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  چكيده
كنـد،   محيطي كـه آنهـا را تهديـد مـي           هاي زيست   امروزه ساكنان نواحي شهري براي فرار از انواع آلودگي        

بنـابراين  .  طبيعـي سـپري كننـد      ةنخـورد   اي از وقت خود را در نواحي آرام و بكر و دست             كوشند تا پاره    مي
هاي اخير، نـواحي روسـتايي و         ه در دهه  هايي است ك    هاي دوم روستايي از پديده      گردشگري در شكل خانه   

هدف از ايـن تحقيـق بررسـي        . ويژه روستاهاي ييالقي غرب شهر مشهد را تحت تأثير قرار داده است             به
. شهر مشهد بـوده اسـت   هاي دوم پيرامون كالن گيري خانه روند پيدايش و شناسايي عوامل مؤثر در شكل      

هـاي ميـداني    آوري اطالعـات از روش   كه براي گـرد روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي است 
 خـانوار نمونـه     238 روستا از    24كمك گرفته شده و براساس آن عالوه بر شوراها و دهياران            ) پرسشنامه(

هـاي دوم در نـواحي روسـتايي مـورد            دهد كه ظهور خانـه      نتايج نشان مي  . پرسشگري به عمل آمده است    
اي بـه خـود گرفتـه      رونـد فزاينـده  1380ي   د، به نحوي كه در دهه     گرد   برمي 80 و   70هاي    مطالعه به دهه  

ها وجود نداشـته اسـت بلكـه         گيري اين خانه    است، و رابطة معناداري بين عوامل طبيعي و انساني در شكل          
 نزديـك   944/0ها و مالكان غيربومي در روستاها به حداكثر خود يعنـي              ضريب همبستگي بين تعداد خانه    

هاي اقتصادي و اجتماعي ديگري در زمينة حـضور مالكـان غيربـومي در                ز وجود انگيزه  شود، كه نشان ا     مي
شود كه به شناسايي پيامـدها و تـأثيرات احتمـالي             هاي پژوهش، پيشنهاد مي     با توجه به يافته   . داردمنطقه  

  .هاي دوم در نواحي روستايي اقدام گردد پيدايش خانه
  

  . تايي، مالكان غيربومي، مشهد، گردشگري روستاييهاي دوم، نواحي روس خانه: ها واژه كليد
  
  مقدمه

ويژه در زمينـة افـزايش جمعيـت، گـسترش شهرنـشيني، توسـعه                امروزه تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان به       
ونقل، افزايش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعي منجر به توسـعه گردشـگري در نـواحي     هاي ارتباطي و وسايل حمل    راه

 OECD(1(روستايي يا گردشگري روستايي شده است، به نحوي كه براساس گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي     
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هـاي كـشاورزي     درصد جمعيت از انـواع تفريحـات روسـتايي و محـيط    70 بيش از 1992در اياالت متحد امريكا در سال       
  ).Sharpley, 2001, 5(اند  مند شده بهره

هاي روستايي و پيرامون آنها       هاي مختلف گردشگري در محيط      ها و گونه     است از فعاليت   گردشگري روستايي عبارت  
). Papoly & Saghaei, 2007, 301(كه دربردارندة آثار مثبت يا منفي بـراي محـيط زيـست انـساني و طبيعـي اسـت       

هـاي   امـت در چـادر، واگـن   اين حضور به صورت اق. گردشگري روستايي با اقامت و بيتوته در نواحي روستايي همراه است   
هـاي   اما اقامت در خانه. ها در نواحي روستايي است اي، مهمانسراها و هتل هاي دوم، منازل خصوصي كرايه      مسافرتي، خانه 

هـاي دوم     گيري و گـسترش خانـه       ترين شكل فعاليت در زمينة گردشگري روستايي است و به همين دليل شكل              دوم رايج 
  .آيد شمار مي ة گردشگري در نواحي روستايي بهترين پيامد توسع امروزه مهم

وسـيلة خانوارهـاي سـاكن در نقـاط           هايي هستند كه به     هاي دوم روستايي خانه     بنابر فرهنگ جغرافيايي انساني، خانه    
ي معموالً در نواحي روستايي قرار دارند و براي مقاصـد           يها  چنين خانه . دنشو  ديگر خريداري و يا به مدت طوالني اجاره مي        

هـاي تعطـيالت نيـز هـستند      هـاي آخـر هفتـه و خانـه       شوند و داراي عناوين ديگـري از قبيـل خانـه            تفريحي استفاده مي  
)Johnston, 1988, 423 .(هاي دوم در نواحي روستايي معموالً به سـه شـيوة متفـاوت صـورت گرفتـه       گيري خانه شكل

اين شيوه در اروپا رواج بيشتري در       . هاي دوم است    نههاي دائمي روستايي در روستاها به خا        روش اول تبديل مسكن   . است
هاي تملك شدة افراد به صورت خـصوصي   هاي دوم در قطعه زمين شيوة دوم ساخت خانه. مقايسه با امريكاي شمالي دارد    

