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  چكيده
رواج  ويـژه  بـه زمان با وقوع تحوالت سـاختاري در زمينـة گردشـگري در سـطح كشـور و      هم

هـاي   هـاي دوم يـا خانـه    گردشگري در نواحي روستايي پيرامون شهرهاي بزرگ، احداث خانه
اين ناحيه . تعطيالت با هدف گذران اوقات فراغت در روستاهاي ييالقي مشهد آغاز شده است

شناختي و با توجـه بـه نزديكـي بـه شـهر مشـهد       از طبيعي و بومبا برخورداري از موقعيت ممت
هـاي تحقيـق    يافتـه . هاي روستايي اسـت  هاي دوم در محيط پذيراي بسياري از گردشگران خانه

هاي اخير با پيامدهاي كالبدي گوناگون مانند  هاي دوم در دهه گيري خانه دهد كه شكلنشان مي
انـداز روسـتايي همـراه     ها، و تغيير چشم حريم رودخانه تغيير كاربري باغات و مزارع، تجاوز به

اي  صورت محلـه هاي دوم در حاشية بافت كالبدي يا به درصد از خانه ۵/۸۶اي كه گونهبوده، به
درصد موارد، به تغيير كـاربري باغـات و    ۴۲جديد در كنار روستاي موجود احداث شده و در 

يت، راهكارهايي از قبيل مطالعات كاربري زمين، براي خروج از اين وضع. مزارع انجاميده است
  .مديريت يكپارچة گردشگري ارائه شده است طراحي نظام ها، و رعايت حريم رودخانه

/ هـاي دوم  خانـه / گردشـگري روسـتايي  / گردشگري/ روستايي هاي سكونتگاه: هاکليدواژه
  .اروستاه /)شهر(مشهد / مطالعة موردي/ مديريت گردشگري

                                                            
 )aaanabestani@yahoo.com(استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه فردوسي مشهد  *
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  مقدمه
در حال حاضر، گردشگري در حال تبديل شدن به يكي از اركان اصلي اقتصـاد تجـاري   

گذاران توسعه نيز از صنعت ان و سياستريز برنامهافزون بر اين، بسياري از . جهان است
در ايـن راسـتا، گردشـگري    . كننـد  مثابه ركن اصلي توسعة پايدار يـاد مـي  گردشگري به

ي اصـولي و  ريـز  برنامـه توانـد بـا    ري است كه ميروستايي نيز جزئي از صنعت گردشگ
هـاي گردشـگري روسـتايي، در توسـعة ايـن       ها و محـدوديت مناسب و شناسايي مزيت

بخشي به اقتصاد ملـي نقشـي مـؤثر بـر عهـده      مناطق و در نتيجه، در توسعة ملي و تنوع
  .داشته باشد

اي  فتـه و وسـيله  امروزه، گردشگري در مناطق روستايي و دورافتاده اهميتـي ويـژه يا  
هاي هال و رابرت در زمينة گردشگري روستايي  بررسي. شود براي رفاه جوامع تلقي مي

ي هـا  فعاليـت درصد از تمامي  ۲۰تا  ۱۰دهد كه گردشگري در مناطق روستايي  نشان مي
  ). Roberts and Hall, 2001: 55-56(شود  جهانگردي را شامل مي

ي گردشگري در محيط روستايي ها فعاليت  است از كلية گردشگري روستايي عبارت
با توجه به فرهنگ و بافت سنتي روستايي، هنر و صنايع روستايي، آداب و رسوم سنتي، 

اي، گردشگري  كه دربرگيرندة گردشگري كشاورزي، گردشگري سبز، گردشگري مزرعه
اقامت و بيتوته  گردشگري روستايي همراه با). ۲۲: ۱۳۸۳قادري، (غذايي، و شكار است 

هـاي مسـافرتي،    اين حضور به صورت اقامت در چادر، واگن. در نواحي روستايي است
ها در نواحي روستايي است؛  سراها و هتلاي، مهمان هاي دوم، منازل شخصي كرايه خانه

ترين شكل فعاليـت در گردشـگري روسـتايي اسـت و      هاي دوم رايج اما اقامت در خانه
ين پيامـد توسـعة   تـر  مهـم هـاي دوم   گيري و گسترش خانه يل، شكلامروزه، به همين دل

  . رودشمار ميگردشگري در نواحي روستايي به
هـاي   هـاي دوم يـا اقامتگـاه    خانه. هاي دوم، تعريفي واحد وجود ندارد در مورد خانه

شود كـه سـاكنان شـهرها بـراي گـذران اوقـات فراغـت و         هايي گفته مي ثانويه به خانه
هـاي   بينند و به نـام خانـه   وهوا تدارك ميآبدر نواحي روستايي خوش استراحت خود
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اقامـت در  ). ۶۰: ۱۳۸۲رضواني، (اند هاي تعطيالت و آخر هفته نيز معروف ييالقي، خانه
  ). ۴۱۰: ۱۳۷۴درئو، (شود  ها نوعي گردشگري محسوب مي در اين اقامتگاه

: ستايي، چنـين آمـده اسـت   هاي دوم رو در فرهنگ جغرافياي انساني، در مورد خانه
هايي است که خانوارهاي ساکن در نقاط ديگر خريداري و يـا بـه مـدت طـوالني      خانه

ها در نواحي روستايي قرار دارنـد و بـراي مقاصـد     گونه خانهمعموًال اين. كنند اجاره مي
هـاي تعطـيالت نيـز     هـاي آخـر هفتـه و خانـه     شوند؛ و به آنها خانه تفريحي استفاده مي

  . (Johnston, 1988: 423) ندگوي مي
هاي اخير، شهر مشهد با تحوالت چشمگير در زمينة جمعيت و بافت كالبدي  در دهه

