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چکيده

در جوامع پيشرفته بخش اعظم جمعيّت در شهرها اسکان يافتهاند ومرام زندگي
شهري مردم را در خود غرق کرده است .به اين ترتيب روستا و زندگي روستايي
مفهومي دور از ذهن و از طرفي جذاب براي اين جمعيّت شهرنشين به شمار ميرود.
اين موضوع انگيزهي اصلي تبديل شدن روستا به يک مقصد گردشگري است.
مقوله گردشگري روستايي از عوامل تأثيرگذار در ارتباط شهر و روستا ميباشد ،که
پيامدهايي را به همراه خواهد داشت .از اين رو بررسي گردشگري خانههاي د ّوم و
روابط متقابل شهر وروستا از اهميّت کاربردي ويژه اي برخوردار ميباشد.

واژههاي كليدي :گردشگري روستايي ،خانههاي د ّوم ،روابط متقابل شهر
و روستا.

 -1مقدمه

اوقات فراغت بعنوان يکي از نيازهاي اساسي جوامع معاصر شناخته شده و
در راستاي اين امر گردشگري نيز بعنوان يکي از شيوههاي گذران اوقات فراغت
گسترش و توسعه يافته است( .پاپلي يزدي و سقايي )38 ،13 82 ،پديدهي شهرنشيني
که شامل رشد جمعيّت شهرها ،افزايش تعداد شهرهاي بزرگ و ظهور شهرهاي
تازه میشود تحوالتي را در ساختار فيزيکي ،اقتصادي و فرهنگي _ اجتماعي آنها،
به وجود آورده است .ترديدي نيست که با گرايش روزافزون شهرنشيني ،توجه
به مسائل فضايي ،تدارکات و چگونگي شکلگيري آنها ،همچنين ارتباط با محيط
اطراف وروستاها از اهميّت شاياني برخورداراست (رضواني .)2 ،1374 ،در ارتباط
شهر و روستا عوامل متعددي نقش دارد؛ از ميان عوامل متعدد در اين ارتباط،
گردشگري روستايي و احداث خانههاي د ّوم نقش بيشتري ايفا ميکند و اهميّت
بررسي وتحقيق در اين راستا برکسي پوشيده نيست.

 -2روش تحقيق

هر تحقيقي با توجه به نوع هدف و روش ،در جمع آوري اطالعات
شيوهي خاصي دارد ،تحقيق حاضر به لحاظ اهدافي كه پيگيري ميكند از
نوع تحقيقات کاربردي است و روش انجام آن توصيفي و تحليلي ميباشد.

 -3مباني نظري تحقيق
 -1-3گردشگري روستايي

شامل تمام مظاهر ونمودهايي ميباشد که در نواحي روستايي شايسته و
در خور اوقات فراغت باشد ( .)Macdonal، 2003، 4گردشگري روستايي از
دو جنبه داراي اهميت است .يکي بعنوان فعاليت گستردهي جهاني و ديگري
تأکيد بر توسعهي سياستهاي منطقهاي و محلي.
گردشگري روستايي را به واقع بايد نوعي از گردشگري پايدار تلقي
کرد ،زيرا انتظار ميرود که حضور گردشگران به تقويت زندگي روستايي
بيانجامد .ارتقاي سطح روستا ،افزايش توان مالي مردمان روستا وبهبود
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اوضاع اقتصادي روستائيان و حفظ محيط و فرهنگ روستايي را به همراه
داشته باشد .اين نوع گردشگري ميتواند حفظ سنتها و ارزشهاي کهن
روستا و انتقال آن به مردم را نيز به دنبال داشته باشد .گاه بقاي برخي مناطق
روستايي در جهان وابسته به حضور گردشگران و توجه ايشان به نواحي
تلقي ميشود( .رنجبران و زاهدي.)72-71 ،1384 ،
تحوالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جهان طي سدههاي اخيـر بويژه
در زمينهي افـزايش جمعيّت ،گسترش شهرنشيني ،توسعهی راههاي ارتباطي
و وسايل حمل ونقل ،افزايش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعي منجر
به توسعهي گردشگري در نواحي روستايي شد .البته گردشگري روستايي
بعنوان يک فعاليّت در نيمه د ّوم قرن  18در انگلستان و اروپا ظاهر گرديد؛ قبل
از آن نيز نواحي روستايي مورد استفاده فعاليتهاي تفريحي قرار ميگرفت،
اما محدود به اشراف ،درباريان و اقشار خاصي بود .برخي از فعاليتهاي
گردشگري روستايي همراه با بيتوته در نواحي روستايي است .اين حضور
عمدت ًا به صورت اقامت در چادر ،واگنهاي مسافرتي ،خانههاي د ّوم ،منازل
خصوصي کرايهاي مهمانسرا و هتل در نواحي روستايي ميباشد .اقامت در
خانههاي د ّوم رايجترين شکل گردشگري روستايي است ،به همين دليل
شکلگيري وگستـرش خانههاي د ّوم امروزه بعنوان مهمتـرين پيـامد تـوسعه
گردشگري در نواحي روستايي است( .رضواني) 60 ،1382 ،