لي وساز و كمبود زمين اين شيوه رواج كمتري در مقايسه با امريكاي شما              هاي ساخت   است، كه در اروپا به دليل محدوديت      
ها و يا مناطقي كه تقاضـا زيـاد بـوده،     هاي توسعه است كه در دوره  وسيله شركت   هاي دوم به     خانه  شيوة سوم، ساخت  . دارد

  ).Pacion, 1985, 183(اين شيوه توانسته است نيازها را پاسخ دهد 
شديد جمعيتـي بـا     و اولين كالن شهر مذهبي ايران همراه با تحوالت          كشور  شهر    شهر مشهد به عنوان دومين كالن     

ويژه بعد از پيروزي انقـالب        رو بوده است، به نحوي كه گسترش شديد آن به           هاي اخير روبه    گسترش بافت كالبدي در دهه    
. شهر مذهبي گردد    اسالمي سبب شده است تا پيامدهاي ناشي از سكونت در شهرهاي بزرگ، متوجه شهروندان اين كالن               

ن اوقات فراغت نيازمند فضاهايي خواهند بود كه اوالً در محدودة پيرامون اين شهر         بنابراين ساكنان شهر مشهد براي گذرا     
ازدحـام ناشـي از زنـدگي     ويژه در ايام تعطيالت آخر هفته، از شلوغي و به ثانياً بتوانند با دسترسي آسان قرار گرفته باشند و     

هاي دوم روستايي و عوامل  بررسي روند پيدايش خانهشود تا به  راين، در اين مقاله تالش مي  ببنا. شهرنشيني فاصله بگيرند  
ريـزي    تأثيرگذار بر آن در منطقة مورد مطالعه يعني روستاهاي ييالقي غرب شهر مشهد اقدام گردد و از نتـايج آن در پـي                      

  .هاي دوم در منطقة مورد مطالعه مدد گرفته شود هاي آتي در خصوص خانه برنامه
  

  مباني نظري 
ترين شكل توسعة گردشگري در نواحي روستايي كشور باشد كه به طور سريع در بسياري از  ايد مهماين نوع گردشگري ش

هاي دوم در بـسياري از        در واقع گردشگري خانه   . شهرها در حال رشد است      ويژه در نواحي روستايي اطراف كالن       مناطق به 
هـاي شـمالي و       ور مانند ناحية ساحل خـزر، دامنـه        روستايي كش    و بيش وجود دارد، اما در برخي از نواحي          نواحي كشور كم  

  ).Rezvani, 2008, 307(جنوبي ارتفاعات البرز و جز اينها رواج بيشتري دارد 
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شـود، امـا مطالعـات        اي نوظهور محسوب مـي      هاي دوم در نواحي روستايي ايران پديده        اگرچه پديدة گردشگري خانه   
ران در اين حوزه صورت پذيرفته است كه تعدادي از آنها در ادامه ذكـر     نظ  اي در زمينة اين موضوع از سوي صاحب         پراكنده

  . گردند مي
هاي دوم در نواحي روستايي شمال استان تهـران، نـشان داد              در تحليل روند ايجاد و گسترش خانه      ) 2003(رضواني  

هاي اخير ايـن   اند و در سال  يافتهويژه بعد از انقالب اسالمي در آن منطقه رواج    و به  1340هاي دوم عمدتاً از دهه        كه خانه 
ويژه  پيدايش اين پديده و رشد سريع آن با تحوالت اقتصادي ـ اجتماعي كشور و شهر تهران و به . روند شدت گرفته است

در ) 2006(افتخـاري و مهـدوي   . محيطي اين شهر مـرتبط اسـت   با رشد فيزيكي، افزايش تراكم جمعيت و آلودگي زيست  
دهنـد كـه در        در دهستان لواسانات كوچك نشان مي      1SWOTدشگري روستايي با استفاده از مدل       راهكارهاي توسعه گر  

پذيري نقاط روستايي به علت گردشگري بودن بسيار باالست و نياز به بـازنگري و ارائـه                    آستانه آسيب  ،قالب مدل ياد شده   
  . داردهاي نسبي وجود ها و استفاده از مزيت هاي مناسب براي رفع محدوديت سياست

هاي دوم و بررسي تأثيرات كالبدي آنها بـر نـواحي روسـتايي در     شناسي خانه  در گونه ) 2008(نسب    ضيائي و صالحي  
شناسـي گردشـگران و از طريـق مقايـسه الگـوي غالـب زنـدگي           منطقه رودبار قصران نشان دادند كه با تأكيـد بـر گونـه            

 هر يك از اين دو قشر به تفكيـك بـر جوامـع روسـتايي مـورد                هاي دوم، تأثيرات كالبدي     گردشگران قديمي و جديد خانه    
هاي دوم    نتايج مطالعات حاكي از آن بود كه تأثيرات منفي ناشي از حضور مالكان غيربومي قديمي خانه               . بررسي قرار گيرد  

  .هاي دوم است به مراتب كمتر از تأثيرات متناظر آن از جانب مالكان غيربومي جديد خانه
نشان ) مشهد(پيرامون شهري در منطقة دراخلمد      هاي    در ساماندهي گردشگري در تفرجگاه    ) 2005(كديور و سقايي    