، سـاكنان  ۱۳۸۰ي پـس از  هـا  سـال در  ويژه بهي كه بر اثر آن، فرايندرو بوده است؛  روبه
كـم  اند تا دستديدة پيرامون شهر روي آوردهچندان آسيبهاي طبيعي نه مشهد به محيط

. توانند ايام تعطيالت آخر هفته را در فضايي آرام در كنار خـانوادة خـود سـپري كننـد    ب
گيـري نـوعي جديـد از     بدين ترتيب، در نواحي روستايي پيرامون شـهر مشـهد، شـكل   

هـا   ايم، كه پيـدايش ايـن خانـه   را شاهد بوده» هاي دوم خانه«گردشگري روستايي به نام 
هـدف  . گذاردخاصي را در اين روستاها برجاي مياثرات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي 

هـاي   ها بر روند توسـعة سـكونتگاه   از اين مطالعه بررسي آثار كالبدي گسترش اين خانه
  .روستايي منطقة ييالقي غرب شهر مشهد است

  ي  مباني نظر
ها و آرزوهـايي گونـاگون    ها، آموخته ها، انگيزه از آنجا كه گردشگران روحيات، خصلت

توان انتظـار داشـت كـه     مراتب ارزشي آنها نيز متنوع و پيچيده است، مي سلسله دارند و
هاي دوم و گذران اوقـات فراغـت در روسـتا نيـز      الگوهاي رفتاري آنها در تدارك خانه

هاي زندگي گردشـگران، بتـوان    رو، امكان دارد كه با توجه به شيوهاز اين. متفاوت باشد
آوري اطالعـات، و   گر متمايز كرد؛ و با مشاهده، جمـع هاي مختلف انها را از يكدي گونه

هاي ييالقي در طول زمان، بتوان  تجزيه و تحليل آثار و پيامدهاي ناشي از گسترش خانه
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هاي مختلف گردشگران  هاي دوم با گونه به ارتباط ميان اثرات و پيامدهاي گسترش خانه
و حضور مالكان غيربومي  هاي دوم پيداست كه گسترش خانه). William,1998(پي برد 

در روستاها اثراتي چشمگير بر جوامع روسـتايي خواهـد داشـت، كـه البتـه ايـن گونـه        
هـاي قـديمي    بـراي نمونـه، ممكـن اسـت خانـه     . تأثيرات در مواردي نيز سودمند است

هاي جديد شوند كه عالوه بر زيباسازي منظر يك محل، مردم  بازسازي يا تبديل به خانه
آيند و از ايـن طريـق،   هاي دوم درمي ستخدام موقت و يا دائم مالكان خانهمحلي نيز به ا

بسـا  شـوند، و چـه  تـر مـي   هـاي محلـي نيـز فعـال     گذشته از كسب درآمد آنها، فروشگاه
  ).۱۲۴: ۱۳۸۰شارپلي و شارپلي، (تسهيالت ديگري نيز در محيط روستا فراهم شود 

ايران بـه شـكل امـروزي آن،     هاي دوم در نواحي روستايي اگر چه  گردشگري خانه
از   اي ندارد امـا در ايـن زمينـه، مطالعـاتي پراكنـده      اي جديد است و چندان سابقه پديده

  . سوي محققان كشور صورت پذيرفته، كه برخي از آنها در پي آمده است
هـاي دوم  و   گردشـگري خانـه  «اي با عنـوان  ، در مطالعه)۱۳۸۴(رضواني و صفايي 

فرصـت يـا تهديـد در نـواحي روسـتايي شـمال تهـران        : روسـتايي اثرات آن بر نواحي 
ي و ريـز  برنامـه دليـل فقـدان   ، نشان دادند كه بـه )ي لواسانات و رودبار قصرانها بخش(

هاي موجود در  اين ناحيه در زمينـة گردشـگري چـه بـراي      ضعف مديريتي، از فرصت
اقتصادي و اجتمـاعي  تأمين نيازهاي فراغتي شهروندان تهراني و چه براي تجديد حيات 

در مقابل، تهديدهاي مرتبط با گردشگري . درستي استفاده نشده استنواحي روستايي به
اندازهاي طبيعي، تخريـب   آب، تخريب چشم  به پيامدهايي نامطلوب مانند آلودگي منابع

ي كشـاورزي و  هـا  فعاليـت و تغيير كاربري اراضي و باغات، افزايش مهاجرت و ركـود  
  . اعي انجاميده استدوگانگي اجتم

هـاي دوم   نقش و تأثير خانـه «، در مطالعة خود با عنوان )۱۳۸۷(مهدوي و همكاران 
، بـر ايـن باورنـد كـه در ايـن ناحيـه،       »بر ساختار اقتصادي و اجتماعي ناحية كالردشت

هـاي دوم   دليل موقعيت ممتاز آن براي گردشگري و استراحت ساكنان شـهرها، خانـه   به
گيري اين پديده در نـواحي روسـتايي بـر دگرگـوني اقتصـادي و      كلگسترش يافته و ش

همچنين، بر اين نكته تأكيـد شـده كـه در    . اجتماعي منطقه تأثيري چشمگير داشته است
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اي و بدون طـرح و برنامـه بـوده و در     صورت سليقهاين ناحيه، غالبًا ساخت و سازها به
منجر شده اسـت؛ و ادامـة چنـين     نتيجه، به بروز ناهماهنگي در چهره و ساختار محيطي

  . روندي با اصل پايداري محيط زيست و توسعة روستايي مغايرت دارد
هـاي دوم و بررسـي    شناسـي خانـه   ، در مطالعة گونـه )۱۳۸۷(نسب ضيايي و صالحي