 -2-3خانههاي د ّوم

در مورد خانههاي د ّوم تعريف واحدي وجود ندارد؛ هر مطالعهاي نيز عريف
خاص خود را ارائه ميدهد و از لحاظ روش شناسي هم تعيين آنها بسيار مشکل
است؛ در فرهنگ جغرافياي انساني جانستون در اين مورد چنين آمده است:
خانه د ّوم ،خانهاي است که بوسيلهي خانوارهاي ساکن در نقاط ديگر
خريداري و يا به مدت طوالني اجاره ميشود .چنين خانههايي معموالً در
نواحي روستايي قرار داشته و براي مقاصد تفريحي استفاده ميشوند ،داراي
اسامي خانههاي آخر هفته و خانههاي تعطيالت نيز هستند.
مؤسسهي ابداعات اجتماعي در امريکا نيز خانههاي د ّوم را بدين
صورت تعريف ميکند :خانههايي هستند که کمتر از  91روز در هر سال
تقويمي اشغال ميشوند .به هر حال ميتوان گفت خانههاي د ّوم يا تعطيالت،
مساکني است که در نواحي مختلف از جمله نواحي روستايي توسط ساکنان
شهرها معموالً ساخته و يا خريداري ميشوند و در روزهاي معيني مانند
روزهاي تعطيالت و فصل تابستان و عمدت ًا با هدف فراغت و تفريح مورد
استفاده قرار ميگيرند (رضواني.) 60: 1382 ،
ژان برنارشاريه گسترش خانههاي د ّوم را مربوط به توسعهي موتوري شدن
وسايط نقليه ،گسترش افق اين قلمرو و گذران اوقات فراغت در پايان هفته ،به
ويژه در اطراف شهرهاي بزرگ ميداند؛ او معتقد است که پديدهي اقامتگاههاي
ثانويه (خانههاي د ّوم) با گذران اوقات فراغت و مسئلهي مالکيت ارتباط دارد و

تدارک يک اقامتگاه ثانويه را ميتوان بعنوان محلي براي سرمايه گذاري ،مضموني
براي ارضاء نياز به کسب حيثيت و وجههي اجتماعي و يا مکاني براي پناه جستن
به روزگار بازنشستگي به حساب آورد (شاريه) 235-233 :1372 ،
ماکس درئو :اقامت در يک سکونتگاه ثانويه شکل ديگري از گردشگري
است که يا به افراد مرفه اختصاص دارد و يا به دهقانان سابقي که خانه
ي پدري و يا شخصي خود را ،پس از مهاجرت به شهر ،همچنان حفظ
کردهاند؛ اکثرا ً چنين سکونتگاههايي در يک روستا قرار دارد و وجود آنها با
مناسبات ناشي از مالکيت در ارتباط است (دروئو.) 410: 1374 ،
حسيني ابري :اين پديده خاص دهکدههایي است که به سبب موقع و مناظر
جغرافيايي و اقليم خود مورد استقبال گردشگران قرار ميگيرد ،در اين باره
نبايد نقش مجاورت شهرهاي بزرگ را فراموش کرد .بهترين نمونهي اين
دسته از نقاط در منظومههاي روستايي د ّرهي جاجرود و اوشان ،دامنههاي
شير کوه يزد ،دهات د ّرهي زاينده رود در حوزههاي وسطي و عليا ،قمصر و
دهات اطراف منطقهي کاشان ،حوزهي طرقبه در غرب شهر مشهد .... ،ديده
ميشود .ا ّما بايد پذيرفت که نقاط روستايي ياد شده نيز از اين دگرگونيها بر
کنار نخواهند ماند و روز به روز چهرهي آنها شهريتر و مردمش مدنيتر و
اقتصادش علميتر خواهد شد (حسيني ابري.)246 :1380 ،
حسيني ابري :در روستاهاي کوهستاني و يا ساحلي ،برخي از گروههاي
مرفه نشين اقدام به ساختن مساکن ثانويه نموده و در طول فصول مناسب يا
در تعطيالت آخر هفته از آن استفاده ميکنند .اداره امور اين دهات که داراي
خانههاي د ّوم هستند ،از طريق مشارکت ساکنان به انجام ميرسد(همان .)46 :