سـوي  وسـيله مـردم و خـارج از هـدايت رسـمي از                شهرها كه به طور خودجوش بـه        ن  هاي پيرامون كال    دادند كه تفرجگاه  
كننـدگان و     شوند، وقتي كه حجم بازديد      يريزان و دولت به عنوان مكاني براي گذران اوقات فراغت در نظر گرفته م               برنامه
در صورت  . هستنديابد، نيازمند ساماندهي از سوي مسئوالن محلي و فرامحلي            گري فضايي در آن مكان افزايش مي        كنش

 ط بـه آن   شود، بلكه امنيت اجتماعي مكاني مربـو        عدم ساماندهي اين نوع مناطق نه تنها پايداري محيط با خطر مواجه مي            
هاي دم و تأثيرات آن بر نواحي روسـتايي فرصـت يـا     در گردشگري خانه ) 2005(رضواني و صفايي    . گردد  ميدچار چالش   

نـشان دادنـد كـه بـه دليـل فقـدان            ) هاي لواسـان و رودبـار قـصران         بخش(تهديد در مورد نواحي روستايي شمال تهران        
ردشـگري بـراي تـأمين نيازهـاي فراغتـي           گ ةهاي موجـود ايـن ناحيـه در زمينـ           ريزي و ضعف مديريتي، از فرصت       برنامه

شهروندان تهران از يك سو، و تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي از سوي ديگر، به درستي استفاده نشده                    
اندازهاي   هاي مرتبط با گردشگري موجب پيامدهاي نامطلوبي مانند آلودگي منابع آب، تخريب چشم              در مقابل تهديد  . است

هـاي كـشاورزي و دوگـانگي         ها، افزايش مهاجرت، ركـود فعاليـت         و تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغ       طبيعي، تخريب 
  .اجتماعي شده است

هـاي دوم بـر تغييـر         هاي توصيفي و تحليلي، تأثيرات گـسترش خانـه          در تحقيقي با استفاده از روش     ) 2007(نوذري  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهـد كـه      هاي تحقيق نشان مي     يافته.  بررسي قرار داده است    كاربري اراضي و توسعه اقتصادي در روستاي كردان را مورد         
انداز طبيعي و تخريب و تغيير        هاي دوم در روستاي مورد مطالعه در بروز تغيير ميزان آب روستا و تغيير چشم                گسترش خانه 

زايـي در روسـتا،       غالها و مزارع تأثيرات منفي داشته است و در كنار آن پيامدهاي مثبت اقتصادي نيز مانند اشت                  كاربري باغ 
در ) 2008(مطالعات مهدوي و همكـاران  . افزايش درآمد ساكنان، و افزايش رفاه عمومي مردم روستا را در پي داشته است           

دهند كـه گردشـگري       زمينة تأثيرات گردشگري بر توسعة روستايي با نظرسنجي از روستاييان درة كن و سولقان نشان مي               
هـا و     رفـتن قيمـت    زايي و درآمدزايي اندك، موجـب بـاال         جز اشتغال   ودي داشته است و به     اقتصادي تأثيرات محد   ةدر زمين 

در زمينة اجتماعي تأثيرات مثبت بيشتري نظيـر افـزايش سـواد، بهداشـت فـردي و عمـومي،                   . سوداگري زمين شده است   
رود گردشگران به نابودي    محيطي، و   در زمينة زيست  . شود  افزايش تعامل با نواحي همجوار، و كاهش مهاجرت مشاهده مي         

در ) 2009(شـهيدي و همكـاران   . هاي گياهي و جانوري، افزايش آلودگي و تخريب محيط زيست منجر شـده اسـت            گونه
گزينـي منـاطق      اند كه در قالب ارزيابي و مكـان         ريزي نواحي روستايي چنين مطرح كرده       بررسي تأثيرات توريسم در برنامه    

توان به بازبيني شرايط خـاص        ات مثبت و تبعات منفي در قالب تحليل عوامل راهبردي، مي          پذير، با شناسايي تأثير     توريست
عالوه بر اين،   . مناطق روستايي در ايران پرداخت تا بيشترين ميزان كارآمدي در نتايج توسعه توريسم روستايي ميسر گردد               

ط زيـست، اسـتفاده بهينـه و متعـادل از           رسد كه در فرايند توريسم روستايي حفاظت و نگهداشت محي           ضروري به نظر مي   
هاي روستايي مورد توجه باشد تا در قالب توسعه پايدار روستايي، ضمن پاسداشت حقوق آينـدگان از                   منابع طبيعي و دارايي   

  .مواهب طبيعي روستا، امكان بهبود كيفيت زندگي و معيشت پايدار روستاييان نيز تحقق يابد
  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه
غربـي و    هاي شمالي رشته ارتفاعات بينالود در جنـوب          كيلومترمربع در دامنه   1160 مورد نظر با مساحتي در حدود        ةدمحدو

 شـرقي و    59 و   35′ و   40′′ درجـه تـا      59غرب شهر مشهد واقع شده كه از نظر مختصات جغرافيايي در طول جغرافيايي              
از نظر سياسي، محدودة مورد مطالعه      .  درجه شمالي قرار گرفته است     36 و   30′ و   15′′ درجه تا    36 و   6′رافيايي  عرض جغ 