اثرات كالبدي آن بر نواحي روستايي در منطقة رودبار قصران، بدين نتيجه رسيدند كه با 
گردشگران و از طريق مقايسة الگـوي غالـب زنـدگي گردشـگران      شناسي تأكيد بر گونه

هاي دوم، بايد اثرات كالبدي هر كدام از ايـن دو قشـر بـر جوامـع      قديمي و جديد خانه
نتايج مطالعات حاكي از آن بوده كـه اثـرات   . تفكيك مورد بررسي قرار گيردروستايي به

مراتـب كمتـر از اثـرات    وم بـه هاي د منفي ناشي از حضور مالكان غيربومي قديمي خانه
  . هاي دوم استمتناظر آن از جانب مالكان غيربومي جديد خانه

، در بررسي ظرفيت تحمل حوزة مقصد گردشگري بـا  )۱۳۸۷(رهنمايي و همكاران 
تأكيد بر جامعة ميزبان در منطقة كالردشت، نشان دادند كه از بعد جامعة ميزبان، ظرفيت 

اي كـه بـا   گونهاط با نوع گردشگران آن متفاوت است، بهتحمل حوزة كالردشت در ارتب
هاي دوم، ظرفيت تحمل حوزه به آستانه خود رسـيده   توجه به عملكرد گردشگران خانه

اشـباع آسـتانة   ) گردشـگران اقـامتي  (اما در مورد گردشگران با اقامت حداقل يك شـب  
ن، وضعيت ظرفيـت  همچنين، از بعد جامعة ميزبا. ظرفيت تحمل مورد تأييد نشده است

هايي همچون گردشگران مؤثرتر تحمل حوزة كالردشت از نگرش مردم نسبت به مقوله
ميـزان تأثيرگـذاري بـر    (لحاظ عملكردي لحاظ اقتصادي و نوع گردشگران مطلوب بهبه

  .پذيردتأثير مي) محيط

  هامواد و روش
   موقعيت منطقة مورد مطالعه

هاي شمالي رشـته   کيلومتر مربع در دامنه ۱۱۶۰ محدودة مورد نظر با مساحتي در حدود
از نظـر سياسـي،    .غربي و غرب شهر مشهد واقع شده است جنوبارتفاعات بينالود در 
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شـود، کـه    را شامل مـي ) طرقبه و شانديز(محدودة مورد مطالعه شهرستان جديد بينالود 
اسـتانداري  (آبـادي داراي سـکنه اسـت     ۶۰و ) طرقبه و شانديز(داراي دو نقطة شهري 

   ).۱۳۸۸خراسان رضوي، 

  روش تحقيق
هاي مورد استفاده از بخش اصلي داده. تحليلي است -روش تحقيق اين مطالعه توصيفي

طريق مطالعات ميداني و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه، و بخش ديگر آن مانند چارچوب 
اي  هـا از طريـق روش کتابخانـه    مفهومي پژوهش، اسناد و مدارک و سرشـماري  -نظري

در روش پيمايشي يا ميداني، در سطح چهار دهستان مـورد مطالعـه   . دست آمده است به
روسـتاي داراي سـكنه،    ۶۰بيشتري دارد، از ميـان   هاي دوم در آنها رواج که پديدة خانه

بـا در  ) درصـد از جمعيـت روسـتايي منطقـه     ۴/۸۶(نفـر   ۲۶۹۹۴روستا با جمعيـت   ۲۴
انتخـاب شـدند؛ و بـا مراجعـه بـه        نظرگرفتن جمعيت روستاها و فاصله از شهر مشهد 

نظر  اعضاي شوراي اسالمي و دهياري روستا، پرسشنامة روستا تکميل و اطالعات مورد
، )خانوار روستايي ۷۲۶۴(با توجه به معادلة كوكران و حجم جامعة آماري . دست آمدبه

آوري  خانوار روستايي محاسبه شد و پس از جمع ۲۳۸حجم نمونة مورد مطالعه برابر با 
، تحليـل  Arcgisو  SPSSافـزاري از حملـه    هاي نـرم  اطالعات و پردازش آنها در محيط

  . مورد مطالعه صورت گرفتها و تبيين موضوع  داده

  ها يافته
  توزيع فضايي جمعيت و روستاها در منطقه

وضعيت جمعيت و توزيع فضايي آن در سطح نواحي روستايي از موارد بسيار مـؤثر در  
بـراي آگـاهي از   . هاي دوم در سطح روستاهاي ييالقي مشهد است نحوة پراكندگي خانه

اين ضرايط، به بررسـي جمعيـت روسـتاهاي مـورد مطالعـه در قالـب چهـار دهسـتان         
 ۸۴۳۹نفـر در قالـب    ۲۹۶۶۴نظـر  روسـتاي مـورد    ۲۴، جمعيـت  ۱۳۸۸در : پردازيم مي

درصد، دهستان  ۸/۱۸بر اين اساس، روستاهاي دهستان ابرده . خانوار گزارش شده است
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درصد جمعيت  ۴/۳۱درصد، و دهستان طرقبه  ۸/۱۶درصد، دهستان جاغرق  ۳۳شانديز 
، )ويرانـي (اند و در بين روستاهاي مورد مطالعه، روستاهاي نورآباد  را در خود جاي داده

نفـر بيشـترين جمعيـت و     ۲۳۷۲، و ۲۵۲۵، ۳۲۵۴ترتيـب، بـا   عليـا و جـاغرق بـه    رده اب
نفـر   ۲۹۶و  ۲۹۶، ۲۶۱ترتيـب، بـا   سفلي بـه  وسطي، و ابرده  عليا، مايان   روستاهاي مايان

