـا مسـاوي 

  .شود می دیتائدرصد فرضیه تحقیق  95اطمینان 
تحقیـق در   هاي شاخصمقایسه میانگین متغیر و 

مقایسـه  منظور بـه: مطالعـه  مـورد بین روستاهاي 
پژوهش در روسـتاهاي نمونـه، از  هاي شاخصمیانگین 

اسـت، در ایـن  شـده دهاستفا طرفـه کیآنالیز واریـانس 
آزمون با توجه به نتیجه آزمـون لـونز، در مـورد فـرض 

، شود می يریگ میتصم ها انسیواربرابري یا عدم برابري 
براي  Fبرقرار بود، از آزمون  ها انسیواراگر فرض برابري 

، در غیر این صورت شود میاستفاده  ها نیانگیممقایسه 
در  هـا آزمونج این . نتایشود میاز آزمون براون استفاده 

 است: شده درججدول زیر 
  

 پژوهش در روستاهاي نمونه هاي شاخصنتیجه مقایسه میانگین متغیر و  :10جدول 

 بررسی موردشاخص 
 دار معنیسطح 

 آزمون لونز
  نتیجه

آزمون 
 مناسب*

سطح 
  دار معنی

 نتیجه

عدم برابري  0/01 اجتماعی و فرهنگی
 ها انسیوار

  دار معنیفاوت عدم وجود ت 0/31 1/30
  در روستاها

  دار معنیعدم وجود تفاوت  0/13 1/61 ها واریانسبرابري  0/17 اقتصادي
  در روستاها

  در روستاها دار معنیوجود تفاوت  0/01 2/76 ها واریانسبرابري  0/28 زیست محیطی- کالبدي
 در روستاها دار معنیوجود تفاوت  0/01 2/82 برابري واریانس 0/15 رضایتمندي

 استفاده شد، در غیر این صورت از آزمون ولچ استفاده گردید. fاز آزمون  ها گروهي ها واریانس*در صورت برابري 
  1394 هاي پژوهش، افتهی مآخذ:

  
، تنها شود میکه در جدول فوق مشاهده  گونه همان

و همچنـین در کـل  محیطی زیسـت -شاخص کالبـدي
در  دار معنـیمتغیر رضایتمندي بین روستاییان تفـاوت 

داراي سطح  ها شاخصروستاهاي نمونه وجود دارد. بقیه 
عدم تفاوت  دهنده نشانبوده که  05/0بیشتر از  دار معنی
  در روستاها است. موردبررسیمیانگین متغیر  دار معنی

مقایسه میانگین متغیر رضایتمندي در روستاهاي 
 منظور بـه: نمونه با استفاده از آزمـون هوشـبرگ  

تغیر رضایتمندي در روستاهاي نمونه، با توجه مقایسه م
 است، شده رفتهیپذ ها گروهدر  ها واریانسبه اینکه برابري 

(هوشبرگ) که نسبت بـه  Hochberg از آزمون تعقیبی
است، استفاده شد که نتایج  تر رانهیگ سخت LSDآزمون 

  .شود میمشاهده  11آن در جدول 
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 یتمندي در روستاهاي نمونه به کمک آزمون هوشبرگمقایسه میانگین متغیر رضا :11جدول 
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ی ق
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Sig. 

 5 5 20 5 38 7 7 5 8 تعداد
 

 میانگین متغیر رضایتمندي
1گروه   2/526 2/669 2/759 95/2  3/067 3/149 3/193 

  
0/31 

2گروه    2/669 2/759 95/2  3/067 3/149 3/193 3/375 3/402 0/167 
 1394 هاي پژوهش، افتهی مآخذ: 

  
 که شود یممشاهده  آمده دست بهبر اساس نتایج 

در تنها در روستاهاي لش سر و عثمان کال نسبت به 
رضایتمندي روستاییان در روسـتاي اویجـدان داراي 

است، ولی در سایر روسـتاها تفـاوت  دار معنیتفاوت 
نتایج بررسی میـانگین  .شود میي مشاهده ندار معنی

روستاها به کمک آزمـون هوشـبرگ نشـان داد کـه 
ــوان می ــدي ت ــاخص کالب ــر ش ــتاها را از منظ -روس

 کـه ينحو بـهبه دو گروه تقسیم کرد.  محیطی زیست
ي بـا یکـدیگر دار معنـیروستاها در هر گروه تفاوت 

  ندارند.
  