 -3-3روابط شهرو روستا

شهر و روستا به عنوا ن فضاهاي جغرافيايي هستند که از درهم تنيدگي
بسيار معنادار عناصر فضايي و كالبديبه وجودآمدهاند ،گرچه از دير باز دو
جامعهي شهري وروستايي در نقاط مختلف جهان نظام متفاوتي داشته ولي
شهر هميشه مرکز ثروت وقدرت بود .شهرها درگذشته با اتکا به روستاها و
حوزههاي نفوذ خود ادامهي حيات ميدادند .روستاها نيز هر چند به شهرها
وابستگي داشتند ،ولي چون توليد کنندهي محصوالت کشاورزي و دامپروري
بودند ،بيشتر به خود متکي بوده و مبناي زندگي آنان با تکيه بر اقتصاد
کشاورزي و دامپروري استوار بود (رضواني ،1374 ،پيشگفتار ).
رابطه کليهي وابستگيها ،پيوستگيها ،بده بستانها وجريانات متقابل
يا يکجانبه (انسان ،کاال ،اطالعات ،سرمايه ،انرژي وفرهنگ و )..تحت
عنوان رابطه جاي ميگيرند .سر منشاء رابطهها نياز ميباشد که به دليل
عدم توزيع متقابل جمعيت و منابع مطرح ميگردد .رابطه ماهيت ًا جنبهي دو
طرفه داشته وداراي انواع مختلف با شدت و ضعفهاي متفاوت ميباشد.
بنابراين منظور از رابطه بين شهر و روستا تمام اشکال ارتباط و کليهي
وابستگيها يا پيوستگيهاي بين اين سکونتگاه ميباشد؛ در ذات لفظ رابطه
ماهيت طرفيني (دوجانبه) مطرح ميشود ،لذا در ارتباط شهر وروستا بايد
نگرش وانتظاري دو سويه داشت (صرامي.)23 ،1382 ،

 -4اثرات خانههاي د ّوم بر جوامع روستايي
 -1-4اثرات اقتصادي

اشتغالزايي – يکي از مشکالتي که در جامعهي امروز وجود دارد و
هر روز بحرانيتر ميشود پديدهي بيکاري است ،از جمله فوايد احداث