  . کمترين جمعيت را دارند
  

  ۱۳۸۸استانداري خراسان رضوي، : ارنده بر اساسترسيم نگ: مأخذ

 ۱۳۸۸موقعيت منطقه مورد مطالعه به تفكيك دهستان در سال -۱نقشه
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  ۱۳۸۸ها و جمعيت روستايي، توزيع فضايي تعداد آبادي -۱جدول 

  مركز بهداشت و درمان مشهددست آمده از  آمار به: مأخذ

دهد که  ، آمارها نشان مي۱۳۸۸جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه در  طبقات بررسي در
خـانوار،   ۲۵۰تـا   ۱۰۱درصد روستاها بين  ۵/۳۷خانوار،  ۱۰۰درصد روستاها زير  ۷/۱۶
  . اند خانوار جمعيت داشته ۵۰۰درصد باالي  ۲۵خانوار، و  ۵۰۰تا  ۲۵۱درصد بين  ۸/۲۰

  هاي دوم در نواحي روستايي توزيع مكاني خانه
، ۱۳۸۸هاي تکميلي در سطح روستاهاي مورد مطالعـه، در   ا استفاده از نتايج پرسشنامهب 

هاي دوم  خانه منظور بهواحد مسکوني براي سکونت روستاييان و استفاده  ۱۱۸۱۱تعداد 
درصـد در   ۲/۳۳هاي مـورد مطالعـه، دهسـتان طرقبـه بـا       وجود دارد؛ و از ميان دهستان

امـا  . گيـرد  ترين سطح قـرار مـي   درصد در پايين ۷/۱۶با باالترين رده و دهستان جاغرق 
هاي دوم در نـواحي   طور که اشاره شد، تعدادي از اين واحدهاي مسکوني به خانه همان

واحـد خانـة دوم در    ۲۵۲۵، تعـداد  ۱۳۸۸اي کـه در  گونـه روستايي اختصاص دارد، بـه 
ي مسـکوني را  درصد کل واحدها ۴/۲۱روستاهاي مورد مطالعه مشاهده شده است، که 

  . شود در کل روستاها شامل مي
 ۲/۳۹ بـا  طرقبه دهستان چهارگانه، هاي دهستان سطح در دوم هايخانه فضايي توزيع در
 و دارد؛ قـرار  رده تـرين  پـايين  در درصـد  ۱/۱۲ دهستان جـاغرق بـا   و اول رديف در درصد

روستاي زشک بـا  گانه،  ۲۴دوم در سطح روستاهاي  هاي خانه فضايي توزيع در سرانجام،
روسـتاي   و ديـف ر در بـاالترين ) مسـکوني  درصد از کل واحدهاي ۴/۸۴( دوم خانة ۵۰۰

 طبقة جمعيتي
 جمعيت روستا

  درصد  تعداد درصد تعداد
 ۹/۲ ۸۵۳ ۵/۱۲ ۳ خانوار۱۰۰كمتر از
 ۱/۱۳ ۳۸۸۷ ۲/۲۹ ۷ خانوار۲۵۰تا۱۰۰
 ۴/۳۵ ۱۰۴۸۷ ۳/۳۳ ۸ خانوار۵۰۰تا۲۵۱

 ۷/۴۸ ۱۴۴۳۷ ۲۵ ۶ خانوار۵۰۰بيش از
 ۱۰۰ ۲۹۶۶۴ ۱۰۰ ۲۴ جمع كل
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. در آخرين رديف جاي دارد) درصد از کل واحدهاي مسکوني ۱/۲( دوم خانة ۱۰ با کنگ
کنگ و نقندر، دهبار، سرآسياب، و گراخک با وجود جمعيت قابل  روستاهاي مجموع، در

 خـود  روسـتاي  در هـايي  خانـه  چنـين  استقرار پذيراي ، بسته اجتماعي بافت دليلبه مالحظه،

  .اند نبوده
  ۱۳۸۸هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه،  توزيع فضايي خانه  -۲جدول 
واحدهاي تعداد جمعيت خانوار آبادي

 مسكوني
  تعداد 

 هاي دومخانه
 درصد

 ۴۵/۳۱ ۹۹۲۹۶۱۵۹۵۰ابرده سفلي
 ۷۴/۱۰ ۷۵۵۲۵۲۵۹۳۱۱۰۰ابرده عليا
 ۳۶/۴۸ ۴۸۵۲۰۱۱۱۰۳۴۵۰۰زشك
 ۸۵/۳ ۲۲۷۷۵۴۲۶۰۱۰گراخك
 ۳/۱۳ ۵۹۳۲۱۱۲۷۵۲۱۰۰ارچنگ

 ۵۹/۱۳ ۲۸۹۱۰۶۳۳۶۸۵۰چاه خاصه
 ۱۲/۴۱ ۳۲۵۱۱۷۹۶۰۸۲۵۰حصارسرخ

 ۲۱ ۱۷۱۵۶۷۲۳۸۵۰خادر
 ۱۴/۴ ۴۲۱۱۶۰۸۴۸۳۲۰سرآسياب

 ۲۳/۹ ۸۹۴۳۲۵۴۱۰۸۳۱۰۰)نورآباد(ويراني 
 ۹/۲۴ ۶۸۵۲۳۷۲۱۰۰۴۲۵۰جاغرق
 ۳۸/۳ ۱۳۰۴۶۴۱۴۸۵دهبار
 ۱/۲ ۴۲۵۱۴۲۰۴۷۸۱۰كنگ
 ۷۳/۱۱ ۲۷۴۷۲۲۳۴۱۴۰نقندر
 ۵۵/۲۵ ۱۸۵۵۱۱۲۷۴۷۰ازغد

