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هاي دوم بر روستاها، مطالعه 
  دهستان شیرکوه، استان یزد

  ، ایرانجغرافیا، دانشگاه تهرانریزي روستایی 
  ، ایرانزي روستایی، دانشگاه تهران

  ، ایرانریزي روستایی، دانشگاه تهران

 هاي اخیر ساکنین شهرهاي بـزرگ و مـادر  
شهرهاي ایران، نواحی کوهستانی اطراف شهرها و یا نواحی ساحلی را براي گـذران اوقـات فراغـت و    
استان یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خـود، از نظـر   
هاي شـیرکوه و روسـتاهاي آن موقعیـت    

هـاي دوم در ایـن    خانـه . هاي دوم فـراهم نمـوده اسـت   
اوج ایـن پدیـده   . از انقالب و بویژه با رواج استفاده از اتومبیل شخصی افزایش یافته اسـت 

ترین عامل در جذب گردشگران به این ناحیه، اختالف دما بـا  
 هـاي دوم داراي اثـرات   احـداث و گسـترش خانـه   

هدف این مقاله، بررسی پیامدهاي . محیطی و کالبدي است
 -هاي دوم در نواحی روسـتایی دهسـتان شـیرکوه بـا اسـتفاده از روش توصـیفی      

کـه  دهـد   نشـان مـی   نتـایج . باشـد  مـی ) 
ها و گسترش فیزیکی روستاها و از سوي دیگر تخریب و کاهش 

  .هاي دوم، گردشگري روستایی، اثرات کالبدي، دهستان شیرکوه
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هاي دوم بر روستاها، مطالعه  خانهتحلیل اثرات کالبدي گسترش 
دهستان شیرکوه، استان یزد: موردي

  
ریزي روستایی  برنامهجغرافیا و استاد ، 1محمدرضا رضوانی
زي روستایی، دانشگاه تهرانری دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه، حمیدرضا باغیانی

ریزي روستایی، دانشگاه تهران کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهدانشجوي ، بهرام هاجري
  

  چکیده
هاي اخیر ساکنین شهرهاي بـزرگ و مـادر   در سال. ي جدیدي نیست هاي دوم، پدیده احداث خانه

شهرهاي ایران، نواحی کوهستانی اطراف شهرها و یا نواحی ساحلی را براي گـذران اوقـات فراغـت و    
استان یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خـود، از نظـر   . اند ویالیی انتخاب نمودههاي  ساخت خانه

هاي شـیرکوه و روسـتاهاي آن موقعیـت     هاي طبیعی گردشگري داراي محدودیت است؛ اما دامنه جاذبه
هاي دوم فـراهم نمـوده اسـت    مناسبی را براي جذب گردشگران و ایجاد خانه

از انقالب و بویژه با رواج استفاده از اتومبیل شخصی افزایش یافته اسـت  نواحی بعد
ترین عامل در جذب گردشگران به این ناحیه، اختالف دما بـا  مهم. باشد به بعد می  80ي  مربوط به دهه

احـداث و گسـترش خانـه   . شهرهاي اطراف و مسافت نسبتاً نزدیـک آن اسـت  
محیطی و کالبدي است فرهنگی، زیست -مختلف اقتصادي، اجتماعی

هاي دوم در نواحی روسـتایی دهسـتان شـیرکوه بـا اسـتفاده از روش توصـیفی       کالبدي گسترش خانه
) پرسشـنامه (اي و میدانی  تحلیلی و بکارگیري مطالعات کتابخانه

ها و گسترش فیزیکی روستاها و از سوي دیگر تخریب و کاهش  هاي دوم باعث بهبود وضعیت راه خانه
  .است  هاي کشاورزي شده سطح باغات و زمین

هاي دوم، گردشگري روستایی، اثرات کالبدي، دهستان شیرکوه ، خانهگردشگري: کلیدي کلمات

                                                             
hr.baghiani@gmail.com                                                            نویسنده مسئول:  -1 
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  مقدمه -1
ـ تحوالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جهان  ویـژه در  ه بعد از جنگ جهانی دوم ب

هـاي ارتبـاطی و حمـل و نقـل،      زمینه سهولت تحرك و جابجایی در رابطه با بهبـود راه 
زیسـت، بهبـود رفـاه     افزایش اوقات فراغت، گسترش شهرنشینی، افزایش آلودگی محیط

اجتماعی و امکان تخصیص بخشـی از درآمـد بـراي امـور غیرضـروري، موجـب رواج       
هاي دوم ابتدا در مغرب زمین و سپس در بسیاري  ایی و به تبع آن خانهگردشگري روست

تواند اثرات  هاي دوم می گسترش مالکیت خانه .)1972، 1کلوت( از کشورهاي جهان شد
  .منفی بر نواحی روستایی داشته باشد

توانـد   هـاي دوم مـی   معتقدند که گسترش خانه) 1982( وال و اسمیتدر این رابطه  
 و تخریب پوشش گیاهی به روستاها آسیب برسـاند  زیبائی بصري روستاها با برهم زدن

هـاي دوم در نـواحی روسـتایی، بـه      ها بـا گسـترش خانـه   به نظر آن ).25: 2004، 2هال(
نـواحی  ویژه در نـواحی  ه در ایران ب. ها توجه کمی شده است ي زیبایی و توازن آن جنبه

همچنین سواحل دریـاي خـزر از چنـد    و کوهستانی اطراف شهرهاي بزرگ و روستایی 
هاي تعطیالت بـا هـدف گذرانـدن اوقـات فراغـت       هاي دوم یا خانه ي گذشته، خانه دهه

هـاي   با توجه به ماهیت گردشـگري و خانـه  . )59: 1382رضوانی، ( گسترش یافته است
هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی، بروز تغییرات و تحـوالت   دوم و ارتباط آن با فعالیت

ـ   اجتناب اجتماعی و فرهنگی -محیطی و اثرات اقتصادي  زیست ویـژه  ه ناپـذیر اسـت، ب
ذکـر  هاي  تواند اثرات نامطلوبی در زمینه هاي دوم می خانه ي رویه و بدون برنامه رشد بی
  .)59: 1382رضوانی، ( دماییجاد نشده ا

مرتفـع  اي  هاي شهرستان تفت، بدلیل قرارگیري در ناحیه دهستان شیرکوه، از دهستان
هاي شیرکوه از نظر آب و هـوایی و پوشـش گیـاهی، در     و کوهستانی و استقرار در دامنه

این شرایط موجب جذب گردشـگران  . رود بفرد به شمار می اي منحصر استان یزد منطقه

                                                             
1- Clout 
2- Hall  
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هـاي ناشـی از    به این ناحیه در بیشتر مواقع سال هم در فصل سـرد سـال بـدلیل جاذبـه    
ي دارا بودن آب و هواي معتدل و مطبـوع   سال بواسطهبارش برف و هم در فصول گرم 

و پوشش گیاهی مناسب و اختالف درجه حرارت ناشـی از وجـود اخـتالف ارتفـاع بـا      
  .شهرها و نقاط مسکونی همجوار شده است