خانههاي د ّوم در نواحي روستايي ظهور اشکال استخدامي مکمل است که
ممکن است به ويژه به سود زنان و مردان جواني باشد که همواره طبقاتي
را تشکيل ميدهند که در نواحي مبتني برکشاورزي براي آنها کار به آساني
فراهم نيست .کار در هتلها و خانههاي شبانه روزي يا در توليد و فروش
هدايا ،مانند کار روي ظروف سفالين ،پارچههاي دستباف و يا ايجاد
بنگاههاي خريد و فروش زمين و سرايداري يا باغباني در خانههاي د ّوم
از جمله مشاغلي هستند که در پي گسترش خانههاي د ّوم در روستا شکل
ميگيرند( .فشارکي.)128 : 1370 ،
افزايش داد و ستد -زارعين محلي اين فرصت را دارند که پاره اي از
توليدات خود را (شير ،سبزيجات ،ميوه) به اشغالکنندان خانههاي د ّوم
عرضه نموده و بدين وسيله موفق به کسب درآمد اضافي شوند.
کسب سرمايه – روستائيان با فروش صنايع دستي و محصوالت توليدي
خود و همچنين فروش بخشي از زمينها و امالک بال استفادهي خود به
گردشگران خانه دو ّمي میتوانند کسب سرمايه کنند.
دريافت عوارض و ماليات – مالکان خانههاي د ّوم ملزم به پرداخت
ماليات و عوارض محلي به روستاي محل استقرار خود ميباشند.
افزايش بهاي اراضي و کاال و خدمات – تقاضاي زمين براي ايجاد بنا،
گاه به نحوي سرسامآور بر بهاي اراضي ميافزايد و اين شرايطي مناسب
براي حفظ فعاليتهاي کشاورزي به شمار نميآيد (شاريه )248: 1373 ،و
افزايش بهاي زمين ،ساختار سنتي اقتصاد روستا را از بين ميبرد و مناطق
ييالقي با روند فزايندهي شهري شدن روبرو ميشوند (اريسيان.) 22 : 1382 ،
تهديدي براي کشاورزي – تقاضاي زمين براي احداث خانههاي د ّوم،
موجب تغيير کاربري اراضي کشاورزي و تبديل آنها به ويالهاي ييالقي و
فضاي کشاورزي در برابر گسترش فضاهاي ساختماني آشکارا رو به قهقرا
ميگذارد (شاريه )248 : 1373 ،و در نهايت کمبود معيشتي گريبانگير جامعه
خواهد شد چرا که بخشي از نيازهاي غذايي جامعه از همين اراضي که تغيير
کاربري يافتهاند ،تأمين ميشده که با تبديل آنها به خانههاي د ّوم اين منبع
تأمين مايحتاج غذايي از دست رفته است .بنابراين گسترش بدون برنامهي
خانههاي د ّوم باعث قطعه قطعه شدن بهرهبرداريهاي کشاورزي شده که در
نهايت سطح توليد کاهش عميقي خواهد يافت.
عدم توجيه اقتصادي – احداث خانههاي د ّوم بسيار مجلل و گران قيمت
که در اکثر ايام سال خالي ميباشد ،شايد توجيه اقتصادي نداشته باشد ،چرا
که مصرف سرمايه هنگفت براي ساخت خانههاي د ّوم ،هيچ گونه بازدهي
اقتصادي در پي نخواهد داشت و اگر همين سرمايه جذب بازار کار و توليد
گردد نه تنها پول راکد و بال استفاده نمانده و در جريان است بلکه در اثر
توليد ارزش افزوده و نه کاذب ايجاد خواهد شد که به نفع اقتصاد ملي و کل
جامعه ميباشد (صالحي نسب.) 35: 1384 ،