 ۲۳/۱۵ ۴۵۵۱۶۸۶۵۹۱۹۰چاهشك
 ۱۸ ۶۲۲۲۱۶۳۸۳۴۱۵۰حصار

 ۷/۳۶ ۱۲۵۳۸۵۲۱۸۸۰)روداسالم(خانرود 
 ۷۵/۲۵ ۱۵۷۳۳۱۲۳۳۶۰مايان سفلي
 ۸۱/۲۳ ۸۷۲۶۱۱۲۶۳۰مايان عليا
 ۵۳/۳۱ ۶۹۲۹۶۱۱۱۳۵مايان وسطي

 ۵۴/۳۲ ۲۸۳۱۰۰۱۴۶۱۱۵۰مغان
 ۷۸/۳۳ ۲۲۳۸۷۵۳۷۰۱۲۵نوچاه
 ۳۳/۲۸ ۴۶۰۱۸۰۸۷۰۶۲۰۰ويالشهر
 ۳۸/۲۱ ۱۱۸۱۱۲۵۲۵ ۲۹۶۶۴ ۸۴۳۹جمع

  مطالعات ميداني ومركز بهداشت و درمان مشهد، دست آمده از  آمار به: مأخذ
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  نتايج و بحث
   هاي دوم  در منطقه روند گسترش خانه

هاي دوم در نواحي روستايي مورد مطالعه، تا پيش از دهة  در بررسي روند پيدايش خانه
كـه در نتـايج   هاي دوم روستايي کمتـر گـزارش شـده اسـت، چنـان      ، وجود خانه۱۳۷۰

هـاي دوم در روسـتاهاي مـورد     در مجموع، از کل خانـه . شود ها نيز ديده نمي پرسشنامه
مربـوط   ۱۳۷۰درصـد بـه دهـة     ۶/۳۵و  ۱۳۸۰ي پـس از  ها سالدرصد به  ۴/۶۴مطالعه، 

هاي دوم در نواحي روستايي ياد شده با  توان گفت که احداث خانه بنابراين، مي. شود مي
در توزيـع فضـايي در سـطح    . اي نسبتًا جديد و نوظهـور اسـت   هدف گردشگري پديده

هـاي دوم در سـطح روسـتاهاي دهسـتان شـانديز       هاي چهارگانه، احداث خانـه  دهستان
و در سـطح روسـتاهاي دهسـتان طرقبـه     ) ۸۰درصد مربوط بـه دهـة    ۹/۸۰با (جديدتر 
  . است) ۸۰و نيمي مربوط به دهة  ۷۰نيمي مربوط به دهة (تر  متعادل

  

  هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه روند پيدايش خانه  -۳ل جدو
۸۰دهة  ۷۰دهة۶۰دهة  ۶۰پيش از دهةهاي دومتعداد خانه دهستان

 ابرده
 ۵۲۵ ۲۳۵ ۷۶۰۰۰تعداد
 ۱/۶۹ ۹/۳۰ ۱۰۰۰۰درصد

 شانديز
 ۳۸۰ ۹۰ ۴۷۰۰۰تعداد
 ۹/۸۰ ۱/۱۹ ۱۰۰۰۰درصد

 جاغرق
 ۲۲۷ ۷۸ ۳۰۵۰۰تعداد
 ۴/۷۴ ۶/۲۵ ۱۰۰۰۰درصد

 طرقبه
 ۴۹۶ ۴۹۴ ۹۹۰۰۰تعداد
 ۱/۵۰ ۹/۴۹ ۱۰۰۰۰درصد

 جمع
 ۱۶۲۷ ۸۹۸ ۲۵۲۵۰۰تعداد
 ۴/۶۴ ۶/۳۵ ۱۰۰۰۰درصد

  هاي مطالعات ميداني يافته: مأخذ
  هاي دوم هاي كالبدي خانه ويژگي

انـدازهاي   چشـم  اسـت،  متفـاوت  كـامالً  روستايي هاي خانه با كه دوم، هاي خانه گسترش با
هايي با سبك و مصالح  دگرگون شده است و وجود عناصري شهري مانند خانه روستايي
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شهري و گاه اروپايي در روستاهاي ناحيه تشديد شده و به تبع آن، يكي ديگر از عناصر 
بـدين ترتيـب،   . شهري يعني، ترافيك سنگين در شبكة ارتباطي ناحيه پديدار شده است

دازهاي اين روستاها، تراكم و حضور انبوه جمعيت در روستاهاي ناحيـه  ان يكي از چشم
  .هاي ارتباطي در روزهاي تعطيل است و نيز ترافيك فشردة خودروها در طول جاده

هاي ميـداني نشـان    هاي دوم در نواحي روستايي، بررسي در زمينة تعداد طبقات خانه
 ۷/۵۳انـد، در حـالي كـه     وياليي بودهطبقه و ها يك درصد از خانه ۳/۴۲دهد كه تنها  مي

هـا   درصـد خانـه   ۹/۳ها از نوع دوطبقه با معماري كامًال شهري و امروزي و  درصد خانه
هـاي دوطبقـه در    در ارتباط با توزيع فضـايي خانـه  . داراي سه طبقه و حتي بيشتر است

خت هاي محيطي و نيز گرايش به سا دليل محدوديتهاي مورد مطالعه، به سطح دهستان
درصــد  از مالكــان  ۸۲و ســازهاي عمــودي در روســتاهاي دهســتان جــاغرق، حــدود 

اند؛ و در مقابـل، در دهسـتان   هاي دوطبقه هاي دوم در اين دهستان داراي ساختمان خانه
هاي دوم دوطبقه است، در حالي كه كه بيشـترين تعـداد    درصد از خانه ۲۰شانديز، تنها 

  همين دهستان مشاهده شده استطبقه و بيشتر نيز در هاي سه خانه
  

  هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه تعداد طبقات خانه -۴جدول 
 طبقهسه دوطبقه طبقهيكهاي دومتعداد خانه دهستان