 آبادي با جمعيت سـاكن      60و  ) طرقبه و شانديز  (است كه دو نقطه شهري      ) طرقبه و شانديز  (شامل شهرستان جديد بينالود     
  ).Khorasan Razavi Governer, 2008(ارد د

  1385 خانوار در سال 10تعداد و حجم جمعيت روستاهاي مورد مطالعه از كل روستاهاي باالي . 1جدول 
  )نفر(حجم جمعيت   تعداد روستاها

  دهستان
 درصد مورد مطالعه 10باالي  درصدمورد  خانوار10باالي 

 2/97 5287 5439 7/66 4 6 ابرده 
 2/87 8666 9936 2/46 6 13 شانديز 
 100 4783 4783 100 4 4  جاغرق 

 9/78 8258 10461 7/41 10 24  طرقبه
 2/88 26994 30619 8/55 24 43 جمع كل

  Statistical Center of Iran, 2006  :منبع        
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  روش تحقيق
هـاي مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق از طريـق        بخش اصـلي داده . ي ـ تحليلي است روش تحقيق در اين مطالعه، توصيف

ـ       و بخش ديگري از داده) پرسشنامه و مصاحبه(هاي ميداني  روش مفهـومي    هاي مـورد نيـاز از قبيـل، چـارچوب نظـري 
مايشي يا ميـداني  در روش پي. اي به دست آمده است   هاي كتابخانه   ها از طريق روش     پژوهش، اسناد و مدارك و سرشماري     

 نفـر   26994 روستا با جمعيت     24هاي دوم در آنها رواج بيشتري دارد،          در سطح چهار دهستان مورد مطالعه كه پديدة خانه        
 روسـتاي داراي    60با در نظر گرفتن جعيت روستاها و فاصله از شهر مشهد از بين              )  درصد جمعيت روستايي منطقه    4/86(

عه انتخاب شده است و سپس با مراجعه به اعضاي شوراي اسالمي و دهيـاري روسـتا،                 جمعيت ساكن در منطقة مورد مطال     
حجم نمونـة مـورد مطالعـه بـا توجـه بـه فرمـول               . آوري گرديده است    پرسشنامه روستا تكميل و اطالعات مورد نظر جمع       

آوري   ست و پـس از جمـع       خانوار روستايي محاسبه شده ا     238برابر  )  خانوار روستايي  7264( آماري   ةكوكران و حجم جامع   
هـا و تبيـين موضـوع مـورد            و جز اينها، به تحليـل داده       Arcgis  ،spssافزاري    هاي نرم   اطالعات و پردازش آنها در محيط     

  . مطالعه پرداخته شد
  

  )1(رابطه 
t pq
dn
t pq( )N d

=
+ −

2

2
2

2
11 1

  

  
  

 d=0.06 و   t=1.96  ،p=0.65  ،q=0.35: در تحقيق حاضر موارد مورد نظر در فرمول كوكران بـدين ترتيـب اسـت              
)Hafeznia, 2005, 140.(   

هاي روستايي مورد مطالعه و شـهر          نسبتاً كم بين سكونتگاه    ةسؤال آغازين تحقيق اين است كه با توجه به بعد فاصل          
آفريني  هاي دوم روستايي در منطقه نقش   گيري خانه   چه عوامل ديگري در شكل    مشهد، آيا ارتباطي بين اينها وجود دارد؛ و         

هـا در مقـاطع       گيـري خانـه     ها و برآورد روند شكل      بنابراين، تحقيق حاضر به دنبال يافتن جوابي براي اين پرسش         . اند  ردهك
  .مختلف زماني در سطح منطقه است

  
  هاي دوم موقعيت جغرافيايي روستاها و خانه

، جـداي از عوامـل   هـاي دوم در نـواحي روسـتايي    گيـري خانـه   براي بررسـي نقـش عوامـل طبيعـي و انـساني در شـكل         
توانـد   هـا و امكانـاتي در مقـصد مـي     دهد، وجود جاذبه سيستمي كه از نواحي مبدأ روستاها را تحت تأثير خود قرار مي         برون

براي اين منظور . هاي دوم در نواحي روستايي فراهم سازد عامل جذب افراد و شهروندان گردد و زمينه را براي احداث خانه
و شـيب مـورد بررسـي و        ) شـهر مـشهد   (ل موقعيت، ارتفاع از سطح دريا، فاصله از كانون جمعيت           چند عامل طبيعي از قبي    

  .گيرد ارزيابي قرار مي
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  موقعيت جغرافيايي و جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در سطح منطقه. 2جدول 

 آبادي
خانوار 
1388 

 1388جمعيت 
 )نفر(

موقعيت 
 طبيعي

ارتفاع از سطح 
 )m(دريا 

فاصله تا 
 )درصد(شيب   )km (مشهد

 3كمتر از  1/20 1650-1450 اي دره 296 99 ابرده سفلي
 3كمتر از  9/20 1650-1450 اي كوهپايه 2525 755 ابرده عليا
 10 تا5بين  30 1850-1650 اي دره 2011 485 زشك
 10 تا5بين  2/24 1450-1250 اي كوهپايه 754 227 گراخك
 3كمتر از  8/17 1450-1250 دشتي 2112 593 ارچنگ

