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چکیده
ویالسازی در روستاهای استان مازندران در دههی اخیر با شدت زیادی شروع و پیامدهای منفی را در الیههای
مختلف فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فیزیکی به همراه داشته است .در این مقاله ،ضمن بررسی این
آسیبها به کمک پرسشنامه توسط دهیاران ،اعضای شورای روستا ،کارشناسان و مشاورین طرحهای هادی ،نظرات
نخبگان جامعه با مدل تاپسیس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .نوع تحقیق از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و
از لحاظ هدف کاربردی است .یافتهها نشان داد در مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی به ترتیب شاخصهای باال
رفتن درآمد دالالن و بورس بازان ارضی ،تعارضات فرهنگی میان روستائیان و صاحبان ویال و تغییر شکل معماری
بومی خانههای روستایی در جایگاه نخست قرار دارد .همچنین از نظر شدت بحران ،ویالسازی به سه منطقه بحرانی
تخریب شدید ،در حال تخریب و شروع تخریب دسته بندی شده و راهبردهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی –
فرهنگی ،کالبدی -فیزیکی و همچنین اولویتبندی اجرای این راهبردها در هرکدام از این مناطق ارائه گردید.
واژگان کلیدی :خوشنشینی ،ویالسازی ،تحلیل عاملی ،روستاهای استان مازندران.
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مقدمه

این نواحی به نحوی مناسب مدیریت شود ،میتواند

جغرافیدانان و برنامهریزان ،محیطها و مکانهای

خالق یا محرک یک فرآیند توسعهیافته برای حصول

مطلوب و دارای کیفیت مطلوب را همچون روستاهای

به پایداری توسعه در نواحی روستایی و نیز پایداری

سالم ،خانههای سالم و زیستبومهای روستایی

جوامع محلی در کلیه زیرشاخههای اقتصادی،

موردتوجه قرار میدهند (رکنالدین افتخاری و دیگران،

اجتماعی-فرهنگی

صنعت

 .)72 :1390ولی در عصر حاضر همین محیطهایی که

گردشگری باشد( .رکنالدین افتخاری و مهدوی،

مورد توجه برنامهریزان است با تحوالت گستردهای

 )2 :1385از طرف دیگر ،آشکار شده که توسعه

روبهرو هستند .سکونتگاههای انسانی تحت تأثیر عوامل

گردشگری روستایی و تفریح و خوشنشینی بدون

و نیروهای فضا ساز ،همواره با تأثیرپذیری از فرآیندهای

کنترل نیز اثرات محیطی و اجتماعی نامطلوبی ایجاد

درونی و بیرونی مختلف ،در حال تغییر و تحول بودهاند.

میکند که یک تهدید جدی برای این نواحی و

در این میان سکونتگاههای روستایی ،به عنوان جزئی از

تخریب منابع طبیعی و اراضی آن به شمار میرود

نظامهای جغرافیایی که خود متشکل از اجزایی مرتبط به

( .)Augustyn, 1998با وجوداین ،اگر توسعه پایدار

یکدیگرند ،متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی-فضایی،

را کارآمدی اقتصادی ،عدالت اجتماعی و حفظ

نحوه تعامل با ارتباط (درونی و بیرونی در مقیاس محلی،

محیطزیست بدانیم ،یکی از شرطهای مهم تحقق آن

منطقهای و ملی) خود ،درگذر زمان همواره دستخوش

بهینهسازی بهرهگیری از اراضی است (تقوایی و

تحوالتی از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و کالبدی

سرایی.)133 :1385،

و

همچنین

خود

شدهاند( .یاری حصاری و دیگران )90 :1390 ،و در این

تاریخ شکلگیری خانههای دوم به دوران

سکونتگاهها به دلیل ویژگیهای خاصشان ،تحوالت

کالسیک برمیگردد که اجتماع برای لذت و آرامش

نمود بیشتری داشته و در زمینههای متعددی از جمله

و اغلب برای فرار از گرمای نامطلوب تابستان محل

تحول و دگرگونی در فعالیتها ،ویژگیهای اجتماعی و

سکونتشان ،به سکونتگاههای دیگری پناه میبرند.

اقتصادی و کالبدی ،افزایش یا کاهش کارکردها و...

(تقدیسی و سپهوند )1394 ،مالکیت خانههای دوم

میتوان مشاهده کرد (زمانی و دیگران .)37 :1392 ،با

به شکل گستردهای در اروپا وجود دارد و دارای

اینحال در بسیاری از کشورهای توسعهیافته ،روستاها

قدمت دیرینه است (.)Hall et al, 2005: 52

عالوه بر اینکه خود از امکانات و خدمات موجود در

بهطوری که در فنالند مالکیت خانههای دوم بخش

شهرها بهرهمند هستند ،از یک سری مزیتها و

مهمی از فرهنگ ملی میباشد .تقریباً شانزده درصد

ویژگیهای برخوردارند که نواحی شهری کمتر قادر به

از خانوارها مالک خانههای دوم میباشند ( Strandell

تأمین آن هستند نظیر آرامش ،پاکی هوا و( ...طالشی و

 )and Hall, 2015:13خانههای دوم در نواحی

امیر فخریان .)37 :1390 ،این مزیتها و ویژگیها

روستایی از پدیدههایی است که بهطور فراوان باعث

میتواند زمینهساز توسعه گردشگری در یک منطقه باشد

تغییرات در شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و رفاه
((Roberts and Hall, 2001: 34

و منجر به توسعه آن منطقه به خصوص روستاها شود.

روستایی میشود.