 در روستاهاي نمونه به کمک آزمون هوشبرگ محیطی زیست –مقایسه میانگین شاخص کالبدي  :12جدول 
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Sig. 

 4 4 20 5 38 8 6 7 5 تعداد
 

1گروه   36/2  61/2  75/2  73/2  07/3  18/3  24/3  
  

52/0  
2گروه    61/2  75/2  73/2  07/3  18/3  24/3  65/3  85/3  05/0  

  1394 هاي پژوهش، افتهی مآخذ: 
  

  ها شنهادیپگیري و ارائه  نتیجه

ــگســترش  ــه هیــرو یب ــواحی ها خان ي ویالیــی در ن
روستایی و تعداد انبوه وسایل نقلیه در محورهاي منتهی 
به این نواحی بیانگر روند افزایشی این پدیده در منطقۀ 

ــورد ــه م ــ مطالع ــعۀ  ۀ(منطق ــت. توس ــت) اس کالردش
 وجـود باي دوم در نواحی روستایی، ها خانهي گردشگر

فیزیکی، مانند تغییر و تخریب  -انواع مشکالت کالبدي 
روستا و تغییـر  انداز چشماراضی کشاورزي و برهم زدن 

 يها شـبکهکاربري اراضی، آثار مثبتی همچـون بهبـود 
ارتباطی و افزایش ارتباطات بین مکانی، بهبود تأسیسات 

و بهبود کالبـد  ها ساختمانسازي و تجهیزات روستا، نو
 یکرد که اثرات محل نعنوا دی. باداردروستا را به دنبال 

 گــریبــه مکــان د یدوم از مکــان هاي خانــه يگردشــگر
 هاي خانهمتفاوت  ياندازها چشم که چرامتفاوت است، 

 نیموارد ا یدارد. در برخ یمحل تیبه موقع یدوم، بستگ

اسـت مسـاکن  ممکـننمونه  ياثرات سودمند است برا
به مساکن  لیتبد ایو  شده يبازسازدر روستاها  یمیقد
 روستاها را فـراهم کنـد يباسازیز نهیشوند و زم دیجد
حاضـر  قیـ. در تحقاسـت زننده بیآس زیموارد ن یبرخ
 نیانگیـم یدر بررسـ يا نمونـهتـک  یآزمـون تـ جینتا

 3 يمسـاو ایـکمتر  نیانگیم ،يتمندیرضا هاي شاخص
از سـبک  ساکنان نییپا تیرضا نیو ا شود می رفتهیپذ

 جینتـا نیبنابرا؛ دهد میدوم را نشان  هاي خانه يمعمار
اقـدام  زادهیـو عل يقنبـر قیتحق جیحاضر با نتا قیتحق

) 1389( حنظل عیدانی ،)1388مقدم ( نیگل ،)1392(
ــ قــاتیتحق جیداشــته و نتــا یهمخــوان ــرا تأ یقبل  دیی

  .دینما یم
از سـبک  انییوسـتار يتمندیرضـا ریمتغ یبررس با
 سـاکنانکـه  شـود میدوم مشـاهده  هاي خانه يمعمار

و  تیرضــا زانیـم نی) کمتـر2,53( جـدانیاو يروسـتا
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را  تیرضا نیشتری) ب3,40عثمان کال ( يروستا ساکنان
 نیانگیـم سـهیمقا منظور بـه نی. همچنـاند داشـتهابراز 