هاي ارتباطی، سفر به این  با گذشت زمان و بهبود کیفیت وسایل حمل و نقل و جاده
که بویژه بعد از انقـالب، حضـور گردشـگران در ایـن      ناحیه افزایش یافته است تا جایی

انـد   که داراي وضعیت مالی خوبی بـوده ناحیه به طور چشمگیري افزایش یافته و کسانی
هـا   اند و روزبروز بر تعداد این خانه هاي ویالیی در این ناحیه کرده اقدام به ساخت خانه

ت اقتصـادي، اجتمـاعی،   توانـد اثـرات متفـاو    گسترش این پدیـده مـی  .افزوده شده است
محیطی و کالبدي را در روستاها بدنبال داشته باشد که در این پـژوهش    فرهنگی، زیست

هاي دوم در این دهستان و در  به دنبال درك مفهوم و یافتن اثرات کالبدي گسترش خانه
با توجه به مباحث مطـرح شـده و   . نتیجه روستاهاي مرتبط با آن در این محدوده هستیم

  :شود زیر مطرح می سؤالهاي دو  بررسی اثرات کالبدي خانه اهمیت
 دوم، چه تأثیرات کالبدي بر روستاها داشته است؟  هاي گیري و گسترش خانه شکل §

 
  مروري بر ادبیات تحقیق  -2
  هاي دوم تعریف و مفهوم خانه 2-1

بسـیار مـورد عالقـه     1970ي  اي دوم در طول دهـه ه مباحث مربوط به تعریف خانه
  .)Galent &Tewder, 2000( استبوده 
اي بـراي   ي دوم را به عنوان ملک شخصی و یا اجـاره  خانه )1973(داونینگ و داور 

مدت کوتاه، به عنوان اقامتگاه موقتی یک خانواده که معموالً در جـاي دیگـري زنـدگی    
-ي گردشگري و تفریحی را بـه عنـوان مهـم    برخی دیگر جنبه. کنند کنند، تعریف می می

   .)2008و همکاران،  1بیلکوس( برند معیار براي تعریف خانه دوم به کار میترین 

                                                             
1- Bielckus  
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  هاي دوم و مفهوم گردشگري خانه تعریف -2-1
بـراي مثـال   . توجه زیـادي را بدسـت آورد   1980ي  دوم تا دهه هاي گردشگري خانه

در کانـادا،  ) 1951( 2در سـوئد یـا ولـف   ) 1938( 1همراه با آثار پیشگام مانند لیونگـدال 
هاي جغرافیا را بـه خـود اختصـاص     هاي دوم بخش مهمی از تحقیقات رشته خانه  بحث

هاي دوم و ساکنین محـیط روسـتا    میان مالکین خانه  امروزه توجه روي رابطه. داده است
و  3هالسـیت ( متمرکـز اسـت   -ي روسـتا  هاي دوم بر توسعه همانند تأثیر مالکیت خانه -

هاي گردشگري از قبیل  ترین جنبه اما عمومی. )2005، 4؛ آرونسون148: 1995همکاران، 
دوم یا الگوهاي مکانی هنوز در نظـر گرفتـه    هاي خرید یک خانه  جذابیت مقصد، انگیزه

هـاي   ها میان گردشگري معمولی و گردشگري خانـه  ترین تفاوتیکی از مهم. شوند نمی
هـاي دوم   ي مالکین خانه این مهم بوسیلهدوم در ارزش مالی دادن به یک مکان است که 

   .)15: 2004، ٥مولر و هال( آید بوجود می
  

  هاي دوم در نواحی روستایی اثرات کالبدي خانه -2-2
هـاي دوم در نـواحی روسـتایی، اثـرات کالبـدي اسـت کـه         از اثرات گسترش خانـه 

تغییر کاربري یکی از پیامدهاي منفی، . ي مثبت و هم منفی داشته باشد تواند هم جنبه می
ریـزي کـاربري اراضـی     ي گردشگري مطابق بـا اصـول برنامـه    اگر توسعه. اراضی است
ي کاربري اراضی در نواحی روستایی ایجاد نمایـد،   تواند مشکالتی را در زمینه نباشد، می
هایی را اشغال کنـد کـه بـراي نـوع      که تسهیالت گردشگري ممکن است زمینبه طوري

بـه   . )45: 1386زاده،  علیقلـی ( نظیر کشاورزي مناسب اسـت  دیگري از کاربري اراضی
ي آسـیا و   هاي ساحلی کنونی در منطقـه  ي پیش، بیشتر تفرجگاه عنوان مثال در چند دهه

هاي میوه و نارگیـل بودنـد کـه بـا      هاي کوچک و آرام ماهیگیري با باغ اقیانوسیه، دهکده
                                                             

1- Ljungdahl 
2-Wolfe 
3- Halseth  
4- Aronsson  
5 - Muller and Hall 
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شهرهاي پرجمعیت بدون برنامه رشد سریع گردشگري شکل این اجتماعات به صورت 
هـا   هـاي گونـاگونی رخ داده اسـت کـه برخـی از آن      در نتیجه کاسـتی . تغییر یافته است

اي ناکارآمـد کـه بـه تـراکم تـردد و       هـاي جـاده   ي آب ناکافی، شـبکه  ذخیره: عبارتند از
هـاي ارتبـاطی و مخـابراتی،     اي انجامیده اسـت، نقـص شـبکه    گسترش غیراصولی جاده

ي  ي فیزیکی بدون برنامـه بـا سـاختار ناخوشـایند منظـره      نامطلوب و توسعه رسانی برق
      .)51: 1380پوروخشوري، ( هاي زمین ساحل و تضاد کاربري

ــرات کالبــدي، اثــر بــر روي بخــش کشــاورزي اســت  در  1هرمــانس. از دیگــر از اث
اسپانیا به این نتیجه رسید که اکثر اراضی مورد نظر  2اش بر روستایی در کمبرلیس مطالعه

در واقـع ایـن   . انـد  بخش گردشگري نزدیک دریا و به لحاظ کشاورزي فاقد ارزش بوده
ارزش بـراي   فرصت، کشاورزان را قادر ساخته تا از درآمد یا عوایـد فـروش زمـین کـم    

هاي اضافی  ري و نهادهگذاري در آبیا خرید زمین با کیفیت باالتر و همچنین براي سرمایه
  .)1981، 3هرمانس( کارآمد در جهت افزایش تولیدات کل کشاورزي استفاده نمایند

ي گردشـگري، معمـوالً    با این وجود بسیاري از متخصصین معتقدند کـه بـا توسـعه   
کنـد و بـه تغییـر کـاربري از اراضـی کشـاورزي بـه شـکل          قیمت زمین افزایش پیدا می

. شـود  هاي تفریحی منجـر مـی   دشگري، شهرسازي و مجتمعاي مرتبط با گره زیرساخت
هـاي زراعـی را بفروشـند و     کنـد تـا زمـین    قیمت کاذب زمین، کشاورزان را تشویق مـی 