گردشگری ،خوشگذرانی و تفریح از عوامل مهم در

بهطور کلی تحقیقات راجع به خانههای دوم،

تغییر و کنترل چشماندازهای روستایی هستند و با

نمونههای زیادی از تضاد و کشمکش بین ساکنان

Pigram

(جامعه میزبان) و صاحبان خانههای دوم را به خاطر

جوامع روستایی پیوستگی و وابستگی دارند (

 .)and Jenkins, 1999اگر گردشگری و خوشنشینی در
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دیدگاههای متفاوتشان در خصوص توسعه روستایی

دستگاههای ذیربط در جهت حفظ اراضی کشاورزی

نشان میدهد) Farstad and Rye, 2013:41(.

و نظارت برساخت و ساز ،دخیل بودن بعضی از

گسترش شهرنشینی و خستگی از زندگی شهری و

کارکنان ادارات و دهیاران برای کسب درآمد شخصی و

معضالت آن و عالقهمندی ایرانیان به طبیعتگرایی از

غیرشخصی ،موجب گردید که اراضی کشاورزی استان

دیرباز وجود داشته و سالیان زیادی استفاده از طبیعت در

برای تأسیس ویالهای رنگارنگ ،شخم زده شوند و

ایّام نوروز ،سیزده بدر و تابستان و تعطیالت با چادر

بسیاری از عالقهمندان به تَملُّک ویال در مازندران تمایل

زدن و خوردن ناهار یا شامی در کنار رودخانه ،دریا،

بیشتری به سکونت در مناطق دنج و آرام را داشته

جنگل و کوهستان خالصه میشده است و عدّهای هم

باشند؛ همچنین ساخت ویالها در درون و پیرامون

که از نظر وضعیت اقتصادی شرایط مناسبی برخوردار

روستاها و مناطق دورتر از شهر و به دور از محورهای

بودند در شهرکها و مجتمعهای اقامتی خاص که به

اصلی به دلیل نظارت کمتر و پرداخت هزینههای

همین منظور با برنامه و طرح مصوّب به صورت باغ

قانونی کمتر برای دریافت مجوّزهای الزم ،بیشتر مورد

شهرها (بر اساس ایده هوارد) احداث شدهاند ،ویالیی

توجّه پیمانکاران و بورس بازان بوده است .نتیجه این

برای خود احداث میکردند و یا خریداری مینمودند .با

روند ،افزایش تقاضا برای خدمات و زیرساختهای

توجّه به اینکه سهم قابل توجّهی از مساحت این

آب و برق و گاز و تقسیم امکانات اندک میان ساکنان

مجتمعها و شهرکها به فضای سبز اختصاص داشت ،از

روستاها و خوشنشینان است که حاصل استفاده و

سرسبزی محیط و سواحل زیبای دریای مازندران

حضور چندروزه در استان بهطور متوسّط  10روز در

استفاده میکردند که در این راستا میتوان به شهرک

یک سال نخواهد شد ،مشکالت زیادی را در منطقه

نمکآبرود و مجتمعهای مسکونی ،خانه دریا ،دریاکنار،

ایجاد میکنند؛ و ویال سازی در مازندران بدون توجّه به

خزر شهر و امیرآباد کالرآباد اشاره کرد و خبری از ویال

چالشهای جدی در آینده نیز تشدید خواهد شد که

سازی و تخریب اراضی کشاورزی نبود .ولی متأسفانه در

نتیجه آن ،از بین رفتن زمین شالیزارها ،تخریب منابع

دهههای اخیر خصوصاً پنج سال گذشته ،سونامی

طبیعی و حتّی اراضی جنگلی ،توسعه نامتوازن روستاها،

ساختوساز و گسترش ویال سازی در مناطق ساحلی،

از بین رفتن بافت سنّتی روستاها و مناطق زیبای ییالقی

جلگهای ،کوهپایهای جنگلی و کوهستانی استان مازندران

و کوهستانی ،تخریب محیطزیست و منابع طبیعی،

شدّت یافت و سبب تحوّالت زیادی در الیههای مختلف

کمبود شدید زیرساختها و خدمات همگانی ،تغییر

فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی روستاها و

فرهنگ و سبک زندگی ،رکود اقتصادی بومی منطقه در

پیرامون آنها گردید.

بخش کشاورزی و دامداری و ایجاد اختالف طبقاتی

در این ساختوساز بیپایه عواملی زیادی نقش

در اقشار مختلف مردم دستاوردهای ویال سازی

داشتهاند ازجمله :پایین بودن درآمد در بخش کشاورزی،

بیضابطه در استان مازندران است .جای نگرانی است

رفاهطلبی کشاورزان آن بهجای تحمّل دشواریهای کار در

که رویکرد تهیّه طرحهای هادی روستایی و بازنگری

زمین کشاورزی خصوص ًا نسلهای جدید ،تبلیغات

این طرحها به راهکاری برای سرپوش گذاشتن حجم

سوداگران زمین و گسترش شدید بنگاههای معامالتی

زیادی از تخلفات تغییر یافت و رویکرد طرحی که

امالک ،افزایش شدید نقدینگی و پولهای سوداگران در

هدف از تهیّه آن ،هدایت توسعه کالبدی روستا بوده،

کشور و عدم وجود سیاست پولی مناسب ،بیبرنامگی

خود معلول و دنبالهرو ویال سازی و بورسبازی زمین

مدیران و دستگاههای ذیربط و همچنین عدم هماهنگی

تبدیلشده است .در این تحقیق ،جهت تبیین بهتر
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مسئله ،وضعیت تعدادی از روستاهای استان در مناطق

کلیه سؤاالت  5گزینه در محدود طیف (خیلی کم ،کم،

جلگهای ،کوهستانی و ساحلی که در معرض ویال سازی

متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) لحاظ شده که مخاطب گزینه

است و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی در

موردنظر را انتخاب مینماید .این پرسشنامه به وسیله

این روستاها به صورت نمونه موردمطالعه قرارگرفته است.