 3كمتر از  9/7 1250-1050 دشتي 1063 289 چاه خاصه
 3كمتر از  1/14 1250-1050 دشتي 1179 325 حصارسرخ
 3كمتر از  2/16 1450-1250  اي دره 567 171 خادر

 3كمتر از  8/13 1450-1250 اي كوهپايه 1608 421 سرآسياب
 3كمتر از  8 1250-1050 اي كوهپايه 3254 894 )نوراباد(ويراني 

 15 تا 10بين  5/12 1650-1450 اي كوهپايه 2372 685 جاغرق
 15 تا 10بين  6/20 1850-1650 اي دره 464 130 دهبار
 10 تا5بين  3/25 1850-1650 اي كوهپايه 1420 425 كنگ
 10 تا5بين  6/16 1450-1250 اي دره 722 274 نقندر
 3تر از كم 3/23 1850-1650 كوهستاني 511 185 ازغد

 3كمتر از  8/5 1250-1050 دشتي 1686 455 چاهشك
 10 تا5بين  2/6 1450-1250 اي دره 2163 622 حصار

 10 تا5بين  1/21 1850-1650 اي كوهپايه 385 125 )رود اسالم(خانرود 
 3كمتر از  3/14 1450-1250 اي كوهپايه 331 157 مايان سفلي
 15 تا 10بين  21 1650-1450 اي كوهپايه 261 87 مايان عليا

 10 تا5بين  5/15 1450-1250 اي كوهپايه 296 69 مايان وسطي
 10 تا5بين  2/24 1850-1650 كوهستاني 1001 283 مغان
 3كمتر از  7/3 1250-1050 دشتي 875 223 نوچاه

 3كمتر از  1 1250-1050 دشتي 1808 460 ويالشهر
 National Cartographic Center, 2008 & Research finding :منبع   

  

 درصـد   7/41اي،     درصـد دره   25 درصـد دشـتي،      25 روستاي مورد مطالعـه،      24از نظر موقعيت توپوگرافيكي از كل       
 درصـد در    3/33 متـر،    1250 درصد در ارتفاع كمتر از       25از نظر ارتفاع نيز     .  درصد كوهستاني بوده است    3/8اي و     كوهپايه

 متـر واقـع     1650 درصد در ارتفاع باالتر      25 متر و    1650 تا   1450 درصد ارتفاع بين     7/16،   متر 1450 تا   1250ارتفاع بين   
هاي دوم از نظر محيط  بنابراين موقعيت جغرافيايي روستاها بيانگر اين مطلب است كه شرايط براي احداث خانه      . اند  گرديده

  ).National Cartographic Center, 2008(طبيعي فراهم است 
 درصد 10 تا 5 درصد در شيب بين 3/33 درصد، 3 درصد در شيب كمتر از 2/54 محل استقرار روستاها، از نظر شيب

اند؛ اما از نظر فاصـله و بعـد دسترسـي بـه روسـتا بـراي                    درصد استقرار يافته   15 تا   10 درصد از آنها در شيب بين        5/12و  
 10اي كمتـر از    درصـد روسـتاها در فاصـله   25كـه  دهـد     روستاهاي مورد مطالعه، نتايج نشان مـي       ساكنان شهر مشهد به   

  .اند  كيلومتري واقع شده20 تا 10 درصد در شعاع 3/33كيلومتري، 
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  روستاها و روند تحوالت آنتوزيع فضايي جمعيت 
هاي دوم در نواحي روستايي، آگاهي از وضعيت جمعيت ايـن نـواحي    ها، نحوة پيدايش و تعداد خانه     قبل از اطالع از ويژگي    

براي اين منظور جمعيت روسـتاهاي مـورد مطالعـه در قالـب             . ناديده انگاشت توان آن را      تايي از مواردي است كه نمي     روس
 نقطـه روسـتايي، برابـر       24، تعداد جمعيـت     1388هاي چهارگانه مورد بررسي قرار گرفته و بر اين اساس در سال               دهستان
ـ .  خانوار گزارش شده اسـت    8439 نفر در قالب     29664    درصـد، دهـستان   8/18ن بـين، روسـتاهاي دهـستان ابـرده     در اي
  انـد و      درصـد جمعيـت را در خـود جـاي داده           4/31 درصـد و دهـستان طرقبـه         8/16 درصد، دهستان جـاغرق      33شانديز  

   نفـر   2372 و   2525،  3254در بين روسـتاهاي مـورد مطالعـه روسـتاهاي نورآبـاد، ابـرده عليـا و جـاغرق بـه ترتيـب بـا                          
 نفـر كمتـرين جمعيـت را در خـود           296 و   261مايان وسطي و ابرده سفلي به ترتيب بـا            وستاهاي مايان عليا،  باالترين و ر  

  .دارند
  

  )جمعيت به نفر(روند تحوالت جمعيت روستاهاي مورد مطالعه به تفكيك دهستان . 3جدول 

  1388سال 
 دهستان

  درصد  جمعيت

سال 
1335 

سال 
1355 

سال 
1365 

سال 
1375 

سال 
1385 

 5287 4520 6690 6932 5734  8/18 5586 ابرده

 8666 6657 5917 3718 2642  33 9783 شانديز

 4783 4839 7071 6929 6331  8/16 4978 جاغرق

 8258 7537 7956 6363 5929  4/31 9317 طرقبه

 26994 23553 27634 23942 20636  100 29664 جمع
  Statistical Center of Iran, 2006 & Health & Treatment Center of Mashhad, 2009  :منبع       