برخـی  . دارد دیگران را نیز از خریدن اراضی به منظور تولید محصوالت کشـاورزي بـاز   
نـوان عـاملی   دیگر معتقدند که رقابت بر سر اراضی، ناشی از گسترش گردشـگري بـه ع  

و 4بـون  ( کلیدي، منجر بـه افـت تولیـدات کشـاورزي در نـواحی خاصـی شـده اسـت        
فرسا بودن و ریسک باالي بخش کشـاورزي آن را   درآمد پائین، طاقت ).1991همکاران، 

ازد؛ امـا در مقابـل، برخـی دیگـر     سـ  در رقابت با بخش گردشگري با مشکل مواجه مـی 

                                                             
1- Hermans 
2- Cambrils 
3- Hermans 
4 - Bowen 
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ضـرورتاً مـردم را بـه طـور کامـل از تولیـدات        معتقدند که اشتغال مرتبط با گردشگري
کند، بلکه ممکن است براي زارعان به عنوان منبـع مکمـل درآمـدي     کشاورزي جدا نمی

  ).76: 2010، ١استوت( باشد
هـاي دوم   جا کـه تغییـر کـاربري اراضـی کشـاورزي ناشـی از گسـترش خانـه        از آن

نظـر کالبـدي باشـد، از ایـن رو     تواند تنها پیامد این پدیده در نـواحی روسـتایی از م   نمی
ایجاد دوگانگی بافت در محیط، تغییـر نـوع   : شود ترین این اثرات آورده میبرخی از مهم

هـا، کـاهش    ي کـوه  ي فیزیکی روسـتاها، تسـطیح دامنـه    مصالح و سبک معماري، توسعه
ي سواحل آبی، اتصال روستاها، تغییر چشم انـداز، خطـر زیبـایی     اراضی متروك، احاطه

تغییرات واحدهاي کارگـاهی و   ، بهبود تأسیسات و تجهیزات، تغییرات جمعیت،سطحی
: 2006و همکـاران،   ٢وال( شاغالن و تغییرات در تعداد واحـدهاي مسـکونی و تجـاري   

56.(  
 

  روش شناسی تحقیق -3
هـا و اطالعـات    تحلیلـی بـوده و داده   -روش مورد استفاده در این تحقیق، توصـیفی 

) پرسشـنامه ( هـاي میـدانی   اي و بررسـی  منابع اسنادي و کتابخانه مورد نیاز با استفاده از
هاي آمـاري   و با استفاده از آزمون SPSSافزار  ها با استفاده از نرم گردآوري و سپس داده

ي آمـاري ایـن پـژوهش،     جامعـه . مورد نیاز مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت     
حجم نمونه نیزبه این شرح بوده  روش بدست آوردن. هستند) ساکنین محلی( روستاییان

، )مرکـز دهسـتان  ( روسـتاي طزرجـان   5روسـتاي دهسـتان،    15از بـین   است که ابتـدا 
هـاي دوم در   آمحسـن بـه دلیـل احـداث خانـه      بـرازان، زیرباغشـاه، قـرق و مزرعـه     جان

درصـد   10اند و حجم نمونه از هابه عنوان روستاهاي نمونه انتخاب گردیده ي آن محدوده
نفـر بـه عنـوان     130نفر بوده، بدست آمده که در نهایت  1246کل جمعیت روستاها که 

 . حجم نمونه در نظر گرفته شده است

                                                             
1 - Stott 
2 - Wall 
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 و روایی ابزار تحقیق پایایی -4

بدست آمـده،   856/0ي آزمون آلفاي کرونباخ، پایایی ابزار تحقیق  با استفاده از آماره 
نفـر از   30همچنین روایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از    . که در سطح نسبتاً باالیی قرار دارد

  .ي گردشگري روستایی مورد تأیید قرار گرفته است متخصیص و اساتید در زمینه
  معرفی محدوده مورد مطالعه -5

عت، از کیلومترمربع وس 3/236ي مورد مطالعه، با  دهستان شیرکوه به عنوان محدوده
دقیقه  31درجه و  31هاي  هاي بخش مرکزي شهرستان تفت بوده که بین عرض دهستان

ي طول  دقیقه 13درجه و  54دقیقه تا  5درجه و  54ي شمالی و  دقیقه 39درجه و  31تا 
مرکز این دهستان، روستاي طزرجان است که در ارتفاعی بین . شرقی واقع گردیده است

  ). 22: 1376فخرالدین تفتی، (دریا واقع شده است متر از سطح  2600تا  2200
  

  
   محدوده مورد مطالعه در استان یزد -1شکل 
  )1381سازمان نقشه برداري،  :مأخذ(

  بحث اصلی -6
 یر بر تغییرکاربري اراضی روستاهاتأث -6-1

هاي تغییر سطح زیرکشت اراضی کشاورزي، تغییر در تبدیل  در این مورد از شاخص
کاربري اراضی، میزان تغییر در تفکیک اراضی، تغییر در تبـدیل بـاغ   اراضی کشاورزي و 

که اراضی کشـاورزي روسـتاهاي مـورد     از آنجایی .به واحد مسکونی استفاده شده است
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است و این شـیب تنـد اراضـی باعـث       متر واقع شده 2600تا  2000مطالعه، بین ارتفاع 
ندي اراضی کننـد کـه ایـن خـود     ب شده تا جهت تسطیح زمین، کشاورزان اقدام به تراس

هاي زراعـی   مساحت زمین) 2و 1( جدول. خردشدن اراضی کشاورزي شده است باعث
-همان. دهد را نشان می 82و  72هاي آماري  و باغی در روستاهاي مورد مطالعه در دوره

باال بـا کـاهش زیـادي مواجـه      ها در روستاهاي ده طور که مشخص است، مساحت زمین
این مقـدار  . باشد هاي متوالی می شرایط بدلیل عرض کم دره و خشکسالیهستند که این 

شـود؛ امـا در روسـتاي طزرجـان      زمین تنها براي کاشت علوفه و گندم به کار بـرده مـی  
ي  هاي صورت گرفته مشخص گردیـد کـه در دوره   طبق بررسی. وضعیت متفاوت است

ي، کشـاورزان تشـویق بـه    هاي عمیق براي تأمین آب کشـاورز  ساله، بدلیل حفر چاه 10
ي روستاي طزرجـان نسـبت بـه     همچنین دره. اند هاي رها شده، شده احیا و کاشت زمین

هـاي مناسـبی را جهـت کاشـت محصـوالت       باال داراي عرض بیشتري است که زمین ده
  . فراهم کرده است

 
  مطالعهمساحت اراضی زراعی به هکتار در روستاهاي مورد  -1جدول 

 82اراضی کشاورزي سال  72اراضی کشاورزي سال  روستا
 15 224/25 برازان جان

 2 85/2 زیرباغ شاه

 41 646/26 طزرجان

 0 0 قرق

 15 902/31 محسنآمزرعه 

 73 452/86 جمع

  1382و  1372مرکز آمار ایران، سرشماري کشاورزي، : مأخذ  
  

کـه   هاي کشاورزي اسـت؛ امـا بـدلیل آن    زمینوضعیت باغات تقریباً مشابه وضعیت 
درختان نسبت به گیاهان در مقابل خشکسالی پایدارتر هسـتند، تخریـب کمتـري را بـه     