 زیاز آنــال ه،نمونــ يپــژوهش در روســتاها هاي شــاخص
نتـایج پـژوهش اسـت،  شـده استفاده فهطر کی انسیوار

 يدارا انییروسـتا يتمندیرضا ریکه متغ دهد نشان می
 ينمونه است و در روستا يدر روستاها دار معنیتفاوت 

 انییروسـتا يتمندیلش سر و عثمان کال نسبت به رضا
 جینتا .ستا دار معنیتفاوت  يدارا جدانیاو يدر روستا

ون هوشـبرگ روستاها بـه کمـک آزمـ نیانگیم یبررس
روســتاها را از منظــر شــاخص  تــوان مینشـان داد کــه 

ــه دو گــروه تقســ محیطی زیســت-يکالبــد ــرد.  میب ک
بـا  يدار معنـیروستاها در هر گروه تفـاوت  که ينحو به
 شود میمشاهده  قیتحق جیبه نتا جهندارند. با تو گریکدی

 نیـا سـهیمقا يبـرا آمده دسـت به دار معنـیکه سـطح 
 نیانگیــو م اسـت 05/0از  شـتریب 3بـا عـدد  نیانگیـم

 نیانگیم یعنیندارد،  3با  يدار معنیتفاوت  يتمندیرضا
درصد  95 نانیبا اطم جهیدرنتاست،  3 يمساو ایکمتر 

شهرسـتان  ییسـتاساکنان رو«بر  یمبن قیتحق هیفرض
 يها در احداث خانه جیرا ياز سبک معمار موردمطالعه

  .شود یم دییتأ» دارند ینییپا اریبس تیدوم رضا
 يبرا تواند یم ریز يها شنهادیپ قیتحق جیتوجه به نتا با

  :راهگشا باشد ییروستا يها سکونتگاه تیبهبود وضع
  تیریدر مـد ارانیـشـوراها و ده کـه نیابا توجه به 

، بــا اعطــاي باشــند یمــ یداراي نقــش مهمــ ییروســتا
حفاظت از منابع روستا  نهیزم دربه آنان  شتریب ازاتیامت
در  یاتیبه منابع ح بیو آس هیرو یب راتییاز تغ توان می

  .کرد ريیروستاها جلوگ
 بـا  ییمساکن روستا برساختو نظارت  ریزي برنامه

  یو مردم یدولت يمشارکت نهادها
 يبـرا یسنت يهاوساز ساختکه از  يافراد قیتشو 

  .کنند یمدوم استفاده  هاي خانه
 سـتفاده از استفاده از مصالح بومی سازگار با اقلیم: ا

 فقط نـه هر منطقـهمصالح بومی سازگار با اقلیم در 
 ییجو صرفهو  ونقل حمل يها نهیهزتأکید بر کاهش 

با محیط اقلیمـی  کامالًبلکه  در مصرف انرژي دارد،
ــازگار ــی  خودس ــل محیط ــل عوام ــوده و در مقاب ب

هر یک  يریپذ انعطاف که يطور بهاست.  ریپذ انعطاف

اقلیمی  يها واکنشنش و ک در مقابلمصالح  نیاز ا
  .است برداشتهمناسب را در  يها پاسخمنطقه 

 ازحد شیباستفاده  د،یجد ينکته در معمار ترین مهم 
) است که علت یلی(فس دیتجد رقابلیغ يها يانرژاز 

 ونقـل حملمصالح نامناسب و  يریکارگ بهآن  یاصل
 لیوسـا يریکارگ بـهاشتباه بنـا بـا  یو طراح ها آن

 یمیاقل طیبا توجه به شرا کننده خنکو  کننده گرم
و  یاز مصـالح بـوم حیصح هبا استفاد رو نیازا. است

از  توان می وساز ساخت دیجد طیبا شرا ها آن قیتلف
و باد  دیخورش يهم چون انرژ دیتجد قابل يها يانرژ