 -2-4اثرات اجتماعي

ايجاد رقابت و از بين رفتن پيوستگي جامعهي روستا – خانههاي د ّوم
مانند تمام شکلهاي نفوذ شهري در روستا عناصر پيوستگي را درجامعهي
روستا ،از طريق معرفي کردن يا تشديد رقابت و فرديت در هم ميشکند،
در حالي که روستائيان ممکن است در گذشته در کار زارعي با يکديگر
همکاري وتشريک مساعي داشته باشند هم اکنون مانند رقبايي عمل خواهند
کرد ،زيرا که در جهت تأمين زمين براي احداث خانههاي د ّوم شهريها
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با هم به رقابت ميپردازند ،اما همهي اعضاي جوامع محلي روستايي از اين
لحاظ قادر به رقابت نميباشند و به اين ترتيب حسادت و نارضايتي از طرف
آنهايي است که نسبت به افرادي که از طريق فروش امالک خود به سرمايه
خوبي دست يافتهاند و يا درآمدشان را افزايش داده و زندگي شان تغيير
کرده ،شکل ميگيرد و اين مسأله باعث اختالف و برهم خوردن جامعه ي
يکدست روستا ميشود (فشارکي.)131: 1370 ،
تغيير مفهوم «کار» نزد روستائيان –مفهوم کار از نظر روستانشين بعد از
آنکه با مسافرين شهري تماس برقرار کرد تغيير خواهد کرد .درگذشته به
فعاليتهاي کشاورزي سنتي بصورت يک راه و روش زندگي نگريسته
ميشد تا بصورت يک فعاليت شغلي .بدين ترتيب ،کار کشاورزي طوري
ترتيب داده شد که ساعات بيداري زارع و اعضاي خانوادههاي کشاورز
شروع به تهيهي جا و غذا و ساير تدارکات براي مسافرين تازه وارد کردند
آنها فعاليتهاي خود را به گونهاي تنظيم خواهند کرد که ناگزير متوجه
مقاصد انتفاعي خواهد بود و همچنين به گونهاي که «کار» و «اوقات فراغت»
کام ً
ال از هم تفکيک خواهد شد.
تطبيق دو سيستم مختلف ارزشي به بخشهايي از محيط روستا – دو
سيستم کام ً
ال مختلف به بخشهايي از محيط روستا تطبيق داده ميشود.
زارعين و توريستها به محيط روستايي مزارع وکشتزارها از ديدگاههاي
کام ً
ال متفاوتي مينگرند ،براي مسافر تازه وارد يک باريکه زمين کشاورزي
ممکن است از نظر بصري جاذب يا غيرجاذب باشد .اين باريکه زمين ممکن
است تسهيالتي را جهت لذت او از ناحيهي مورد نظر عرضه دارد يا ندارد.
نواحي روستايي بنابراين توسط اعضاي گروههاي مختلفي که هدفهاي
متفاوتي در سر دارند به طريق گوناگوني ارزيابي ميشود .چنين نواحي
همچنين به طرق متفاوتي مورد برداشت و تفسير قرار ميگيرد .براي مثال،
يک زارع ممکن است به جبههي پرشيب يک تپه بصورت يک قطعه زمين
غيرحاصلخيز با خاکهاي سنگي نازک که براي مقاصد کشاورزي داراي
ارزش محدودي است ،نظاره کند.
براساس چنين مالکي ،او به آن ارزش پولي ناچيزي ميدهد ،از طرف
ديگر ،يک مسافر شهري ممکن است به همان قطعه زمين بصورت يک محل
بسيار دلپذير با يک ديد عالي مشرف به منظري مصفا که موقعيت خوبي را
براي بناي يک خانهي د ّوم عرضه ميدارد ،بنگرد .در نتيجه مسافران مايلند به
مالکان اراضي روستايي مبالغي به مراتب باالتر در قبال فروش زمين بپردازند
تا اگر ملک مربوط صرف ًا به منظور استفاده کشاورزي به معرض فروش
گذاشته ميشد (همان.) 131 :1370 ،
ايجاد اختالف و کشمکشها– اختالف و کشمکشها به نحو اجتناب ناپذيري
برانگيخته خواهد شد زيرا که همهي سکنهي ده ميل ندارند خدمات خود را
به مسافرين بفروشند يا امالک خود را براي مصارف تفريحاتي عرضه دارند.
چنين مردمي ممکن است نقشههاي خود را براي بزرگ کردن کشتزار يا براي
ترکيب قطعات کوچکتر زمين زراعي 1بر آب ببينند ،ا ّول به خاطر قطعات زمين
پراکندهي اطراف ده که متعلق به خانههاي د ّوم مسافرين شهري است و بنابراين
براي تجديد ساختار کشاورزي در دسترس نيست و د ّوم به واسطهي صعود کلي
قيمت زمينهاي ده از زماني که تهاجم خانههاي د ّوم شهريها آغاز شده است.
تضعيف يا تشديد مهاجرت روستائيان به شهر– از يک طرف ميتوان گفت
که گسترش خانههاي د ّوم براي روستائيان يکسري اشتغاالتي را ايجاد ميکند
که مکمل کشاورزي است و بدين وسيله منابع در آمد اضافي عرضه ميکند
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که به سکنه روستايي اجازه خواهد داد شرايط زندگي خويش را بهبود بخشد
و بدين وسيله آنها را به ماندن در روستا تشويق ميکند .چنين مزيتي ممکن
است در رابطه با زنان جوان که براي آنها مشاغل محلي به آساني فراهم
نيست و بنابراين بيشتر از مردان جوان براي مهاجرت به شهر مستعد هستند
ارزش ويژهاي داشته باشد(همان .)132:
از طرف ديگر ،ميتوان چنين گفت که به چند دليل خانههاي د ّوم باعث
تشديد مهاجرت روستائيان ميشود :دليل ا ّول طبق نظريه داليل اجتماعي و
رواني مهاجرتهاي روستايي «احساس بيعدالتي» از جانب روستائيان است.
مهمترين شرط بروز احساس بيعدالتي از افراد روستايي افزايش انتظارها
است ،که يکي از علتهاي عمدهي افزايش انتظارها بخصوص بين جوانها
در نواحي روستايي داراي خانههاي د ّوم ،مشاهدهي عيني خانههاي لوکس و
مجهز ثروتمندان شهري در روستاها ميباشد که روستانشينان را از وضع و
شرايط خود ناراضيتر ساخته و آنها را بطرف شهر ميراند.
دليل د ّوم تقاضاي شديد جهت خريد امالک روستائيان از طرف
شهريهاست ،شرايط خيز اقتصادي را براي برخي از روستائيان آماده
مينمايد ،لذا با فروش زمينهاي خود به متقاضيان شهري سرمايه خوبي
نصيبشان ميشود که همين سرمايه عاملي ميشود جهت مهاجرت به شهر تا
از آن سرمايه استفاده سودآورتري گردد و يا از امکانات بيشتر وبهتر شهري
برخوردار شوند .دليل سوم از طرف ديگر برخي از فروشندگان روستايي به
دليل نداشتن زمين ديگري جهت کار کشاورزي در روستا مجبور به ترک
روستا ميگردند (صالحي نسب.) 36 : 1384 ،
تعارض اجتماعي – فرهنگي ميان روستائيان و گردشگران خانههاي د ّوم
– همزيستي ميان روستائيان و کساني که به تعطيالت ميآيند ،نظير همزيستي
ميان روستائيان و روستانشينان شهري ،بدون بروز تصادم و برخورد نبوده
است و فرهنگ روستايي و فرهنگ شهري تا روزگار نزديک به ما چنان از
هم بيگانه و با يکديگر مغاير بودهاند که فرا رسيدن مسافراني که براي گذران
ايام تعطيل به روستاها ميآمدهاند به مثابهي يک تهاجم فرهنگي تلقي ميشده
است .روستائيان از رفتار سبکسرانه و توأم با ولنگاري شهريان از راه رسيده
شکوهها سر ميدادهاند :اينان زمينهاي زير کشت را لگد مال ميکنند ،گلها،
ميوهها و ...را ميچينند ،وضع لباس پوشيدنشان توأم با مصامحه و خالف
شئون محل است (شاريه .) 283 :1373 ،روستائيان با عقايد جديد ،مد لباس
و شيوههاي نادرست رفتاري آشنا ميشوند که با ارزشهاي سنتي – فرهنگي
مقابله ميکنند (شارپلي .)44 :1384 ،ساکنان خانههاي د ّوم نيز به نوبهي خوداز آزار
کشاورزان دلي پرخون دارند.