هاي اخیـر و بـا رواج    هاي میدانی مشخص گردید که در سال طبق بررسی. اند خود دیده
  تا با سهولت اند هاي باغی خود کرده هاي دوم، روستاییان اقدام به بایر نمودن زمین خانه
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  .هاي خود را به فروش برسانند و بدون هیچ مشکلی بتوانند زمین 
 مساحت باغات به هکتار در روستاهاي مورد مطالعه -2جدول 
 82اراضی باغی سال  72اراضی باغی سال  روستا

 021/76 214/87 برازان جان

 2/59 185/67 زیرباغ شاه

 21/138 314/144 طزرجان

 65/43 201/46 قرق

 56/79 421/89 محسنآمزرعه 

 641/396 335/434 جمع

  1382و  1372مرکز آمار ایران، سرشماري کشاورزي، : مأخذ
  

بدلیل موقعیت خاص روستاهاي مورد مطالعه و قرارگیري این روسـتاها در کمربنـد   
هر چنـد بـه   . باالیی استخشک و بیابانی ایران، آب و هواي این روستاها داراي نوسان 

هاي مرتفع شیرکوه، این منطقـه نسـبت بـه سـایر نقـاط داراي بارنـدگی        دلیل وجود کوه
ها میزان بارندگی در این نقـاط داراي افـت شـدیدي     باالتري است؛ اما در برخی از سال

توپوگرافی خاص این ناحیه موجب شده تا روسـتاها از نظـر وسـعت باغـات در     . است
سـنگالخی بـودن و شـیب زیـاد در برخـی از ایـن       . قرار داشته باشـند وضعیت مناسبی 

بادام، گردو، گـیالس،  ( هاي باغداري روستاها موجب شده تا کشاورزان بیشتر به فعالیت
  .روي آورند ...)آلبالو و

هاي ویالیی بـرروي   براي بررسی میزان تأثیر ساخت و سازهاي جدید ناشی از خانه
ابتدا از طریـق روش اسـنادي،   ) الف: روش استفاده گردید اراضی زراعی و باغات از دو

آورده شـد    بدست) باغی و زراعی( وسعت اراضی کشاورزي در روستاهاي مورد مطالعه
هاي چندان روشنی را بدین دلیل که عوامل جغرافیایی و محیطی تـأثیرات قابـل    که یافته
اند، ارائه نکرده  رع داشتهتري را نسبت به سایر عوامل بر کاهش سطح باغات و مزا توجه
هاي دوم بـر باغـات و اراضـی     بدین منظور براي دریافت میزان تأثیر ساخت خانه. است

  هاي آماري، که در استفاده از آزمون) ب ؛گنجانده شد  زراعی، سؤاالتی در پرسشنامه
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  .شود ادامه تشریح می
ویالیی موجـب  هاي  به نظر ساکنین محلی، افزایش ساخت و سازهاي ناشی از خانه

تخریب اراضی کشاورزي، تخریب باغات، کوچـک شـدن اراضـی و در نتیجـه کـاهش      
هـاي دوم و   دهد کـه بـین گسـترش خانـه     نتایج نشان می. تولیدات کشاورزي شده است

باید ایـن نکتـه را    .)3جدول ( تخریب اراضی زراعی و باغی رابطه معناداري وجود دارد
. مثبتی به ورود گردشگران بـه ایـن منطقـه ندارنـد    در نظر گرفت که ساکنین محلی دید 

اي کـه در تعطـیالت و آخـر      دهد که گردشگران روزانـه  ها و مشاهدات نشان می بررسی
هاي دوم باعث تخریـب   شوند، بسیار بیشتر از مالکان خانه به این محدوده وارد می  هفته

  .شوند اراضی زراعی و باغی می
مورد مطالعـه محدودنـد، امـا بـه علـت کاشـت       اگرچه اراضی زراعی در روستاهاي 

مختلط رایج در روستاها، در کنار باغداري، کاشت محصوالت مـورد نیـاز نیـز صـورت     
بدلیل شرایط اقلیمی خاص شهر یزد و کمبود پوشش گیاهی، اکثر مالکان بعـد  . گیرد می

یحـی  انـد کـه فعـالیتی تفر    ي دوم اقدام به حفظ و نگهداري باغات کـرده  از ساخت خانه
شود؛ اما این امر نیز خود باعث تخریب نیمـی از مسـاحت بـاغ     ها محسوب می براي آن

هـاي اخیـر    همچنـین در سـال  . هـاي سـاخت و سـازي شـده اسـت      بدلیل انجام فعالیت
با افزایش قیمـت زمـین، کشـاورزان زیـادي اقـدام بـه فـروش         80ي  مخصوصاً در دهه

اند کـه   هاي دوم نموده سالی به مالکان خانههاي بالاستفاده یا رها شده در اثر خشک زمین
  .   تأثیر بسزایی در کاهش نسبت اراضی کشاورزي و باغات داشته است

ها و افزایش درآمد ناشی از آن موجب ماندگاري جمعیـت، مخصوصـاً    فروش زمین
باغشاه و قرق باعث شده است تا  برازان، زیر در روستاهاي مورد مطالعه و بویژه در جان

از دیـدگاه  . داراي رشـد مثبـت جمعیتـی باشـند     75 -85ي آماري  وستاها در دورهاین ر
هاي کشـاورزي از طریـق اقامـت     روستاییان، گردشگران موجب تخریب باغات و زمین

  .باشند ها و شکستن شاخ و برگ درختان می برروي زمین



   
  
  

   125                                                                            هاي دوم بر روستاها تحلیل اثرات کالبدي گسترش خانه

 

 82و  72هـاي آمـاري    هاي کشاورزي مربـوط بـه دوره   که سرشماريبا توجه به این
که در دهستان شیرکوه مرکز ترویج کشـاورزي وجـود نـدارد،    بوده و همچنین بدلیل این

باشـد کـه    روسـتاها مـی    ها، دهیـاري  دستیابی به آمار و اطالعات مربوط به این شاخص
بنـابراین بـا   . ها از این نظر آمار و اطالعات کافی را در اختیار نداشـتند  متأسفانه، دهیاري

هاي دومـی کـه    هاي میدانی مشخص گردید که خانه مه و بررسیگرفتن از پرسشنا کمک
 باشند اکثـراً از نـوع خانـه    در روستاهاي مورد مطالعه ساخته شده یا در حال ساخت می

ها بیشتر تمایل به خریـد بـاغ و تبـدیل آن بـه خانـه ویالیـی        اند که مالکین این خانهباغ 
هـاي مسـطح و همـوار و     بـه زمـین  دلیل این نوع خرید هـم بیشـتر دسترسـی    . اند داشته