اعضای شورای اسالمی روستا تعدادی از دهیاران بخش

ضمن بررسی میدانی در قالب پر کردن پرسشنامه ،نظرات

چمستان شهرستان نور (از مناطق بحرانی ویال سازی

مدیران ،کارشناسان دستگاههای ذیربط ،خصوصاً دهیاران

استان) و همچنین جهت انجام مطالعه تطبیقی نظرات

و اعضای شورای اسالمی روستا دریکی از کانونهای

کارشناسان دستگاههای ذیربط مانند بنیاد مسکن انقالب

بحران شدید ویال سازی استان (بخش چمستان شهرستان

اسالمی ،اعضای جلسه شورای تصویب طرح هادی

نور) اخذ گردید و سپس از طریق مدل تاپسیس ،دستهبندی

روستایی و همچنین تعداد از مشاورین تهیّه طرح هادی

و درنهایت راهبردها و پیشنهادهای عملیاتی در جهت حل

روستایی اخذ گردید .در مجموع  52نفر پرسشنامهها را

مشکالت و بهبود شرایط و مهار روند ویال سازی و

تکمیل و نظرات خود را بیان نمودند و درنهایت برای

ساماندهی آن ارائه گردید؛ و البته شایان ذکر است از

تجزیهوتحلیل آنها از مدل تاپسیس استفاده شده است.

نوآوری این پژوهش میتوان به بررسی جامع انواع
مؤلفههای اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی اشاره

جدول  :1مؤلفههای کالبدی ،فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی-

نمود که کمتر در سایر پژوهشها در نظر گرفته شده است.

فرهنگی
مؤلفهها

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش و
مؤلفههای کالبدی و فیزیکی

ماهیت توصیفی – تحلیلی است .در جهت شناسایی
پیامدهای گسترش روزافزون ویال سازی (خانه دوم) در
روستاهای استان مازندران از روش میدانی و تکمیل
پرسشنامه استفادهشده است .پرسشنامه تهیه شده دارای
چهار صفحه بوده که در صفحه اوّل بدون ذکر نام سمت،
میزان تحصیالت و رشته تحصیلی را سؤال نموده و صفحه 2

X1

تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویال

X2

افزایش آلودگی محیطزیست در روستاها

X3

کاهش اراضی زیر کشت کشاورزی (باغی و زراعی)

X4

تغییر شکل معماری بومی و سنّتی خانههای روستایی

X5

گسترش فرهنگ خانهسازی مقاوم

X6

تخریب چشم اندازهای طبیعی روستاها

X7

افزایش دخل و تصرّف در اراضی ملی و منابع طبیعی

X8

افزایش عمران و آبادانی روستا

X9

افزایش درآمد و اعتبارات عمرانی روستا

X10

افزایش فضاهای عمومی مانند درمانی ،ورزشی و ...
از هم گسیختگی کالبدی روستا از نظر شکلگیری بافت

پرسشنامه ،نظر مخاطبین را در خصوص تأثیرات ویال

X11

سازی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و درنهایت

X12

افزایش بورسبازی زمین

بر بافت کالبدی و فیزیکی روستا مورد پرسش قرار میدهد.

X13

افزایش قیمت اراضی در روستاها

X14

باال رفتن قدرت خرید مردم

X15

باال رفتن درآمد مردم روستا

X16

باال رفتن درآمد دالالن و بورس بازان زمین

X17

افزایش اشتغال جوانان

X18

کاهش بیکاری در نواحی روستایی

X19

ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخش ساختوساز

سنّتی (بومی) و غیربومی

در مجموع در قسمت اقتصادی 15 ،پرسش در حوزه
مؤلفههای اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی 14 ،پرسش و درنهایت در
وضعیت فیزیکی -کالبدی روستا  11پرسش طراحیشده
است(جدول  )1و در صفحه آخر پرسشنامه به غیر از
سؤاالت طرحشده ،مزایا ،معایب ویال سازی و پیشنهاد

ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخش خدمات مانند

مشخص در جهت بهبود وضعیت روستا و مهار نمودن

X20

گسترش ویال سازی از نظر مخاطبین سؤال شده است .برای

X21

افزایش اشتغال در بخش گردشگری

X22

افزایش فاصله درآمدی در بین خانوارهای روستایی

خردهفروشی و مسافرکشی
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ادامه جدول  :1مؤلفههای کالبدی ،فیزیکی ،اقتصادی و

سازی و ساختوساز قرار داشت ،روستاهای سالده

اجتماعی -فرهنگی

علیاست( بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

مؤلفهها
X23

X24

X25

X26

مازندران  .)1393،این روستاها در سالهای اخیر

افزایش تعداد بنگاههای معامالتی
پایین بودن میزان بهرهبرداری زمین در اثر گسترش ویال

اراضی آن تخریب و مورد هجوم دالالن و درنهایت

سازی

منجر به گسترش ویال سازی در دهههای اخیر شده

دستیابی به درآمد سریع و زودهنگام

است که چشمانداز طبیعی آن بهکلی نابودشده است.

حل مشکالت اقتصادی خانوادهها جهت تأمین مسکن و

روند تغییرات جمعیت این روستا به شرح جدول 2

عروسی بچهها

است.

مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی

X27

تغییرات آداب و رسوم محلی در روستاها

X28

تغییر در نوع پوشاک زنان روستایی

X29

تغییر در نوع پوشاک مردان روستایی

جدول  .2روند تغییرات جمعیت روستاهای سالده علیا بخش

X30

تغییر در نوع پوشاک جوانان روستایی

X31

افزایش روحیّة تجملگرایی در میان روستائیان

چمستان نور

X32

کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها

X33

از بین رفتن پیوستگی و وحدت میان روستاییان

X34

کاهش امنیت و آرامش در روستاها

X35

سال

1355

1365

1375

1385

1390

جمعیت

262

394

403

401

396

منبع :اطّالعات مرکز آمار ایران

ایجاد اختالف و کشمکش بین روستاییان و صاحبان
ویالها

X36

افزایش میزان بزهکاری و تخلفات اجتماعی

X37

ایجاد رقابت اجتماعی میان روستاییان

X38

ایجاد تعارضات فرهنگی میان روستاییان و صاحبان ویال

X39

کاهش اعتقادات دینی و مذهبی

در جهت تبیین مطلوبتر اثرات گسترش ویال سازی
و خوشنشینی در روستاهای استان مازندران به صورت
موردی چهار روستا در حوزههای مختلف طبیعی استان
اعم از دشت ،ساحلی جلگهای ،کوهستانی در مناطقی که

شکل  .1تغییرات صورت گرفته در اراضی روستای چمستان

کانون شکلگیری و گسترش ویالسازی است،

شهرستان نور (منبع :یافتههای تحقیق)1396،

موردبررسی قرار گرفت که به شرح زیر است:
بررسی روند تغییرات جمعیت این روستا نشان
میدهد که در طی سالهای  1355-1375جمعیت

روستای سالده علیا بخش چمستان

روستا روند افزایش داشته؛ ولی در فاصله زمانی 75

بخش چمستان شهرستان نور در این پنج سال

تا  1390این روستا دارای روند کاهش جمعیت بوده

گذشته در معرض شدید ویال سازی قرار داشت و

است؛ درواقع در طی سالهایی که این روستا

بسیاری از اراضی کشاورزی این بخش در معرض

خصوصاً ( )1385-90با پدیده ویالسازی و

تخریب و گسترش ویال سازی قرار گرفت .بورسبازی

خوشنشینی روبهرو بوده است ،روستا ،مهاجر

زمین و افزایش شدید بنگاههای معامالتی ،نقش مهمی را

فرست بود؛ ولی با پدیده ویالسازی شدید و

در تخریب اراضی کشاورزی و گسترش ویال سازی

خوشنشینی در حاشیه روستا روبهرو بوده است.

داشت .یکی از روستاهایی که در معرض شدید ویال
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مقایسه محدوده بافت روستای مذکور در سال 1388

خانههای مذکور در فاصله زمانی  1380تا 1390

( 2010میالدی) با محدوده روستاهای فوق در سال

احداث گردید و  7/85درصد از کل خانهها در حال

 2014( 1393میالدی) نشان میدهد که اراضی زیادی

احداث است .درواقع نیمی از ویالهای موجود

در پیرامون این روستا تخریب گردیده و تبدیل به ویال

روستاهای فوق در ده سال اخیر احداث گردید و یا

شده است .محدوده روستا در نقشه اوّلیّه یعنی سال

در حال احداث است .محدوده روستا در خارج از

 277193 ،1388مترمربع بوده و به  429463مترمربع در

محدوده طرح هادی روستایی تعیینشده بسیار

سال ( 1393بیش از  1/5برابر) افزایشیافته است.

گسترشیافته است؛ بهطوری که مساحت روستا،
مطابق با طرح هادی مصوّب  1322959مترمربع بوده
و محدوده مطالعاتی مشاور طرحهادی جدید

روستای پلور
این روستا در منتهیالیه جنوب غربی شهرستان آمل

روستای پلور در اثر گسترش شدید ویالسازی به

و در بخش الریجان در مجاورت محور هراز به سمت

 4017562مترمربع (بیش از سه برابر) افزایشیافته

تهران قرار دارد و فاصله آن تا پایتخت 65 ،کیلومتر

است (طرح هادی روستای پلور .) 1393 ،به علّت

است .این روستا در حوزه کوهستانی با ارتفاع  3000تا

اینکه روستای پلور از نظر زیستمحیطی،

 5400متر قرار دارد و دارای زمستان بسیار سرد و

نزدیکترین سکونتگاهها به قلّه دماوند (بام

تابستان بسیار معتدل است .جمعیت این روستا در سال

ایرانزمین) است و سرشاخههای تشکیلدهنده

 109 ،1345نفر بوده و تا سال  1365روند کاهشی داشته

رودخانه هراز که از این روستا گذر مینمایند ،بسیار

است و به  85نفر رسید و در سال ( 1375در مقطعی با

مهم و حائز اهمیت است ،گسترش شدید ویالسازی

تأسیس شهرداری فصلی پلور) جمعیت  602نفر افزایش

در این روستا عالوه بر ایجاد مشکالت کالبدی،

یافت؛ ولی مجدداً در سالهای بعد ،جمعیت آن روند

اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مراتع ،دشت

نزولی داشت؛ بهطوری که در فاصله زمانی  85تا 1390

کوهستانی و تپههای زیبا را از بین برده است.