 ابرده
 ۲۵ ۴۹۵ ۶۶۰۱۴۰تعداد
 ۸/۳ ۷۵ ۱۰۰۲/۲۱درصد

 شانديز
 ۶۰ ۱۱۴ ۴۷۰۳۹۶تعداد
 ۵/۱۰ ۲۰ ۱۰۰۵/۶۹درصد

 جاغرق
 ۰ ۲۵۰ ۳۰۵۵۵تعداد
 ۰/۰ ۸۲ ۱۰۰۱۸درصد

 طرقبه
 ۱۴ ۴۹۸ ۹۹۰۴۷۸تعداد
 ۴/۱ ۳/۵۰ ۱۰۰۳/۴۸درصد

 جمع
 ۹۹ ۱۳۵۷ ۲۵۲۵۱۰۶۹تعداد
 ۹/۳ ۷/۵۳ ۱۰۰۳/۴۲درصد

  هاي مطالعات ميداني يافته: مأخذ
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درصـد از   ۲/۴۰دهد كه وسعت قطعات  هاي ميداني نشان مي از سوي ديگر، بررسي
 ۲/۱۷مترمربـع،   ۵۰۰تـا   ۲۵۰درصـد بـين    ۴/۲۳مترمربـع،   ۲۵۰از هاي دوم كمتـر   خانه

. مترمربـع اسـت   ۱۰۰۰درصـد نيـز بـيش از     ۲/۱۹مترمربع، و  ۱۰۰۰تا  ۵۰۱درصد بين 
در روسـتاهاي   ويـژه  بـه هـاي محيطـي    دليل محدوديتها، به بنابراين، بر اساس اين يافته

هـاي دوم، مالكـان آنهـا     انهكوهستاني و عدم امكان تهية زمين مورد نياز براي ساخت خ
  .سازي كنند دهند كه سطحي كمتر را اشغال و در عوض، مرتفع ترجيح مي

  

  )مترمربع(هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه  وسعت قطعات خانه -۵جدول 
 تعداد دهستان

 هاي دومخانه
كمتر از
۲۵۰ 

تا  ۲۵۰
۵۰۰ 

تا  ۵۰۱
۱۰۰۰ 

باالتر از 
۱۰۰۰ 

 ابرده
 

 ۰ ۵۰ ۶۶۰۵۰۰۱۱۰تعداد
 ۰/۰ ۶/۷ ۱۰۰۸/۷۵۷/۱۶درصد

 شانديز
 

 ۴۰۰ ۱۷۰ ۴۷۰۰۰تعداد
 ۲/۷۰ ۸/۲۹ ۱۰۰۰/۰۰/۰درصد

 جاغرق
 

 ۴۰ ۰ ۳۰۵۱۵۲۵۰تعداد
 ۱/۱۳ ۰/۰ ۱۰۰۹/۴۸۲درصد

 طرقبه
 

 ۴۵ ۲۱۵ ۹۹۰۵۰۰۲۳۰تعداد
 ۵/۴ ۷/۲۱ ۱۰۰۵/۵۰۲/۲۳درصد

 جمع
 

 ۴۸۵ ۴۳۵ ۲۵۲۵۱۰۱۵۵۹۰تعداد
 ۲/۱۹ ۲/۱۷ ۱۰۰۲/۴۰۴/۲۳درصد

  هاي مطالعات ميداني يافته: مأخذ

  هاي دوم پيامدهاي كالبدي گسترش خانه
اندازهاي ناهمگون با طبيعت و تخريـب   هاي دوم، عالوه بر ايجاد چشم گردشگران خانه

انداز طبيعي روستا، از نظر اجتماعي و اقتصادي نيز عـدم تـوازن يكپارچـة محـيط      چشم
هـاي پـژوهش در زمينـة محـل احـداث       كـه از يافتـه  چنان. اند را موجب شدهروستايي 

خانـة دوم  در ايـن    ۲۵۲۵آيـد، از كـل   هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه برمـي  خانه
درصد در حاشية بالفصل ايـن   ۲/۵۸درصد در درون بافت كالبدي روستا،  ۵/۱۳ناحيه، 
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هـايي بـدون ارتبـاط بـا آن اسـتقرار      اي جديد يا محله درصد در محدوده ۳/۲۸بافت، و 
هاي دوم در نواحي روستايي مـورد مطالعـه،    بنابراين، با توسعة گردشگري خانه. اند يافته
  . توان زمينة گسترش و توسعة نامتوازن بافت كالبدي روستاها را فراهم ساخت مي

هـاي دوم در نـواحي    هاي ميداني در زمينة نقش احداث خانه از سوي ديگر، بررسي
 ۷/۴۱دهـد كـه در    اين روسـتاها نشـان مـي    هاي باغروستايي در تغيير كاربري مزارع و 

درصـد از مـوارد،     ۳/۵۸درصد از موارد، به تغيير كـاربري منجـر شـده و در مقابـل، در     
هـاي دوم در   بنابراين، تاكنون توسعة گردشگري خانه. منجر به تغيير كاربري نشده است
روستاها وارد نكرده است، اما نبايد  هاي به مزارع و باغمنطقة مورد مطالعه آسيب جدي 

هـاي شـديد    انتظار داشت كه در آينده نيز اين روند حفظ شود؛ زيرا با وجود محدوديت
محيطي در زمينة توسـعة بافـت كالبـدي روسـتاها در منطقـة مـورد مطالعـه، در آينـده،         

و  هـا  بـاغ تغيير كاربري  هاي دوم براي احداث واحد مسكوني ناگزير از گردشگران خانه
، ۱۳۸۲تا  ۱۳۷۲ي ها سالطبق مدارك موجود، طي . مزارع پيرامون روستاها خواهند بود