  .باشد سهولت تأمین آب می
ها از آزمون همبستگی کاي اسکویر اسـتفاده   آوردن همبستگی میان گویه براي بدست

توان قضاوت کـرد کـه    باشد می 05/0در این آزمون اگر سطح معناداري کمتر از . گردید
در این صـورت فـرض   . داري وجود دارد درصد بین دو متغیر رابطه معنی 95به احتمال 

داري محاسـبه   اما اگر سطح معنی. شود کرد، رد می صفر که بر عدم وجود رابطه تأکید می
درصـد   99توان ادعا کرد که به احتمـال   باشد، در این صورت می 01/0شده کوچکتر از 

توان گفـت کـه بـه     بنابراین می). 100: 11387کالنتري، ( بین دو متغیر رابطه وجود دارد
هـاي دوم باعـث کـاهش نسـبت اراضـی       درصد گسترش گردشـگري خانـه   99ل احتما

داري  کشاورزي و باغی در تمامی روستاهاي مورد مطالعه شده است؛ زیـرا سـطح معنـی   
  ).3جدول ( است 01/0براي هریک از دو متغیرهاي مربوطه، کمتر از 

  
  اراضی کشاورزيهاي دوم بر تغییرکاربري  تأثیر خانه -3جدول 

  سطح معناداري  هاي مرتبط با شاخص تغییرات کاربري زمین در آزمون کاي اسکوئر ارتباط گویه
 ساخت براي تقاضا تشویق روستاییان براي فروش باغات و اراضی کشاورزي به دلیل افزایش

  ویالیی خانه
001/0  

  000/0  گسترش تخریب اراضی کشاورزي بدلیل ساخت خانه هاي و یالیی
  002/0  تخریب باغات و تبدیل آنها به خانه ویالیی

  005/0  .کوچک یا خردشدن اراضی کشاورزي روستا شده است
  1391نگارندگان، : مأخذ    
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  تأثیر بر بافت فیزیکی روستاها -6-2
هاي مرتبط با تغییـرات فیزیکـی بافـت روسـتا      اي گویه در این مورد، از میانگین رتبه

اي به دست آمده،  آید، میانگین رتبه بر می) 4(که از جدول  طورهمان. استفاده شده است
ي موافـق بـودن    هـا، ایـن عـدد نشـان دهنـده      است کـه در پرسشـنامه   4نزدیک به عدد 

گیـري کـرد کـه گسـترش      چنـین نتیجـه   توان این می) 4( از جدول. دهندگان است پاسخ
ت فیزیکـی  بافـ . هاي دوم، موجب بهم خوردن بافـت فیزیکـی روسـتا شـده اسـت      خانه

انـداز   ها و معابر دسترسی، بافت قدیم و جدیـد روسـتاها و چشـم    روستاها، شامل جاده
هـاي دوم بیشـتري    باال که نسبت به طزرجان تعـداد خانـه   در روستاي ده. شود روستا می

تر است، بدین نحو که عـرض  وجود دارد این تغییرات در بافت و حاشیه روستا ملموس
براي ساخت و سازهاي جدید، موجـب گـرایش مالکـان بـه     کم دره و محدودیت زمین 

تـرین تمرکـز سـاخت و سـازهاي جدیـد      به عنوان نمونـه مهـم  . نقاط جدید شده است
  . باشد برازان می هاي دوم در روستاي جان خانه

انـد یـا در حـال سـاخت      هاي دومی که در داخل بافت روسـتاها سـاخته شـده    خانه
هـایی   سـاختمان . اند را به بافت درونی روستاها بخشیدهانداز متفاوتی  باشند نیز چشم می

اند، به علـت گذشـت زمـان چهـره متفـاوتی را       احداث شده 80تا   70هاي  که بین دهه
هـا سـاخت    بدین نحو که این ساختمان. اند هاي جدید به خود گرفته نسبت به ساختمان

شـیروانی و    بـا سـقف  هاي جدیدي دارند کـه عمومـاً    تقریباً سنتی را نسبت به ساختمان
رغم تغییراتی کـه   باید به این نکته اشاره کرد که علی. شوند نمایی جدید از سایر جدا می

شـناختی ناشـی از    هـاي زیبـایی   در بافت فیزیکی این روستاها بوجود آمده اسـت، جنبـه  
هـاي   بـا بررسـی یافتـه   . ها را در ایـن روسـتاها نبایـد نادیـده گرفـت      گسترش این خانه

شود که اکثریت قاطع پاسخ دهنـدگان جامعـه آمـاري خـانوار      اي مشخص می پرسشنامه
)8/4(محلی بـا میـانگین    =x    هـاي دوم باعـث تخریـب     معتقدنـد کـه احـداث خانـه

هاي دوم بـر بافـت    همچنین براي بررسی تأثیر خانه. انداز طبیعی روستا شده است چشم
وستا تا چه حد تأثیرگـذار بـوده، از دو سـؤال    که در پراکندگی بافت رسنتی روستا و این
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شـود   ها مشـخص مـی   هاي پرسشنامه با بررسی یافته. ها استفاده شده است مرتبط با گویه
)59/3(که اکثریت قاطع پاسخ دهندگان جامعه آماري خانوار محلی بـا میـانگین    =x 

سـنتی روسـتا را بـه هـم زده و     هاي دوم بافـت   که خانهنظر مساعد خود را مبنی بر این
اند و معتقدند که افـزایش سـاخت و    باعث پراکندگی بافت روستاها شده اند، بیان داشته

هاي دوم موجب پراکندگی بافت روستاها در برخـی از نـواحی شـده     ساز ناشی از خانه
  .است

  فیزیکی روستاهاي تغییرات بافت  سؤاالت استفاده شده براي گویه -4جدول 
  اي میانگین رتبه  ها سؤاالت مرتبط به گویه

  8/4  .ساخت خانه هاي ویالیی چشم انداز طبیعی روستا را تخریب کرده است
  57/3  .ساخت خانه هاي ویالیی بافت سنتی روستا را بهم زده است

  62/3  .گسترش خانه هاي ویالیی موجب پراکندگی بافت روستا شده است
  1391نگارندگان، : مأخذ          

هاي ویالیـی، تغییـر    از نظر گسترش فیزیکی، روستاي طزرجان بدلیل تعداد کم خانه
بـرازان داراي گسـترش    باال نیـز، تنهـا روسـتاي جـان     خاصی را نداشته و در روستاي ده

فیزیکی بوده که گسترش فیزیکی این روستا نیز ناشـی از سـاخت و سـازهاي جدیـدي     
غربی این روستا صورت گرفته و این ساخت و سـازها عمـدتاً    جنوب بوده که در حاشیه

  .هاي ویالیی است خانه
  

  تأثیر بر کم و کیف امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی -6-3
هـا بـر روي امکانـات و     هـاي دوم و گسـترش آن   عامل بعد، مربوط بـه تـأثیر خانـه   