از  320نفر به  209نفر کاهش یافت( .با نرخ رشد 8/17
 درصد)مطابق با بررسی انجامشده به وسیله مهندسین مشاور
تهیّه کننده طرح هادی جدید روستای پلور در سال
( 1391بر اساس آمار خانه بهداشت ،کل جمعیت ساکن
 141نفر و به استناد آماربرداری میدانی جمعیت بومی
غیر ساکن  1482نفر (مسکن دوم و اغلب ساکن
شهرستان آمل) و جمعیت غیربومی  1953نفر میباشد.
درواقع تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستای
فوق برای  3576دستگاه میباشد.

شکل  .2مراحل گسترش کالبدی روستایی بلوربخش

روند ویالسازی در این روستا در دهه اخیر ،بسیار

الریچان شهرستان آمل (منبع :یافتههای تحقیق)1396،

گسترده بود؛ بهطوری که حدود نیمی از ویالهای موجود
در این روستا یعنی  52/3از خانههای موجود روستای
پلور قبل از  1380احداثشده و  40/12درصد از
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حوزه ساحلی روستای درویشآباد

باشد (اصغر پور .)1385،اصول اساسی این روش که
در مقاله حاضر مورداستفاده قرارگرفته است عبارتاند

این روستا در حوزه ساحلی بخش سرخرود

از:

شهرستان محمودآباد قرار دارد و هسته اوّلیّة این روستا،
 150سال پیش شکلگرفته است .جمعیت این روستا در

الف) مطلوبیت هر شاخص باید بهطور یکنواخت

سال  78 ،1345نفر بود و تا سال  1355روند نزولی

افزایشی (کاهشی) باشد یعنی با افزایش  rijمطلوبیت

داشت (نرخ رشد  -9/7درصد)؛ ولی در فاصله زمانی

افزایش یابد (یا برعکس) که در این صورت بیشترین

 1375تا  1389از  160نفر به  344نفر افزایشیافته

(کمترین) ارزش موجود از یک شاخص نشاندهنده

است.

ایدهآل بودن آن و کمترین (بیشترین) ارزش موجود از
آن مشخصکننده ایدهآل منفی آن باشد.

هسته اصلی روستا ،قسمت جنوب شرقی -مجاور
محور کناره (بابلسر به محمودآباد) بود؛ ولی در سالهای

ب) فاصله یک گزینه از ایدهآل و ایدهآل منفی بسته

اخیر از شمال به ساحل دریای مازندران و از سمت

به نرخ تبادل و جایگزینی بین شاخصها به دو صورت

جنوب غربی ساختوساز به صورت ویالیی بهشدت

قابلمحاسبه است :به صورت اقلیدسی و یا به صورت

گسترش یافت و محدوده روستا چند برابر شد (طرح-

مجموع قدر مطلق از فواصل خطی.
در این مرحله نزدیکی نسبی ( )-Dنسبت به ()+D

هادی روستای درویشآباد.) 1392 ،

محاسبهشده و سپس اقدام به رتبهبندی گزینهها بر
اساس مقدار بهدستآمده که بین صفر و یک در نوسان

یافتههای تحقیق
در تکنیک تاپسیس دو نوع فاصله در نظر گرفته

است خواهد شد .هر چه این مقدار به عدد  1نزدیکتر

میشود .فاصله گزینه از نقطه ایدهآل و از نقطه ایدهآل منفی؛

باشد نشاندهنده رتبه باال و هر چه مقدار مذکور به

به این معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از

صفر نزدیکتر باشد نشاندهنده رتبه کمتر است

راهحل ایدهآل و بیشترین فاصله از راهحل ایدهآل منفی

(جدول .)3

جدول  .3ارزیابی زیرمعیارهای موردمطالعه بر اساس مدل تاپسیس

رتبه

شاخصها

رتبه

CLi

Di-

Di+

CLi

شاخصها

اقتصادی

کالبدی
Di-

Di+

2

0/5595

0/1680

0/1323

X12

4

0/3006

0/1380

0/3212

X1

3

0/5104

0/1596

0/1531

X13

5

0/2299

0/0903

0/3025

X2

10

0/2477

0/0811

0/2462

X14

11

0/1592

0/0362

0/3677

X3

11

0/2248

0/0741

0/2554

X15

1

0/7427

0/3495

0/1211

X4

1

0/6677

0/2499

0/1243

X16

9

0/1205

0/0472

0/3446

X5

5

0/3049

0/1106

0/2521

X17

6

0/1997

0/0883

0/3538

X6

6

0/2947

0/1012

0/2421

X18

6

0/1997

0/0883

0/3538

X7

9

0/2632

0/0798

0/2233

X19

10

0/1011

0/0414

0/3677

X8

8

0/2687

0/0829

0/2257

X20

3

0/4468

0/1691

0/2094

X9

7

0/2920

0/0959

0/2326

X21

8

0/1773

0/0769

0/3566

X10

4

0/3357

0/0971

0/1923

2

0/6458

0/2575

0/1412

X11

X22
منبع :یافتههای پژوهش1396،
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ادامه جدول  .3ارزیابی زیرمعیارهای موردمطالعه بر اساس مدل تاپسیس
فرهنگی