ساختمان حداکثر  هیو تهو شیگرما شیجهت سرما
 دیجد يها يرآو فناز  يریگ بهرهاستفاده را برد تا با 

هر  یمیاقل طیبا شرا خوان هممدرن  يبتوان معمار
  .نمود جادیرا ا طقهمن
 يساز نهیزممنطقه:  یبوم يفرهنگ و معمار يایاح 

و فـراهم کـردن امکـان حفـظ و  تیاحراز هو يبرا
 ییروسـتا يو آثار ارزشمند معمار ها بافت يدار نگه

 نیا یفرهنگ بوم ینیکه ظهور ع کالردشت ۀمنطق
بـه  یفرهنگـ يها ارزشانتقال  يبرا ور هستند،کش

 يها طرحمهم  يها ضرورت از یکی نده،یآ يها نسل
  رود یمبه شمار  يبهساز

 و عوامل  ياز اصول معمار حیصح ةبا استفاد توان می
 و )هم چون چوب( یآن، مصالح بوم ةدهند لیتشک

ــاخته شیپ ــرا دق س ــودن و اج ــنم ــا و  قی آن در بن
داده  شیرا افزا ها ساختمان نیااتصاالت بهتر، عمر 

صورت  تر عیسرو  تر آسانآن  ياجرا قیطر نیتا از ا
ساخت و راي ب يکمتر ۀنیهز اینکه به گریو د ردیگ

عوامـل  نیـا یباشد. تمام ازیبنا ن يدار نگهو  ریتعم
ــ می ــد در پاتوان ــ طیمحــ يداری ــادیا نیو همچن  ج

  .مؤثر افتد داریپا وساز ساخت
 منطقه و  یسنت ير بخش معمارد شود می شنهادیپ

 نمونـه يحفظ آن، با الگو قرار دادن روسـتاها يبرا
و ماسـوله، ضـمن اسـتفاده از مصـالح  انـهیمانند اب

 يدر بخـش نمـا و اسکلت ساختمان، یمقاوم در پ
از مصالح  المقدور یحت ایو ظاهر از مصالح بوم آورد 

آورد  ومظـاهر ماننـد مصـالح بـ ثیمشابه که به ح
  تفاده شود.هستند اس
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ــع ــا دیس ــزي.  رض ــان رونی شــگري . گرد1391اکبری
هاي دوم و اثــرات آن بــر بهبـود کیفیــت زنــدگی  خانـه

، رودبار قصرانساکنان روستایی (مطالعه موردي: بخش 
هـاي شـهري و  شهرستان شمیرانات)، مطالعه و پژوهش

  .40-23شماره سیزدهم، صص  ي، سال چهارم،ا منطقه
. پیامـدهاي تغییـر 1390مهـدي.  ،زاده لسبویی رمضان .14

بـر توسـعۀ  دیـتأکروستایی با کاربري اراضی در نواحی 
هاي دوم (دهستان دوهـزار، شهرسـتان  گردشگري خانه

ــتایی، پژوهش ،تنکــابن) ــاي روس دوم، شــماره  ســال ه
 .64-47چهارم، صص 

ــر.  .15 ــر شــناخت معمــاري 1388زرگــر، اکب . درآمــدي ب
 .روستایی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

تـداوم معمـاري . 1391ي. حصارپدرام و  ؛ مهديهیزند .16
. مسـکن روسـتایی بـا انگیـزه توسـعه پایـدار روسـتایی

، 138شماره  ،31دوره  ،فصلنامه مسکن و محیط روستا
 .17-28صص 

. برنامـه ملـی 1381ي و جهـانگردي. گرد رانیاسازمان  .17
 ي و جهانگردي.گرد رانیاتوسعۀ گردشگري، سازمان 

 يمعمــار يها شــاخص. 1384پــور، محســن.  ســرتیپی .18
شـماره  بـا،یز يهنرها هینشر، رانیدر ا ییامسکن روست

 .52-43 صص ،22
ی معمـاري شناسـ بیآس. 1388پـور، محسـن.  سرتیپی .19

ي سکونتگاه مطلـوب. تهـران: انتشـارات سو بهروستایی 
  .دانشگاه شهید بهشتی
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. بررسـی تحلیلـی مسـکن 1388پور، محسـن.  سرتیپی .20
  .1-8)، صص 49( 19صفه،  مجلهروستایی در ایران. 