یري کـه  دوم بوده است یا تأثهاي  ها به نوعی مرتبط با خانه خدماتی است که استقرار آن
امکانـات و  . روي امکانات و خـدمات محلـی داشـته باشـد    تواند بر  این نوع مساکن می

خدمات عمومی، راه روسـتایی، مراکـز   : خدماتی که مورد بررسی قرار گرفته است شامل
. باشد هاي تفریحی می رفاهی و تسهیالت و فرصت -بهداشتی درمانی، امکانات خدماتی

 ها به طـور جداگانـه در پرسشـنامه گنجانـده شـده اسـت و نتـایج        از این گویههر کدام 
  :شود حاصله از آن در ادامه آورده می
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 خدمات عمومی -1

ها همچنان که از  هاي دوم بر روي آن در مورد خدمات عمومی و تأثیر گسترش خانه
یر مثبتـی  هاي دوم، تأث آید که ایجاد و گسترش خانه هاي ساکنین مورد سؤال بر می پاسخ

را برروي افزایش و یا بهبود خدمات عمومی نداشته و اکثر مراکز خـدماتی کـه در ایـن    
بنـابراین مراکـز   . رسـانی بـه روستاهاسـت    روستاها استقرار یافته ناشی از روند خـدمات 

ذکر این نکته نیز ضروري است . هاي دوم نیست خدماتی موجود ناشی از گسترش خانه
چنان زیاد نیست کـه اسـتقرار     نیز در روستاهاي مورد مطالعه آنهاي دوم  که تعداد خانه

تـوان   در نتیجـه مـی  . خدمات عمومی ناشی از وجود این نوع مساکن در روستاها باشـد 
  اسـت کـه نشـان    05/2ي کیفیت خدمات عمـومی،   اي منتج از گویه گفت، میانگین رتبه

هـاي دوم و کیفیـت    انـه دهد روستاییان دید مثبتی نسبت به رابطـه بـین گسـترش خ   می
  .خدمات ندارند

  
  هاي ارتباطی  راه -2

هـاي   هـاي دوم بـر روي کیفیـت و کمیـت راه     در مورد تأثیر ایجاد و گسترش خانـه 
در . آورده شـده اسـت  ) 5( هاي مربوط استفاده شده است که در جـدول  موجود از گویه

اکثریـت  . هـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت       مورد این گویه، طبقـات خاصـی از راه  
)49/3(روستاییان پاسخگو با  =x        نظر مسـاعد خـود را بیـان کردنـد و معتقدنـد کـه
هاي دوم افزایش رفت و آمد به روستاها را به دنبال داشـته کـه ایـن     ساخت و ساز خانه

هاي روستایی شده که البته این بهبود کیفیت تنهـا مخـتص    موجب بهبود کیفیت راه مهم
ي دیگري که در بحـث مربـوط    گویه. هاست ها و آسفالته شدن آن به پوشش سطحی راه

. ها مورد بررسی قـرار گرفتـه، افـزایش طـول معـابر درونـی روستاهاسـت        به کیفیت راه
)8/3(پاسخگویان محلی =x ها افزایش طول معـابر را   عتقدند که ساخت و ساز خانهم

به دنبال داشته که این افزایش طول در بافت درونی روسـتاهاي مـورد مطالعـه صـورت     
هـا   این راه. غربی روستا اتفاق افتاده است هاي جنوب و جنوب گرفته و بیشتر در قسمت
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نقلیه سبک مورد استفاده  بیشتر از نوع درجه سه هستند و تنها براي عبور و مرور وسایل
هـا از   هاي دوم استقرار یافتـه اسـت، جـاده    هاي جدیدي که خانه در بخش. گیرد قرار می

اند که تنها در فصل تابستان و بهار قابل استفاده است و در فصول سرد سـال  نوع شوسه
در . گیـرد  ها به سـختی صـورت مـی    برداري از این راه بدلیل بارش برف و یخبندان بهره

هاي ویالیی،  مورد تعریض معابر، اکثریت پاسخگویان معتقدند که ایجاد و گسترش خانه
نه تنها تعریض معابر را بدنبال نداشته، بلکه در روزهاي تعطیل بار ترافیکـی سـنگینی را   
. در روستاها، در کنـار آن آلـودگی صـوتی زیـادي را در روسـتاها بوجـود آورده اسـت       

دهنـده عـدم    انـد کـه نشـان    را انتخاب کرده 2و  1گزینه هاي خود  پاسخگویان در پاسخ
هـاي   هـا بـر روي راه   ها و تأثیر منفی آن ها از روند روبه افزایش ساخت خانه رضایت آن

  .درونی روستاهاست
  

 اي مربتط با شاخص راه ها و میانگین رتبه گویه -5جدول 
  اي رتبهمیانگین   ها سؤاالت مرتبط به گویه

  49/3  از زمان ساخت خانه هاي ویالیی کیفیت راه ها بهتر شده است
  55/1  .افزایش ساخت خانه هاي ویالیی موجب تعریض معابر داخلی روستا شده است

  80/3  افزایش خانه هاي ییالقی موجب افزایش طول معابر داخلی روستا می شود
  1391نگارندگان، : مأخذ

 تأسیسات خدماتی -3

در مورد مراکز خدماتی که در روستاهاي مورد مطالعه استقرار یافته است، با اطمینان 
توان گفت که با افزایش گردشگران و مشـکالت اقتصـادي روسـتاییان منطقـه،      کامل می

هاي زراعی و باغداري در ناحیه افـزایش یافتـه    گرایش به ایجاد مشاغل مکمل با فعالیت
ـ  . است ) هـا  هـا و رسـتوران   مغـازه (ت در تأسیسـات خـدماتی   یکی از این مشـاغل فعالی
ها در روزهاي تعطیل و مواقـع اوج ورود گردشـگران بـه چنـدین      درآمد مغازه. باشد می

با وجود بهبود وضعیت اقتصادي روستاییان ناشـی از  . رسد برابر روزهاي عادي سال می
توران موجـود  رس 6هاي میدانی مشخص گردید که از کل  افزایش گردشگران، با بررسی

هـا داراي مالکیـت غیربـومی بـوده و      در روستاهاي مورد مطالعه، تمـامی ایـن رسـتوران   
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مغــازه  8همچنــین از کــل . کننــد روســتاییان بیشــتر بــه شــکل کــارگران فعالیــت مــی 
هـا بـومی بـوده و محـل اقامـت      خواروبارفروشی در روستاهاي مورد مطالعه، مالکین آن

هاي محلـی بایـد بـه ایـن      این در مورد فعالیت مغازهبر   عالوه. ها نیز در روستاهاست آن
هاي دوم و گردشگران، مواد غـذایی مـورد نیـاز     نکته اشاره کرد که اکثریت مالکین خانه

گیرد  هاي محلی صورت می خود را با خود همراه دارند و بنابراین مراجعه کمی به مغازه
بـدلیل  . حلی به ایجاد مغازه شده استکه تبدیل به عامل مهمی در عدم تمایل ساکنین م