  
 درصـد روسـتاها   7/16دهـد كـه     نشان مي1388در بررسي طبقات جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه، آمارها در سال      

ر  درصد بيشت25 خانوار و 500 تا 251 درصد بين 8/20 خانوار، 250 تا 101 درصد روستاها بين  5/37 خانوار،   100كمتر از   
  .اند  خانوار جمعيت داشته500از 

  ، در دو دهـة     1385 تـا    1335در بررسي روند تحوالت جمعيت در بين روستاهاي محدودة مورد مطالعـه طـي سـال                 
مصادف بـا نـرخ    (1355-65 درصد بود كه اين نرخ رشد در دهة       75/0 نرخ رشد ساالنه جمعيت روستايي برابر        55-1335

.  درصدي جمعيت روستايي شهرستان مشهد رسـيد       2/3 درصد در مقايسه با نرخ رشد        45/1به  ) رشد جمعيتي باالي كشور   
هاي جمعيتي تنظيم خـانواده، نـرخ رشـد           ، همزمان با كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور بر اثر سياست           1365-75در دهة   

يت روستايي شهرستان    درصد نرخ رشد جمع    97/0 درصد در مقايسه با      -6/1جمعيت روستايي محدودة مورد مطالعه نيز به        
  . مشهد رسيد
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  )درصد (1335-85هاي  نرخ رشد ساالنه روستاهاي مورد مطالعه به تفكيك دهستان طي سال. 4جدول 
 88-35 85-55 85-75 75-65 65-55 55-35 دهستان

 -16/0 -9/0 6/1 -8/3 -35/0 95/0 ابرده
 4/2 85/2 7/2 2/1 7/4 7/1 شانديز
 -56/0 -2/1 -12/0 -7/3 2/0 45/0 جاغرق
 67/0 9/0 9/0 -5/0 25/2 35/0 طرقبه
 54/0 4/0 4/1 -6/1 45/1 75/0 جمع

  Statistical Center of Iran, 1956-2006 & Research finding :منبع
  

 4/1 با ادامة روند كاهش رشد جمعيت در كشور، نرخ رشد ساالنه جمعيت روستايي بـه  1375-85در نهايت، در دهة  
توان نتيجه گرفـت كـه در    بنابراين مي.  درصد نرخ رشد جمعيت روستايي شهرستان مشهد رسيد  05/3ايسه با   درصد در مق  
تر بـوده   هاي شهرستاني نيز پايين هاي مورد مطالعه، نرخ رشد ساالنه جمعيت روستايي مورد مطالعه از ميانگين             تمامي دوره 

 را كه خيل عظيمـي از جمعيـت روسـتايي           1365-75ل دهة   هاي عظيم جمعيتي در طو      جايي  است؛ ولي در اين ميان جابه     
  .ويژه از نواحي كوهستاني به شهر مشهد سرازير شدند، نبايد ناديده گرفت محدوده طرح به

  
  هاي دوم در روستاها توزيع فضايي خانه

 واحد مـسكوني    11811، تعداد   1388هاي تكميلي در سطح روستاهاي مورد مطالعه، در سال            با استفاده از نتايج پرسشنامه    
هـاي    هاي دوم وجود دارد، كه در اين ميان دهستان طرقبه در بين دهـستان                روستاييان و استفاده براي خانه      براي سكونت 

امـا  . گيـرد   ترين سـطح قـرار مـي         درصد در پايين   7/16 درصد در باالترين رتبه و دهستان جاغرق با          2/33مورد مطالعه با    
هاي دوم در نواحي روستايي اختصاص دارد، به طـوري             از اين واحدهاي مسكوني به خانه      طور كه اشاره شد، تعدادي      همان

 درصد كل واحدهاي 4/21 باب خانة دوم در روستاهاي مورد مطالعه مشاهده شده است كه      2525 تعداد   1388كه در سال    
  . گردد مسكوني را در كل روستاها شامل مي

  

  1388نطقة مورد مطالعه در سال هاي دوم در م توزيع فضايي خانه. 5جدول 
  هاي دوم خانه  واحد مسكوني

 نام
 ها از كل واحدها درصد خانه  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/27  1/26  660  2/20  2384  دهستان ابرده
  1/16  6/22  570  9/29  3532  دهستان شانديز
  5/15  1/12  305  7/16  1971  دهستان جاغرق
  2/25  2/39  990  2/33  3924  دهستان طرقبه

 4/21  100 2525  100 11811 جمع
  Research finding, 2009:  منبع
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 و  درصـد در رديـف اول  2/39هاي چهارگانه، دهـستان طرقبـه بـا     هاي دوم در سطح دهستان  در توزيع فضايي خانه   
هـاي دوم در سـطح        در نهايـت در توزيـع فـضايي خانـه         . گيـرد   ترين رده قرار مي      درصد در پايين   1/12دهستان جاغرق با    