 و روستایی مدیریت دانشنامۀ .1387عباس.  سعیدي، .21
 سـازمان :تهـران روسـتا). و شـدن یجهـان( شـهري
 .کل کشور يها ياریده و ها يشهردار

 ترجمـۀ روستایی، گردشگري .1380 شارپلی، ریچارد. .22
 :تهـران همکـاران، چـاپ دوم، و زاده یمنشـ اهللا رحمت
  .منشی

. شــهرها و روسـتاها، ترجمــه 1373شـاریه، ژان برنـار.  .23
  سیروس سهامی، مشهد: انتشارات نیکا.

. گونـه 1387محمـود و زهـرا صـالحی نسـب.  ،ضیائی .24
ــه ــرات  شناســی گردشــگران خان هاي دوم و بررســی اث

 هـا بـر نـواحی روسـتایی (مطالعـه مـوردي: کالبدي آن
شـماره -هاي جغرافیاي انسـانی قصران)، پژوهش رودبار

  84.-71، صص 66
فی قـدمی، مهـدي زاده فیروزجانی؛ ناصر، مصط علیقلی .25

نگـرش و گـرایش جامعـۀ . 1389رمضان زاده لسبویی. 
نمونه  ( ییروستابه توسعۀ گردشگري در نواحی  میزبان

 ،)موردمطالعه: دهسـتان کلیجـان، شهرسـتان تنکـابن
هـــاي  هـــاي جغرافیـــاي انســـانی (پژوهش پژوهش

  .48-35صص )، 71(42 جغرافیایی)، دوره
ــی .26 ــایی علیقل ــر،  ،زاده فیروزج ــناص ــدري و علدیس ی ب

. نگرش جامعـۀ میزبـان 1386حسنعلی فرجی سبکبار. 
محیطـی و اقتصـادي گردشـگري در نـواحی به اثـرات 

مطالعه مـوردي: بخـش مرکـزي شهرسـتان ( ییروستا
نوشهر)، فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسـعه، دوره 

  .22-1صص ، 1، شماره 10
. تحلیل 1392. کار صاحبو ناهید  اکبر یعلعنابستانی،  .27

هاي دوم بـر توسـعۀ  ي آثـار گردشـگري خانـها سـهیمقا
ــت ســکونتگاه ــالی هاي روس ــان و اه ــدگاه مالک ایی از دی

ــتان شــیرین دره، ــوردي: دهس ــه م ــتان (مطالع  شهرس
 انداز آینده، سـال قوچان)، فصلنامه گردشگري و چشم

  25-7. صص 4شماره  سوم،
. بررســی آثــار کالبــدي 1388. اکبــر یعلــ ،عنابســتانی .28

ــه ــکونتگاه خان ــعۀ س ــر توس ــتایی  هاي دوم ب هاي روس
، ی شــهر مشــهد)(مطالعــه مــوردي: روســتاهاي ییالقــ

، صـص 4 شـماره ،12فصلنامه روسـتا و توسـعه، دوره 
149-166.  

ــتانی .29 ــ ،عنابس ــر یعل ــکل1389. اکب ــد ش گیري  . فراین
مطالعـه بـر آن ( مـؤثرهاي دوم روستایی و عوامل  خانه

هـاي  ي ییالقی غرب مشـهد)، پژوهشروستاها موردي:
  .107-103، صص 104 شماره جغرافیاي انسانی،

، عباس سعیدي و حسن درویشـی. اکبر یعلعنابستانی؛  .30
. بررســی آثــار اقتصــادي، اجتمــاعی، کالبــدي و 1391

هاي  محیطی توســعۀ گردشــگري در ســکونتگاه زیســت
روستایی از دیدگاه گردشـگران و روسـتاییان (مطالعـه 

فـارس)، مجلـه علمـی تخصصـی -ارژن دشـت موردي:
، 6)، شــماره 6ریزي فضــایی ســال دوم، (پیــاپی  برنامــه
 .20-1صص 

فاضل نیا؛ غریـب، اکبـر کیـانی و مهـدي رمضـان زاده  .31
هاي دوم بر سـاختار  . تحلیل اثرات خانه1390لسبویی. 