هـاي اخیـر رشـد     شرایط خاص جغرافیـایی یکـی از مشـاغلی کـه مخصوصـاً در سـال      
. باالسـت  اندازي واحدهاي گالبگیري، بـویژه در روسـتاي ده   چشمگیري داشته است، راه

گیري در روستاهاي مـورد   واحد گالب 6هاي میدانی مشخص گردید که تعداد  با بررسی
ها از قدیم در ایـن روسـتاها    برداري از این واحد از نظر زمانی بهره. باشد عال میمطالعه ف

ترین گیرند،که یکی از مهم رواج داشته و شاغلین این بخش را نیز افراد میانسال در برمی
  .دالیل استقرار و فعالیت روستاییان، افزایش ورود گردشگران به ناحیه بوده است

  
  یامکانات درمانی و بهداشت -4

دهد که روستاهاي مـورد مطالعـه بـدلیل     ها نشان می در مورد این نوع امکانات، یافته
جمعیت بیشتر نسبت به سایر نقاط روستایی دهستان، به عنوان مکـان مرکـزي اسـتقرار    

اند و هر کدام از این روستاها در خدمات درمانی خاصـی بـه    این امکانات برگزیده شده
مـثالً روسـتاهاي طزرجـان، آمحسـن و     . کنند خدمات می روستاهاي پیرامونی خود ارائه

برازان بدلیل موقعیت قرارگیري خـود و جمعیـت کـافی بـه عنـوان مکـان اسـتقرار         جان
هاي دوم در ایـن سـه    تعداد خانه. اند ي بهداشت در کل روستاها در نظر گرفته شده خانه

هاي دوم را  ن خانهروستا نسبت به سایر روستاها بیشتر است که سهولت دسترسی مالکی
هاي  طور که از پاسخهمان. اند به این خدمات در مواقع ضروري و مورد نیاز فراهم کرده

)83/1(ها، آید، میانگین پاسخ دریافت شده بر می =x  ي ایـن   دهنـده  باشـد و نشـان   مـی
ها در روستاهاي مورد  هاي دوم و افزایش تعداد آن است که با افزایش تعداد مالکان خانه
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انی در روستاها بوجود نیامده مطالعه، بهبودي در تعداد پزشک و امکانات خدماتی و درم
  .است

  اي مربتط با شاخص امکانات درمانی و بهداشتی ها و میانگین رتبه گویه -6جدول 
  سؤال مرتبط   
  

  اي میانگین رتبه

  83/1  .است بهداشتی مؤثر بوده -کانات درمانیگسترش ساخت خانه هاي ویالیی در بهبود ام
  1391نگارندگان، : مأخذ  
  

  ها و تسهیالت رفاهی فرصت -5
ها و تسهیالت تفریحی در روستاهاي مورد مطالعه،  فرصتدر مورد افزایش یا بهبود 

هاي میدانی مشخص ساخت که یکی از مشکالت روستاهاي مورد مطالعـه، کمبـود    یافته
این روستاها بیشتر مورد . و یا نبود وسایل و امکانات تفریحی براي ساکنین محلی است

هـاي گـرم سـال مـورد      هاي موجـود نیـز در مـاه    برداري گردشگران بوده و اردوگاه بهره
هاي دوم نیز  افزایش استقرار خانه. گیرند هاي دولتی و خصوصی قرار می استفاده سازمان

اي  میانگین رتبـه . تأثیري در استقرار تسهیالت تفریحی براي ساکنین محلی نداشته است
انـد کـه توسـعه     این گویه، گویاي این مطلب اسـت کـه اکثریـت سـاکنین اظهـار کـرده      

 .هیالتی را بدنبال نداشته استگردشگري تس
اي مربتط با شاخص تسهیالت  ها و میانگین رتبه گویه. 7جدول 

  سؤال مرتبط   تفریحی
  

  اي میانگین رتبه

  17/1  توسعه گردشگري  ناشی از ها و تسهیالت تفریحی افزایش فرصت
  1388هاي نظري محقق،  یافته: مأخذ

  
 کیفیت ساخت و ساز و مسکن محلیتأثیر بر بهبود  -6-4

. اي پاسـخگویان اسـتفاده شـده اسـت     به منظور بررسی این شاخص، از میانگین رتبه
هاي ویالیی موجب بهبود کیفیت مساکن بومی ساخت خانه« اي براي سؤال میانگین رتبه

)2/2(، »روستا شده است =x درصـد   70ي آن است که بـیش از   دهنده است که نشان
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هاي ویالیـی تـأثیري در بهبـود     از پاسخگویان محلی معتقدند که ایجاد و گسترش خانه
کیفیت مساکن نداشته است و نوسازي مسکن در روستاها داراي رونـدي اسـت کـه بـه     

  . افتد می مرور زمان در هر مکانی اتفاق 
  

 فراوانی و درصد پاسخگویان -8جدول 
مساکن بومی روستا شده  وضعیتساخت خانه هاي ویالیی موجب بهبود 

 درصد فراوانی 

 5/1 2  کامال مخالفم
 1/73 95  مخالفم

 9/16 22  نظري ندارم
 5/8 11  موافقم

  0  0  کامال موافقم
 100 130 جمع

  1391نگارندگان، : مأخذ
  

یان بـه نوسـازي   ئهاي ویالیـی موجـب تشـویق روسـتا     استقرار خانه«در مورد سؤال 
آمـده از پرسشـنامه مشـخص      با بررسی و تحلیل نتایج بدسـت » مسکن خود شده است

درصد از پاسخگویان معتقدند که ساخت و سازهاي جدیدي کـه   81شود که بیش از  می
ر روسـتاییان بـراي   چنانی را د در روستاهاي مورد مطالعه صورت گرفته است، انگیزه آن

اي در  میـانگین رتبـه  . هاي دوم و ویالیی ایجاد نکرده اسـت  الگوبرداري از ساخت خانه
)7/1(این سؤال =x ي عدم تمایـل روسـتاییان بـه تأثیرپـذیري از      دهنده است که نشان

از سوي دیگر باید توجه داشت کـه الگـوي   . باشد هاي ویالیی می الگوهاي ساخت خانه
هــاي خــاص خــود اســت کــه تنهــا جنبــه  هــاي ویالیــی داراي ویژگــی ســاخت خانــه

شناختی آن براي روستاییان جالب هست؛ وگرنه روستاییان منابع مالی کافی را در  زیبایی
هایی را تأمین کننـد یـا حـداقل بتواننـد      چنین ساختمان ختیار ندارند تا بتوانند هزینه اینا

با روي کارآمدن مـدیریت  . هاي نوساز خود اجرا کنند ها را در مورد خانه نقشه ساختمان
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هـاي هـادي روسـتایی،     ها و همچنین تهیه طرح جدید روستایی در قالب فعالیت دهیاري
وستایی کمتر خارج از ضـوابط مهندسـی سـاختمان صـورت     ساخت و سازهاي درون ر