هكتـار   ۲۶۱۹هكتـار بـه    ۳۲۵۰منطقه كـاهش محسـوس داشـته و از     هاي باغسطح كل 
  ).۱۳۸۲مركز آمار ايران، (رسيده است 

  طالعههاي دوم در روستاهاي مورد م موقعيت استقرار خانه -۶جدول 
محلة جديدحاشية بافتدرون بافت كالبديهاي دومتعداد خانه دهستان

 ابرده
 ۸۰ ۶۶۰۷۱۵۰۹تعداد
 ۱/۱۲ ۱۰۰۸/۱۰۱/۷۷درصد

 ۵۰۰ ۴۷۰۱۰۶۰تعدادشانديز
 ۷/۸۷ ۱۰۰۸/۱۵/۱۰درصد

 ۰ ۳۰۵۰۳۰۵تعدادجاغرق
 ۰/۰ /۱۰۰۰/۰۱۰۰درصد

 طرقبه
 ۱۳۳ ۹۹۰۲۶۱۵۹۶تعداد
 ۴/۱۳ ۱۰۰۴/۲۶۲/۶۰درصد

 جمع
 ۷۱۳ ۲۵۲۵۳۴۲۱۴۷۰تعداد
 ۳/۲۸ ۱۰۰۵/۱۳۲/۵۸درصد

  هاي مطالعات ميداني يافته: مأخذ   
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كـه  چنـان . اين روند با افزايش قيمت اراضي در روستاهاي منطقه تشديد خواهد شد
تـا   ۱۳۷۳ي ها سالدهد، قيمت اراضي زراعي در طول  هاي تحقيق نشان ميمطالعة يافته

هزار تومان در هـر متـر    ۲۳۰۰۰تومان به  ۴۰۰برابر شده و از حدود  ۵/۵۷حدود  ۱۳۸۳
  در طول همين مـدت، قيمـت اراضـي بـاغي نيـز بـا افـزايش        . مربع افزايش يافته است

هـزار تومـان در هـر متـر مربـع رسـيده اسـت         ۷۰تومان به  ۵۰۰هزار درصدي، از  ۱۴
  ).۱۳۹: ۱۳۸۴شريفي پسچي، (

  

  هاي دوم درصد تغيير و عدم تغيير كاربري مزارع و باغات در اثر احداث خانه -۷ جدول
 عدم تغيير كاربري تغيير كاربري هاي دومتعداد خانه دهستان

 ۷۵ ۲۵ ۶۶۰ ابرده
 ۰/۰ ۱۰۰ ۵۷۰ شانديز
 ۷۵ ۲۵ ۳۰۵ جاغرق
 ۸۰ ۲۰ ۹۹۰ طرقبه
 ۳/۵۸ ۷/۴۱ ۲۵۲۵ جمع

  هاي مطالعات ميداني يافته: مأخذ

هـاي دوم در   هاي ميداني در مورد تعامل و همكاري مالكـان خانـه   همچنين، بررسي
دهد كـه بـر اسـاس     ي عمراني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستا نشان ميها فعاليت

درصد از روستاييان ميـزان تعامـل و همكـاري مالكـان      ۵۰نظرسنجي از جامعة ميزبان، 
درصـد از   ۵/۱۲انـد؛   ر ضـعيف ارزيـابي كـرده   هاي دوم در امور روستايي  را بسـيا  خانه

درصد از جامعة ميزبان  ۵/۳۷روستاييان نوع و ميزان تعامل آنها را متوسط دانسته و تنها 
 فراينداز جمله كارهايي كه در . انداز تعامل و همكاري مالكان اعالم رضايت نسبي كرده

احـداث  : انـد از اند، عبـارت  هاي دوم با روستاييان مشاركت داشته انجام آن، مالكان خانه
ها و مساجد، احـداث پـل و جـاده، آسـفالت معـابر،      تأسيسات بهداشتي، تعمير آرامگاه

  .رساني گازرساني، و آب
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  هاي دوم در امور روستاهاي مورد مطالعه درصد تعامل و همكاري مالكان خانه -۸جدول 
 ضعيف متوسط خوببسيار خوبهاي دومتعداد خانه دهستان

 ۲۵ ۵۰ ۲۵ ۰/۰ ۶۶۰ ابرده
 ۳/۸۳ ۰/۰ ۷/۱۶ ۰/۰ ۵۷۰ شانديز
 ۷۵ ۰/۰ ۲۵ ۰/۰ ۳۰۵ جاغرق
 ۳۰ ۱۰ ۶۰ ۰/۰ ۹۹۰ طرقبه
 ۵۰ ۵/۱۲ ۵/۳۷ ۰/۰ ۲۵۲۵ جمع

  هاي مطالعات ميداني يافته: مأخذ

هاي ميداني در زمينـة اعـالم رضـايت جامعـة ميزبـان از گسـترش        سرانجام، بررسي
 فراينـد درصد از روستاييان از  ۸/۷۰دهد كه  هاي دوم در نواحي روستايي نشان مي خانه

  . اند هاي دوم در روستاي خود راضي بوده گسترش و توسعة خانه
  

  دوم در روستا هاي درصد تمايل روستاييان نسبت به احداث خانه -۹جدول 
 عدم تمايل تمايل هاي دومتعداد خانه دهستان

 ۲۵ ۷۵ ۶۶۰ ابرده
 ۵۰ ۵۰ ۵۷۰ شانديز
 ۷۵ ۲۵ ۳۰۵ جاغرق
 ۰/۰ ۱۰۰ ۹۹۰ طرقبه
 ۲/۲۹ ۸/۷۰ ۲۵۲۵ جمع