روســتاهاي توریســتی ازنظــر جامعــۀ میزبــان (مطالعــه 
انداز  تنکـابن)، چشـم شهرسـتان موردي روستاي برسه،

، 15جغرافیایی (مطالعه انسانی)، سـال ششـم، شـماره 
 .102-119صص 

افتخاري و محبوبـه  نیالد رکنیر، عبدالرضا قد ،فیروزنیا .32
ي ســاز الیـو. پیامـدهاي گسـترش 1390ولـی خـانی. 

دهسـتان تـاررود ( ییروسـتانواحی  ) درهاي دوم (خانه
پژوهشـی انجمـن -شهرستان دماوند)، فصـلنامه علمـی

 ،31 شـماره جغرافیاي ایـران، دوره جدیـد، دوره نهـم،
 .170-149صص 

. ديیجمشـ رضـایعلو  ینـیداود جمحامد،  ؛قادرمرزي .33
 یواکــاوي اثــرات گردشــگري بــر توســعه نــواح. 1394
فصلنامه اقتصـاد ). : روستاي قوري قلعهموردیی (روستا

، صـص 4 سال چهـارم، شـماره ،ییفضا و توسعه روستا
127-111. 

 در روستایی گردشگري نقش .1382 اسماعیل. ،قادري .34
 بـه دکتـري، دوره پایـان نامـه پایدار، روستایی توسعۀ

 تربیت دانشگاه افتخاري، نیالد عبدالرضا رکن اهنماییر
  .مدرس

و رحـیم  مصطفی، ناصر عقیلی زاده فیروزجـایی ،قدمی .35
. بررسی نقش گردشـگري در 1389بردي آنا مراد نژاد. 

هاي  تغییرات کاربري اراضی مقصد، مطالعات و پژوهش
-21ي، سال اول، شماره سـوم، صـص ا منطقهشهري و 

42. 
 .1392اقـدم،   زادهیـضل، محمـد بـاقر علابوالف ،قنبري .36

هاي دوم به اثرات احداث خانه انیینگرش روستا یبررس
مرنـد،  امیـموردي: روستاي پ مطالعه ییروستاۀ بر توسع

، 3، شـماره 5سـال  ،یانسـان ايینگرشهاي نو در جغراف
  .144-166صص: 
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ــدم؛ .37 ــین مق ــه.  گل ــکل1388خدیج ــد ش گیري و  . رون
ـــه ـــترش خان ـــی وزههاي دوم در ح گس ـــاي جنگل -ه

، 1345-85هاي  کوهستانی شمال کشور در طـی سـال
پژوهشی) سـال -انداز جغرافیایی (علمی چشم نامه فصل

 .112-191صص ، 9 شماره چهارم،
 ،اسـتان بوشـهر ي. سالنامه آمار1391. رانیمرکز آمار ا .38

 .رانیتهران: مرکز آمار ا
مسعود، مجتبـی قـدیري معصـوم و  ،مهدوي حاجیلوئی .39

هاي دوم بـر  . نقش و تـأثیر خانـه1387یی. مهدي سنا
ســـاختار اقتصـــادي، اجتمـــاعی ناحیـــه کالردشـــت، 

 .32- 19، صص 65شماره هاي جغرافیاي انسانی،  پژوهش
ترجمـه  ت،یـمعرفـت و معنو .1385. نیحسدیس ،نصر .40
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