رتبه

شاخصها

رتبه

شاخصها

CLi

Di-

Di+

CLi

Di-

Di+

5

0/4110

0/1461

0/2094

X23

3

0/4636

0/1548

0/1791

X32

0/3540

0/0998

0/1822

X24

14

0/2326

0/0661

0/2180

X33

6

0/0770

0/2177

X25

13

0/2369

0/0732

0/2359

X34

10

0/2613

0/2223

X26

11

0/2601

0/0745

0/2120

X35

7

0/3234

0/1063

X27

9

0/2769

0/0800

0/2089

X36

8

0/2822

0/0819

0/2082

17

0/1891

0/0543

0/2328

X37

15

0/2167

0/0613

0/2214

X28

1

0/5158

0/1905

0/1789

X38

16

0/1967

0/0591

0/2413

X29

4

0/4571

0/1379

0/1637

X39

12

0/2474

0/0764

0/2324

X30

2

0/5032

0/1735

0/1713

X31

منبع :یافتههای پژوهش1396،

بر اساس جدول شماره  2تعدادی معیار کالبدی،

مهاجرت روستاییان به شهرها اشاره کرد که مهمترین

اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرارداده شد .یافتههای

اثرگذاری در گسترش ویالسازی در منطقه

پژوهش بر اساس مدل تاپسیس نشان میدهد که در بین

موردمطالعه از نظر کارشناسان و مسئوالن را داشته

مؤلفههای کالبدی عوامل تغییر شکل معماری بومی و

است .در واقع این جدول نشان میدهد که باید برای

سنّتی خانههای روستایی ،تغییر کاربری اراضی

جلوگیری گسترش ویال سازی لجامگسیخته و مهار

کشاورزی و تبدیل آن به ویال و افزایش درآمد و

کردن تأثیرات منفی بر وضعیت کالبدی و محیطی

اعتبارات عمرانی روستا در جایگاه نخست واقعشده

روستا اقدامات اساسی انجام داد و در کنار جلوگیری

است و امتیازات کسب شده به ترتیب 0.5032 ،0.7427

از تأثیرات منفی وضعیت کالبدی و محیطی روستاها

و  0.4468میباشد .این مؤلفهها بر اساس نظرات

به تقویت وضعیت اقتصادی در روستاها و

کارشناسان مهمترین عوامل اثرگذار در گسترش ویال

کشاورزی منطقه ،اقدامات اساسی توسط دولت

در بین

انجام گردد .همچنین به حفاظت از فرهنگ روستا،

مؤلفههای اقتصادی مهمترین نیز از مهمترین عوامل

آدابورسوم اجتماعی روستایی هم اهمیت داده

میتوان به باال رفتن درآمد دالالن و بورس بازان اراضی

شود .از سوی دیگر ،بر اساس نتایج پژوهش و

با کسب امتیاز ( ،)0/6677افزایش بورسبازی زمین با

یافتهها،

و

کسب امتیاز ( )0/5595و افزایش قیمت اراضی در

خوشنشینی ،عوامل مختلفی در گسترش ویال سازی

روستاها با امتیاز ( )0/5104اشاره کرد که جایگاه مهمی

در جهت خوشگذرانی مردم اثرگذار بودند و این

در تغییر و تحوالت فضایی روستاها ایجاد کرده و منجر

عوامل با هرکدام از شاخصها مورد ارزیابی قرار

به گسترش ویالسازی در این محدودهها شده است .در

گرفت .نتایج حاکی از آن است که با بهکارگیری

نهایت از لحاظ مؤلفههای اجتماعی نیز میتوان به ایجاد

سیاستهای درب بسته و اهرمهای فشار نمیتوان

تعارضات فرهنگی میان روستاییان و صاحبان ویال،

در کاهش ویال سازی موفق بود ،لذا مهار ویالسازی

افزایش روحیّة تجملگرایی در میان روستاییان و کاهش

در استان مازندران ضروری بوده و نیازمند

سازی در محدوده موردمطالعه میباشد.
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برنامهریزی و ساماندهی مطلوبی بوده تا از ظرفیت حجم

قرار گرفتهاند .در قسمت عوامل اقتصادی نیز

جمعیتی که به استان عزیمت میکنند برای عمران و

میتوان به مؤلفههایی مانند ،باال رفتن درآمد دالالن و

آبادانی و بهبود وضعیت اقتصادی -منطقه استفاده

بورس بازان اراضی ،افزایش بورسبازی زمین و

مطلوب نمود .رویکردها بایستی با تأکید و پایداری از

افزایش قیمت اراضی در روستاها اشاره کرد که در

نظر زیستمحیطی ،کالبدی -فیزیکی ،اقتصادی،

گسترش ویال سازی مؤثر بودهاند و نقش این

اجتماعی و فرهنگی باشد.

مؤلفههایی که در جایگاه نخست واقعشدهاند را
میتوان با برنامهریزی راهبردی کمرنگ و منطقه

نتیجهگیری

موردمطالعه را به سمت توسعه پایدار سوق داد و

سکونتگاههای انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای

این نیازمند مدیریت یکپارچه کل سازمانها و

فضا ساز ،همواره با تأثیرپذیری از فرآیندهای درونی و

نهادهای مرتبط میباشد .درنهایت در عوامل

بیرونی مختلف ،در حال تغییر و تحول بودهاند .در این

اجتماعی مؤلفههای مانند ایجاد تعارضات فرهنگی

میان سکونتگاههای روستایی ،بهعنوان جزئی از نظامهای

میان روستاییان و صاحبان ویال ،افزایش روحیّة

جغرافیایی که خود متشکل از اجزایی مرتبط به

تجملگرایی در میان روستاییان و کاهش مهاجرت

یکدیگرند ،متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی-فضایی،

روستاییان به شهرها به ترتیب در جایگاههای اول تا

نحوه تعامل با ارتباط (درونی و بیرونی در مقیاس محلی،

سوم واقعشدهاند که نشاندهنده اثرگذاری این عوامل

منطقهای و ملی) خود ،درگذر زمان همواره دستخوش

از ابعاد اجتماعی در گسترش ویالسازی در

تحوالتی از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و کالبدی

محدودههای موردمطالعه میباشد؛ بنابراین نتایج این

شدهاند .نقاط روستایی استان مازندران به علت

پژوهش در حالت کلی نشان میدهد که پیامدهای

برخورداری از آبوهوای مطلوب و چشماندازهای زیبا

منفی ویالسازی و خوشنشین در روستاهای استان

در کشور دارای ویژگیهای منحصربهفردی میباشد؛ و

مازندران و پیرامون آنها به مراتب بیشتر از

همواره موردتوجه گردشگران و خوشنشینان میباشد.