توان انتظار داشت که ساخت و سـازهاي جدیـد صـرفاً متـأثر از      گیرد و بنابراین نمی می
  . هاي ویالیی در روستاها باشد ساخت خانه

 فراوانی و درصد پاسخگویان -9جدول 
  استقرار خانه هاي ویالیی بدلیل ان به نوسازي مسکن یتشویق روستای

 درصد فراوانی 

 3/2 3  کامال مخالفم

 2/79 103  مخالفم

 5/8 11  نظري ندارم

 10 13  موافقم

 0 0  کامال موافقم

 100 130 جمع

  1391نگارندگان، : مأخذ
  

تـوان از آن جهـت بررسـی تـأثیر یـا عـدم تـأثیر         هایی که مـی  یکی دیگر از شاخص
ویالیی بر کیفیت مسـاکن بـومی در نظـر گرفـت، اقـدام بـه       هاي  گسترش ساخت خانه

ناحیـه مـورد   . باشـد  ساخت خانه توسط روستاییان و اجاره دادن آن به گردشـگران مـی  
که در فصل تابستان داراي تراکم بسـیار بـاالي گردشـگران اسـت و     مطالعه به علت این

کننـد،   باغ می اغ یا خانهبرخی از این گردشگران براي اقامت در روستاها اقدام به اجاره ب
هـایی در متـراژ پـایین     برخی از افراد محلی براي کسب درآمد، اقدام بـه سـاخت خانـه   

هـاي اخیـر، سـاخت و سـازها بیشـتر در       کنند که بدلیل افزایش قیمت زمین در سال می
بخشی ایـن الگـو بـر     بدین منظور براي بررسی و میزان اثر. باغات صورت گرفته است

  .ن، این سؤال در پرسشنامه گنجانده شدروي روستاییا
هاي گردآوري شده از روستاییان مشخص گردید که، تقریبـاً   با تحلیل و بررسی یافته

انـد کـه طبـق     درصد از روستاییان، اقدام به ساخت مساکن جدیدي در روستاها کرده 20
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قل هـاي ویالیـی یـا حـدا     ها سعی بر آن بوده تا الگـویی نزدیـک بـه خانـه     اظهارات آن
هاي شهري پیاده شود تا براي گردشگران جذابیت داشـته باشـد و از نظـر     الگوهاي خانه

اي بـراي ایـن شـاخص، از     میـانگین رتبـه  . بهداشتی نیز درحد استاندارد مطلـوب باشـد  
)4/2(هاي پرسشنامه، یافته =xاست.  
 

 فراوانی و درصد پاسخگویان -10جدول 
  افزایش گردشگران ناشی از ساخت مسکن و اجاره هتشویق روستاییان ب

 درصد فراوانی 

 3/2 3  مخالفم کامالً

 8/70 92  مخالفم

 7/7 10  نظري ندارم

 5/18 24  موافقم

 8/0 1  موافقم کامالً

 100 130 جمع

  1391نگارندگان، : مأخذ
  

شـود کـه    محلی مشخص میاي پاسخ ساکنین  با بررسی این سؤاالت و میانگین رتبه
هـاي دوم تـأثیر چنـدانی بـر بهبـود کیفیـت مسـاکن محلـی و          ایجاد و گسـترش خانـه  

هاي دوم نداشته است و تنها در برخـی از مـوارد    تأثیرپذیري روستائیان از الگوهاي خانه
گـذاري و   انـد، اقـدام بـه سـرمایه     که ساکنین محلی از وضع مالی مناسبی برخودار بـوده 

  . اند هاي دوم نموده دید بر اساس الگوهاي ساخت خانهساخت مساکن ج
  

 گیري نتیجه -7

هاي دوم در روستاهاي مورد بررسی اثرات مختلـف کالبـدي    ایجاد و گسترش خانه 
از نظر امکانات و خدمات زیربنایی و . را با شدت و ضعف متفاوتی به دنبال داشته است
هـا و   وم، تنهـا تعـداد رسـتوران   هـاي د  رفاهی، بعد از ورود گردشگران و احـداث خانـه  

ي آن نیـز افـزایش    ها در روستاهاي مورد مطالعه افزایش پیدا کرده که دلیل عمـده  مغازه
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هـاي دوم کـه    مالکـان خانـه  . ورود گردشگران به روستاها بویژه در فصل تابستان اسـت 
را بـه  کنند، بیشتر مواد مصرفی مورد نیاز خـود   ها در روستاها اقامت می بیشتر آخر هفته

  .داران محلی به همراه نداشته است همراه دارند، در نتیجه درآمدزایی براي مغازه
از نظر تأسیسات بهداشتی و درمانی، روستاها چندان وابسته بـه افـزایش یـا کـاهش     

اند و بیشتر خدمات ارائه شده به روستاها، بدلیل افزایش جمعیـت و   هاي دوم نبوده خانه
همچنـین از نظـر   . ت محروم جامعه، صـورت گرفتـه اسـت   لزوم حمایت دولت از طبقا

هـاي درون روسـتایی طـول بیشـتري را پیـدا       ، راه)کیفیـت و کمیـت  (هاي روسـتایی  راه
هاي اخیر عملیات تعریض در برخی از مسیرها بر روي جـاده   همچنین در سال. اند کرده

و شـلوغی جـاده،    خیز بودن بویژه در ایام تعطیل تفت به دهستان شیرکوه، به دلیل حادثه
  . صورت گرفته است

اي کـم عـرض و    باال، بدلیل موقعیـت خـاص جغرافیـایی و قرارگیـري در دره     در ده
همچنین بدلیل اجرایی نشدن طرح هادي، معابر درون روستایی داراي عرض بسیار کـم  
است که با مشاهدات میدانی صورت گرفته در ایام تعطیل، مشخص شد که در این ایـام  

 شود که مشکالتی را از نظر آلودگی صوتی و زیسـت  نگینی در معابر ایجاد میترافیک س
در برخی از نقاط روستاهاي مـورد مطالعـه   . محیطی براي روستاییان بوجود آورده است 

باشـد کـه    می 3ها از نوع شوسه درجه  اند، راه هاي دوم جدیداً استقرار پیدا کرده که خانه
  .داشته استنارضایتی مالکان را به دنبال 

. ، به دلیل اجراي طرح هادي وضعیت تا حدودي متفاوت اسـت  در روستاي طزرجان
شود مطابق با طرح هـادي اسـت، هـر چنـد ایـن       معابري که اخیراً در روستا احداث می

عد مسافت، وضـعیت  . باشد باال می تري نسبت به روستاي ده روستا، داراي بافت پراکنده ب
هـاي   باال موجب شده تـا گسـترش خانـه    یشتر روستاهاي دهآب و هوایی بهترو شهرت ب

کـه در کـل   باال باشد، بـه طـوري   ویالیی در روستاي طزرجان بسیار کمتر از روستاي ده
ویالیـی   خانـه  139بـاال،   که در دهویالیی وجود دارد در حالی  خانه 34روستاي طزرجان 

  .شود وجود دارد که روزبروز نیز بر تعداد آن افزوده می
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