 و روسـتاي    ،در باالترين رقـم   )  درصد كل واحدهاي مسكوني    4/84( خانه دوم    500 گانه، روستاي زشك با      24روستاهاي  
در مجمـوع روسـتاييان سـاكن در        . رديـف آخـر جـاي دارد      در  )  درصد كل واحدهاي مسكوني    1/2( خانه دوم    10كنگ با   

انـد    روستاهاي كنگ و نقندر، دهبار، سرآسياب و گراخك با وجود جمعيت زياد، به دليل بافـت اجتمـاعي بـسته، نتوانـسته                     
  .هاي دوم را در روستاهاي خود پذيرا باشند استقرار خانه

  

  
  مورد مطالعههاي دوم روستايي در منطقة  توزيع فضايي خانه. 1شكل 

  
  نتايج و بحث

  هاي دوم در منطقه روند پيدايش خانه
هاي دوم در روستاهاي ييالقي مشهد، عمدتاً از طريق تملك و خريد زمين و باغ و سـپس ايجـاد مـسكن و            گسترش خانه 

ي هـا   دوم بـه دليـل فرسـودگي و كيفيـت نامناسـب مـسكن          الگوهاي ديگر مانند تبديل مسكن روستايي موجود به خانـه         
 هاي دوم در روستاها     وساز و گسترش خانه     در گذشته ساخت  . روستايي و فقدان مزرعه و باغ در حدود ملكي آنها بوده است           
هاي اخير به هر حال نظارت اندكي          ليكن در سال    گرفته است،   بدون برنامه و كنترل و نظارت نهادهاي مسئول صورت مي         

  .پذيرد ها و بخشداري انجام مي از طريق دهياري
هـاي دوم    ، وجـود خانـه    1370هاي دوم در نواحي روستايي مورد مطالعه، تا قبل از دهه              در بررسي روند پيدايش خانه    

هـاي دوم در      از كـل خانـه    . شـود   هـا نيـز ديـده نمـي         روستايي كمتر گزارش شده است، به نحوي كه در نتايج پرسـشنامه           
بنـابراين  .  اسـت  1370 درصـد متعلـق بـه دهـة          6/35 و   1380هاي بعـد از        درصد در سال   4/64روستاهاي مورد مطالعه،    
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اي نـسبتاً جديـد و نوظهـور     با هدف گردشگري پديـده هاي دوم در نواحي روستايي ياد شده    توان گفت كه احداث خانه      مي
 2/84بـا   (هاي دوم در سطح روستاهاي دهستان شـانديز جديـدتر              كه احداث خانه   دهد  هاي پژوهش نشان مي     يافته. است

  .تر است و در سطح روستاهاي دهستان طرقبه متعادل) 1380مربوط به دهة درصد 

  هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه روند پيدايش خانه. 6جدول 
 1380دهه 1370دهه  و قبل از آن1360 ةده تعداد خانه دوم دهستان

 ابرده 425 235 0 660 تعداد
 4/64 6/35 0 100 درصد 

 شانديز 480 90 0 570 تعداد
 2/84 8/15 0 100 درصد 

 جاغرق 227 78 0 305 تعداد
 4/74 6/25 0 100 درصد 

 طرقبه 496 494 0 990 تعداد
 1/50 9/49 0 100 درصد 

 جمع 1627 898 0 2525 تعداد
 4/64 6/35 0 100 درصد 

  Research finding, 2009 :منبع 
  

  هاي دوم در نواحي روستايي مالكان خانه
ها در نواحي      درصد از اين امالك و خانه      3/25دهد كه حدود      هاي ميداني نشان مي     هاي دوم، بررسي    مالكيت خانه در مورد   

روستايي ييالقي غرب مشهد متعلق به كساني است كه قبالً خود و يا والدين و يا اجداد آنها در اين نقاط روستايي سكونت 
از سوي ديگر، كساني كه رابطة خويشاوندي انـدكي بـا           . اند  مهاجرت كرده اند و بعداً به هر دليل به شهر مشهد            داشتهدائم  

اين نكته اسـت    دهندة    اين امر نشان  . هاي دوم را در اختيار دارند        درصد از كل خانه    7/74روستاييان در منطقه دارند، حدود      
هاي   ي در فرايند احداث خانه    حس وابستگي و تعلق به روستا در اين منطقه نتوانسته است جايگاه           كه روابط خويشاوندي و     

رسـد و در       درصـد مـي    90هاي شانديز و ابرده به باالي         دوم داشته باشد، به نحوي كه درصد مالكان غيربومي در دهستان          
  . درصد گزارش شده است6/64 درصد 2/58هاي طرقبه و جاغرق به ترتيب  دهستان

  هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه مالكيت خانه. 7جدول 
 مالكان غيربومي مالكان بومي تعداد خانه دوم

 تاندهس
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 3/90 596 660100647/9 ابرده
 88/90 518 12/9 52 100 570 شانديز
 59/64 197 41/35 108 100 305 جاغرق
 18/58 576 82/41 414 100 990 طرقبه
 73/74 1887 27/25 638 100 2525 جمع
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دهد كه از كـل       هاي ميداني نشان مي     هاي دوم در نواحي روستايي، بررسي       در بررسي مدت زمان حضور مالكان خانه      
 ماه در 2 درصد بين يك تا 5/0 درصد كمتر از يك ماه، 5/0يابند،   درصد اواخر هر هفته در روستا حضور مي  9/86مالكان،  
توان گفت كه با توجه  بنابراين مي. كنند در روستا حضور پيدا مي) تابستانعمدتاً فصل ( دو ماه  درصد بيش از1/12سال، و 