پیامدهای مثبت آن میباشد .در مقایسه نتایج

در کنار این مزایا ،متأسفانه در سالهای اخیر گسترش

پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای قبلی باید عنوان

ساختوساز و به خصوص حالت ویال سازی در مناطق

کرد که نتایج پژوهش حاضر با پژوهش رحمانی و

ساحلی ،جلگهای ،کوهپایهای جنگلی و کوهستانی استان

خدادادی در سال  1391که معتقد است تحوالت

مازندران ،فضای روستاها را تغییر و در نتیجه بهترین

ایجادشده در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و

زمینهای کشاورزی به زیرساخت و سازهای مسکن
ویالیی و افراد خوشگذران

کالبدی روستاها ناشی از ایجاد و گسترش خانههای

قرار گرفته و سپس

دوم بوده است بهطوری که با ورود شهرنشینان به

تحوّالت زیادی در الیههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی،

روستاها تقاضای مسکن افزایش یافته و بسیاری از

اقتصادی و کالبدی روستاها و پیرامون آنها به وجود

ساکنان اصلی روستاها با تغییر کاربری اراضی

آمده است .بهطوری که یافتههای حاصل از مدل تاپسیس

کشاورزی به مسکونی و تجاری سبب نابودی نظام

بیانگر آن است که در بین مؤلفههای کالبدی عوامل تغییر

تولیدی روستاها گردیدهاند ،نسبتاً همپوشانی دارد.

شکل معماری بومی و سنّتی خانههای روستایی ،تغییر

در تحقیقی دیگر فیروز نیا و همکارانش در سال

کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویال و افزایش

 1391به این نتایج دستیافتهاند که دهستان تار رود

درآمد و اعتبارات عمرانی روستا در جایگاه نخست

تغییرات زیادی در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و

واقعشده است؛ که به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم
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محیطی به خاطر ساخت ویال داشته است و پیامدهای

جدول  .4حوزهبندی منطقهبندی استان مازندران از نظر

منفی اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی ناشی از گسترش

شدت بحران گسترش ویالسازی

خانههای دوم در منطقه موردمطالعه بیش از آثار مثبت
همچنین پژوهشی از علیاکبر عنابستانی در سال 1388
نشان داد که شکلگیری خانههای دوم با پیامدهای
کالبدی گوناگونی مانند تغییر کاربری باغات و مزارع،
تجاوز به حریم رودخانهها و تغییر چشمانداز روستایی
همراه بوده است بهطوری که  86.5درصد از خانههای
دوم در حاشیه بافت کالبدی یا به صورت محلهای

منطقه

منطقه بحرانی درجه ( 1گسترش شدید ویالسازی) تخریب زیاد ()Zone 1

آنها بوده است که با نتایج این پژوهش هماهنگی دارد.

شرح

شهرستان
نوشهر
نور
عباسآباد

ویژگیهای جغرافیایی

بخش
مرکزی
رویان

جلگهای -ساحلی
-

محور آپری
کالر

جلگهای– کوهپایهای– حاشیه جنگل
جلگهای – کوهپایهای حاشیه جنگل

خرمآباد
تنکابن

(دو هزار و

کوهستانی

سه هزار)
دشت کوهستانی –کوهستان – کوهپایهها –

آمل

الریجان

پلور و پیرامون دماوند (کوهستانی)

تنکابن

نشتا

جلگهای -ساحلی

رامسر

مرکزی

کوهپایهای – تپههای زیبا

محمودآباد

مرکزی

بخش ساحلی و جلگهای

محمودآباد

سرخرود

ساحلی – جلگهای

نور

مرکزی

جلگهای

قائمشهر

جاده نظامی

تپهای –پیرامون دریاچه و دانشگاه آزاد

نوشهر

کجور

دشتهای کوهستانی

جویبار

چپکرود

اراضی ساحلی

چالوس

مرزن آباد

کوهپایهای – کوهستانی

مسکونی ،معماری ناهمگون با محیط همراه بوده و منجر

چالوس

مرکزی

ساحلی – جلگهای

آمل

الریجان

کوهپایهای – کوهستانی

به بروز ناهماهنگی در چهره و ساختار محیطی آن شده

سوادکوه

مرکزی

کوهپایهای – کوهستانی

ساری

مرکزی

جلگه و تپهها

جدیدی در کنار روستای موجود احداث شده و در 42
درصد موارد ،به تغییر کاربری باغات و مزارع منجر شده
است .و همچنین نتایج پژوهشی از فضیله دادورخانی و
همکاران در سال  1392تحت عنوان «نقش گردشگری
خانههای دوم در تغییرات کالبدی – فیزیکی نواحی
روستایی در دهستان برغان شهرستان ساوجبالغ» بیانگر
آن است که در دهههای اخیر با پیامدهای کالبدی
گوناگون تغییر کاربری باغات و مزارع ،بافت سنّتی
مسکن روستا ،کاهش دسترسی ساکنان به زمینهای

منطقه بحرانی درجه  2در حال تخریب ()Zone 2

کالردشت

مرکزی

برای برونرفت از وضعیت جاری ،راهبردهایی
(اقتصادی ،اجتماعی –فرهنگی ،کالبدی-فیزیکی و
مدیریتی

–

نظارتی)

جهت

کاهش

گسترش

(اغلب بومیان) Zone 3

حاضر میباشد.