  هاي مطالعات ميداني يافته: مأخذ

هـاي دوم در   از جمله داليل اين روستاييان براي رضايت نسبت بـه گسـترش خانـه   
آبـادي روسـتا، توسـعه و گسـترش     : توان بدين مـوارد اشـاره كـرد    روستايي، مينواحي 

امكانات، رونق اشتغال در اثر ساخت و سازهاي جديد، توسعة اقتصـادي روسـتا، رواج   
درصد از  ۲/۲۹در مقابل، تنها . ها ساخت و سازهاي مهندسي در روستا، و مراقبت از باغ

اند، كه برخي از داليـل   دهروستاي خود بو هاي دوم در روستاييان مخالف گسترش خانه
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تغيير كاربري اراضي، كمبود آب و زمين، توسعة سـاخت و سـازهاي   : اند ازارتآنها عب
هـاي اجتمـاعي در برابـر ورود     رويه و نامنظم، تغييرات بافت كالبدي روستا، مقاومت بي

  .محيطي هاي زيست افراد جديد به روستا، و آلودگي

   گيري نتيجه
هاي گردشگري در روستاهاي ييالقي شهر مشهد، چه براي تأمين نياز رو به رشـد   جاذبه

شهر به فضاهاي فراغتي و چه براي تجديد حيات اقتصادي، اجتمـاعي  ساكنان اين كالن
البتـه در كنـار ايـن    . هايي را فراهم ساخته استو فرهنگي روستاهاي اين ناحيه، فرصت

دخـل و  . نب گردشگري متوجه اين ناحيـه شـده اسـت   ها، تهديدهايي نيز از جا فرصت
هـاي مثمـر بـه    نشدة محيط طبيعي و اقداماتي از قبيل تبديل باغتصرف گسترده و كنترل

هاي مسكوني، استفاده از مصالح و الگوي معماري ناهمگون با محيط، تجـاوز   ساختمان
فراغـت در  ها، و آلـودگي آب و خـاك از پيامـدهاي گـذران اوقـات       به حريم رودخانه

تـوان در مـوارد زيـر     دست آمـده از مطالعـة حاضـر را مـي    نتايج به. هاي دوم است خانه
  : خالصه كرد

هاي تحقيق، عوامل طبيعي نظير ناهمواري، اقليم، آب، خاك و پوشش  بر اساس يافته - ۱
. هاي دوم  در ناحية روستايي مورد مطالعه رابطة مستقيم ندارنـد  گياهي با تعداد خانه

هاي دوم در منطقة مورد مطالعه بيشترين  الكان غيربومي در زمينة احداث خانهالبته م
 اند؛  نقش را داشته

 ۵/۸۶دهد كه  هاي دوم در نواحي روستايي مورد مطالعه نشان مي روند گسترش خانه - ۲
اي جديد در كنـار   صورت محلهها در حاشية بافت كالبدي و يا به درصد از اين خانه

كه از پيامدهاي آن افزايش قيمت امالك در نواحي روستايي و و اند،  آن شكل گرفته
 تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي است؛ 

هـاي دوم در نـواحي روسـتايي توسـعه و      رود كه گسترش خانـه  هر چند، انتظار مي - ۳
شـوندگان تعامـل و همكـاري    آباداني روستاها را موجب شود، اما نيمـي از پرسـش  

 اند؛ و در امور عمراني روستاها ضعيف ارزيابي كردههاي دوم را  مالكان خانه
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هاي دوم عامل مقاومـت سـاكنان روسـتاها در مقابـل      پيامدهاي كالبدي احداث خانه - ۴
درصـد از سـاكنان    ۷۱كه نزديك به رود، چنان شمار نميها به توسعة اين خانه فرايند

  .اند ار كردههاي دوم اظه ساخت و گسترش خانه فرايندتمايل خود را براي ادامة 
با توجه به شرايط ياد شده، بايد توجه داشت كه اثـرات مثبـت كالبـدي گردشـگري     

وقوع نخواهد پيوست؛ بلكه براي تحقق طور طبيعي بههاي دوم بر جوامع محلي  به خانه
بـراي مـديريت   . اي مـؤثرتر مـديريت شـود   گونـه هاي دوم بـه  آن، بايد گردشگري خانه

توانـد تـا    روستاهاي ييالقي شهر مشهد، اقدامات زيـر مـي   هاي دوم در گردشگري خانه
  : حدودي راهگشا باشد

هاي دوم در اين ناحيه با همـاهنگي   طراحي نظام مديريت يكپارچة گردشگري خانه •
 ؛ )جامعة ميزبان(ها و نهادهاي مربوط و همراه با مشاركت مردم  دستگاه

شناختي براي تعيين و كنترل ومانجام مطالعات كاربري زمين بر اساس ارزيابي توان ب •
 هاي دوم در نواحي روستايي؛  توسعة آتي خانه

هاي مديريت پسـماند و فاضـالب در سـطح نـواحي      انجام مطالعات و اجراي طرح •
 محيطي در منطقه؛  روستايي با هدف جلوگيري از بروز مخاطرات زيست

ايي در سـطح  هاي اجرايي مربوط به طراحـي منظـر و محـيط روسـت     نامه تدوين آيين •
هـاي بـاارزش روسـتايي و توجـه ويـژه بـه        ناحية مورد مطالعه با هدف حفظ بافت

 گردشگري روستايي؛ 
هـاي   ها و مـزارع بـه خانـه   هاي مربوط به تغيير كاربري باغ نامه تدوين و اجراي آيين •

 رويه در روستاهاي مورد مطالعه؛ و و سازهاي بي  دوم با هدف كنترل ساخت
هاي مربوط به تعيين حريم رودخانه و جلوگيري از تجاوز به حـريم  نامه اجراي آيين •

  .هاي دوم روستايي آن از سوي مالكان خانه
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