 -3-4اثرات کالبدي – فيزيکي

تغييرات کاربري زمين – تبديل باغات و اراضي مرغوب کشاورزي و
حتي مراتع نواحي روستايي به ساختمان از جمله عوامل اثرگذار خانههاي
د ّوم بر الگوي کاربري زمين است.
ايجاد دوگانگي در محيط زيست ساخته شده – بافت مسکوني روستا سنتي
میباشد و همگن با محيط طبيعي ناحيهي روستايي است .اما عمدت ًا خانههاي
د ّوم در بافت قديم روستا يافت نميشوند ،بلکه در حاشيهي بافت يا در محلهي
جديد ساخته شده و با محيط روستا ناهمگون و در تضاد ميباشند.
توسعهي فيزيکي محيط روستا – با گسترش خانههاي د ّوم ،روستا توسعهي
فيزيکي يافته و توسعهي فيزيکي روستا به سمتي میباشد که تقاضا براي

ساخت خانهي د ّوم بيشتر است ( در کالردشت توسعه به سمتي است که
تقاضا براي ساخت ويال بيشتر است).
تغيير نوع مصالح و سبک معماري – خانههاي سنتي روستائيان معموالً
مصالحش بر گرفته از خود ناحيه ميباشد و بصورت همگون و هماهنگ با محيط
اطراف است .بطوري که در نواحي روستايي جنگلي عمدهي مصالح از چوب و
در نواحي کوهستاني از سنگ و در نواحي نيمه بياباني از خشت و گل ميباشد.
اما خانههاي د ّوم که در روستاها احداث ميشوند از مصالح محلي ساخته
نشدهاند بلکه از مصالح شهري و با تيپ کام ً
ال متفاوت از خانههاي روستايي
ساخته ميشوند ،بطوري که معماري خانههاي روستايي با کارکردهاي
مختلف آن از قبيل :دامداري ،طيورداري ،تهيهي فرآورهاي دامي ،گياهي و
صنايع دستي ميباشد؛ در حالي که خانههاي د ّوم فقط کارکرد استراحتي و
تفريحي دارند ،اما بتدريج و با حضور خانههاي د ّوم در نواحي روستايي،
روستائيان از آنها ياد گرفتهاند که خانههاي خود را از مصالح بادوام بسازند و
تا حدودي جنبههاي استراحتي منازل روستايي افزايش يافته است و معماري
آنها مختلط شده است (صالحي نسب.) 38: 1384 ،
تغيير چشمانداز – تمام اثرات و پيامدهاي کالبدي ،فيزيکي خانههاي د ّوم که ذکر
آن گذشت ،به شکل تغيير چشمانداز طبيعي نواحي روستايي به چشم ميآيند.
گسترش و ساخت خانههاي د ّوم در اطراف رودخانهها و دامنهها سيماي طبيعي
روستا را بر هم زده و ايجاد نوعي دوگانگي در محيط روستا ميکند و منظرههاي
زيباي روستا در اثر ساخت اين خانهها از بين ميرود و خدشهدار ميشود.
بهبود تأسيسات و تجهيزات – در برخي از نواحي روستايي که با کمبود
خدمات زيربنايي روبرو هستند احداث خانههاي د ّوم باعث بهبود تأسيسات
و تجهيزات زيربنايي از قبيل جاده و راه روستايي ميگردد.