ساختوسازهای بیرویه و جلوگیری از تخریب اراضی
کشاورزی به ترتیب زیر پیشنهاد می شود:

منطقه ( )3شروع بحران و هجوم ساختوساز بهعنوان خانه دوم

است که به اتفاق نشاندهنده هماهنگی نسبی با پژوهش

ساری
ساری

رودپی
شمالی
رودپی
جنوبی

حاشیه جنگل

ساحلی – جلگهای
جلگهای

ساری

چهاردانگه

کوهپایهای – کوهستانی

ساری

دودانگه

کوهپایهای – کوهستانی

جویبار

چبکرود

ساحلی

فریدونکنار

مرکزی

ساحلی-جلگهای

منبع :یافتههای پژوهش1396،

منطقهبندی استان از نظر بحران ویالسازی
مطابق با بررسیهای میدانی و نقشه پراکندگی

متقاضیان و خریداران ویالها در مناطق بحرانی و

ساختوساز استان مازندران را میتوان از نظر ویالسازی

نیمه بحرانی اغلب خارج از استان به خصوص

و گسترش خانههای مردم میتوان به سه منطقه تقسیم

پایتخت و حوزه مرکزی سایر قسمتهای کشور

نمود (جدول .)4

زندگی میکنند و برای گذران تعطیالت نوروزی،
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فصل تابستان و یا برای زندگی در تمام مدت سال

نسبت به خرید ویال و یا احداث ویال به این مناطق

خصوصاً پس از دوران بازنشستگی به این مناطق هجوم

عزیمت مینمایند.
در نهایت در مناطق مختلف استان مازندران از

میآورند.
البتّه شایان ذکر است که در این منطقه تعدادی از

نظر میزان گسترش ویالسازی و شدت تخریب

جمعیت بومی منطقه برای داشتن خانه دوم هم نسبت به

اراضی کشاورزی پیشرفته ،میانی ،مقدماتی از

احداث ویال اقدام مینمایند .در مناطق شروع بحران

راهبردهای ارائهشده با اولویت تعیینشده میتوان

(منطقه  )3اغلب متقاضیان ساخت ویال ساکنین بومی

استفاده نمود تا با این رویکرد هجوم جمعیت

خصوصاً در شهرهای مرکزی جلگهای میباشند که

خوشنشین ،ویالسازان و متقاضیان مسکن دوم را

میخواهند در مناطق خوش آب ،ساحلی ،خصوص ًا

مهار نمود و از پیامدهای منفی آن کاست و از

ییالقی و کوهستانی برای گذران فصل تابستان تعطیالت

ظرفیت آنها برای توسعه و عمران و آبادانی منطقه

ویال داشته باشند البتّه در این مناطق هم تعدادی از اهالی

استفاده نمود لذا در نهایت راهبردهای پیشنهادی

پایتخت و سایر شهرهای کشور برای مالکیت خانه دوم

ارائه شده مذکور ،اولویتبندی گردیده است تا بتوان
بهترین برنامهریزی را انجام داد (جدول .)4

جدول  .4برنامهریزی و اولویتبندی راهبردهای پیشنهادی در مناطق سهگانه
حوزه بحرانی درجه 1

حوزه بحرانی درجه ( 2ویالسازی

حوزه بحرانی درجه  3ویالسازی کمتر

منطقه

(ویالسازی شدید)

نیمهشدید)

(شروع ویالسازی)

راهبردهای کالبدی

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

راهبردهای اقتصادی

اولویت سوم

اولویت اول

اولویت اول

راهبردهای فرهنگی اجتماعی

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت دوم

راهبردهای حقوقی مدیریتی و نظارتی

اولویت دوم

اولویت اول

اولویت اول

ساماندهی

جلوگیری و ساماندهی

جلوگیری شدید

نوع راهبرد

نوع رویکرد اصلی

منابع

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران ،1392،طرح
هادی روستای درویشآباد.

اصغری زمانی ،اکبر ،شاهرخ زادولی خواجه ،فاطمه زادولی و پیام
علی بخشیزاده( ،)1392ارزیابی میزان تغییرات کاربری

تقدیسی ،احمد و فرخنده سپهوند( ،)1394تغییرات محیطی-

اراضی در روستاهای الحاقی به کالنشهر تبریز طی

کالبدی گردشگری خانههای دوم در نواحی روستایی

دورهی زمانی ( 1381-1391نمونه موردی :آخماقیه)،

با رویکرد پایداری(مطالعه موردی :بخش رودبار

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سال دوم ،شماره

قصران شهرستان شمیرانات) ،جغرافیا و پایداری

هفتم ،صص.48-35

محیط ،شماره  ،14صص .29-41

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران ،1393 ،طرح هادی

تقوایی ،مسعود و محمدحسین سرایی ،1385،گسترش افقی

روستای پلور.

شهر و ظرفیتهای موجود زمین(مورد :شهر یزد)،
پژوهشهای جغرافیایی ،شماره.133-152 ،55

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران،1393 ،طرح هادی
روستای سالده علیا.

دادورخانی ،فضیله  ،حمید زمانی ،مجتبی قدیری معصوم و
اسماعیل عاشری  ،1392 .نقش گردشگری خانههای
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perspectives on rural development; Journal of
Rural Studies 30 .

دوم در تغییرات کالبدی -فیزیکی نواحی روستایی
(مطالعه موردی :دهستان برقان شهرستان ساوجبالغ)،
پژوهشهای روستایی ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان ،91
صص .277-299
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