 -4-4اثرات زيست محيطي

آلودگي آب ،صوتي– گسترش خانههاي د ّوم آلودگي را در مناطق
روستايي افزايش ميدهد ،آلودگي در اثر تخليه زبالهها و نخالههاي ساختماني
که بصورت ظاهري است و يا آلودگي صوتي در اثر ساخت و ساز خانههاي
د ّوم و يا رفت و آمد گردشگران خانه دومي ايجاد ميشود.

نتيجهگيري

در جوامع پيشرفته بخش اعظم جمعيّت در شهرها اسکان يافتهاند ،از
طرفي ماشينيتر شدن زندگي و افزايش سريع آلودگيهاي مختلف باعث
ايجاد خستگي و نياز به اوقات فراغت شده و در اين راستا گردشگري بعنوان
يکي از شيوههاي گذران اوقات فراغت در جوامع معاصر گسترش و توسعه
يافته است ،از طرف ديگر مرام زندگي شهري مردم را به خود غرق کرده و
روستا و زندگي روستايي مفهومي دور از ذهن و جذاب براي اين جمعيت
شهرنشين بشمار ميرود و اين موضوع انگيزهي اصلي تبديل شدن روستا به
يک مقصد گردشگري است.
تفرج
و
آرامش
به
نياز
است،
نيـاز
رابطه
منشاء
سر
همانطور که بحث شد
ّ
و کسب ّ
لذت از هواي پاکيزه و آشنايي با فرهنگهاي بومي و محلي و ...هر
روز بر شمار گردشگران روستايي افزوده و پايههاي رابطهي شهر و روستا
را مستحکم تر نموده است.
بر همين اساس جريان گردشگري روستايي و گسترش خانههاي د ّوم
در راستاي نيازهاي ساکنان کالن شهرها ،پيرامون گذران اوقات فراغت

و بر بنيان خواست آنها پديدار گشته است .از اين رو برنامهريزي براي
گـردشگـري پـايـدار در نواحي روستـايي امري ضروري است ،در واقع
برنامهريزي بهترين وسيله براي مهار گسترش خانههاي د ّوم و جلوگيري از
رشد افسار گسيخته و مضر آن است .برنامهريزي زيست محيطي که بر مبناي
بررسي و تحليل همهي منابع زيست محيطي و به ويژه طبيعي استوار است،
در واقع پايه و مبناي ساير برنامهريزيهاي توسعهاي قرار ميگيرد .بر
اين اساس و بر مبناي ارزيابي توان محيطي حدّ توسعه و وسعت و نوع خانههاي
د ّوم در نواحي روستايي مشخص ميگردد .به عبارت ديگر تعيين چگونگي
(مثبت يا منفي بودن ) اثر خانههاي د ّوم بر منابع بر عهدهي ارزيابي و برنامهريزي
است( .محالتي)115 : 1382 ،در گذشته يکي از بزرگترين مشکالت در برنامهريزي
شهري و روستايي نگاه منفرد به هرکدام از دو فضا بود .حساسيت منطقه و روند
شهرگرايي موجود ،لزوم نگاهي يکپارچه به نفع محيط و فضاي منطقه را نيازمند
است و لذا ساماندهي احداث خانههاي د ّوم و ويالنشين در روستاها نيازمند
ساماندهي و همکاري و تعامل مديريت شهري و روستایي است ،که ناگزير
نيازمند اتخاد ديدگاهي سرزميني ميباشد (فيروز نيا.)1385 ،5 ،
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