، بيـشتر مالكـان تعطـيالت آخـر هفتـه را در             ) كيلـومتر  30كمتر از   (به بعد فاصله اندك روستاهاي ياد شده از شهر مشهد           
  . كنند هاي دوم خود در نواحي روستايي سپري مي خانه

  هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه حضور مالكان خانهزمان . 8جدول 
  ماه در سال2بيش از   ماه در سال2 تا1بين  كمتر از يك ماه در سال اواخر هر هفته تعداد خانه دوم دهستان

 ابرده 0 0 0 660 660 تعداد
 0/0 0/0 0/0 100 100 درصد  

 شانديز 20 0 0 550 570 تعداد
 5/3 0/0 0/0 5/96 100 درصد  

 جاغرق 100 0 0 205 305 تعداد
 8/32 0/0 0/0 2/67 100 درصد  

 طرقبه 186 12 13 779 990 تعداد
 8/18 2/1 3/1 7/78 100 درصد  

 جمع 306 12 13 2194 2525 تعداد
 1/12 5/0 5/0 9/86 100 درصد  
  Research finding, 2009 :منبع

  
هاي دوم در نواحي روستايي ييالقـي شـهر مـشهد،     دائم، مالكان خانه) ونتسك(بررسي ميداني در مورد محل اقامت      

بنابراين نتـايج يـاد     .  درصد در شهرهاي شانديز و طرقبه اقامت دارند        4/1 درصد مالكان در شهر و       6/98دهد كه     نشان مي 
  .ستشهر مذهبي مشهد ا هاي دوم، بيشتر معطوف به ساكنان كالن دهد كه گردشگري خانه شده نشان مي

  
  هاي دوم در نواحي روستايي گيري خانه عوامل شكل

هاي دوم روسـتايي در شـهر مـشهد سـكونت دارنـد، موضـوع تحليـل                    درصد مالكان خانه   6/98با توجه به اينكه بيش از       
گردد؛ اما بدان معني نيـست كـه          هاي دوم در روستاهاي ييالقي غرب مشهد تا حدودي تسهيل مي            چگونگي پيدايش خانه  

ها در ساير نواحي روستايي پيرامون  گيري اين خانه بنابراين همانند شكل. ير عوامل در اين مورد ناديده گرفته شود     نقش سا 
تـرين دليـل      توان اظهار داشت كه گذران اوقات فراغت از سوي ساكنان شهر مشهد مهم              ويژه تهران، مي    شهرها و به    كالن

 است، كه با توجه به توسعة فيزيكي شـهر مـشهد، پيامـدهاي ناشـي از                 ها در محدودة مورد مطالعه بوده       پيدايش اين خانه  
هـا بيـشتر      ، روند توسعة اين خانـه     1385هاي پس از       در سال  بازي حاصل از رونق بازار زمين و مسكن         شهرنشيني و بورس  

  .شده است
اسـت تـا بـه بررسـي        تر به آنها اشاره شد، در اين تحقيق تالش شده             عالوه بر عوامل اقتصادي و اجتماعي كه پيش       
دار   هاي دوم روستايي پرداخته شود كه بـر ايـن اسـاس رابطـة معنـي                 رابطة بين موقعيت طبيعي اين روستاها و تعداد خانه        
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هـاي پـژوهش    بنـابراين، يافتـه  . ها برقرار اسـت   بين موقعيت طبيعي و تعداد خانه  r=-215/0ضعيفي با ضريب همبستگي     
روستاي كنـگ و    (كوهستاني مورد مطالعه به دليل فاصله زياد، بافت اجتماعي بسته           بيانگر اين مطلب است كه روستاهاي       

  .واردان در روستا باشند توانند پذيراي ورود تازه هاي دوم، نمي و كمبود امكانات براي احداث خانه) نقندر

  هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه گيري خانه رابطه بين عوامل گوناگون و شكل. 9جدول 

 شيب فاصله ارتفاعموقعيت شرح
نرخ رشد 

55-35 
نرخ رشد 

85 -75 
نرخ رشد 

85-55 
نرخ رشد 

85-35 
تعداد واحد 
 مسكوني

ن امالك
 غيربومي

**944/0 **661/0  117/0 179/0 228/0 179/0 04/0 067/004/0-215/0همبستگي 

 0/0 0/0 585/0 402/0 285/0 312/0754/0855/0853/0401/0سطح 
تعداد 
 ها خانه

حجم جامعه 
آ

238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

**649/0 **512/0 255/0 258/0 137/0 230/0-170/0-214/0-147/0-190/0همبستگي 

 0/0 001/0 086/0  055/0 357/0 245/0364/0149/0315/0123/0سطح 
تعداد 
 ها خانه

جامعه حجم 
آ

238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

  . معنادار است01/0تر از  همبستگي در سطح پايين **
 . معنادار است05/0تر از  همبستگي در سطح پايين *

  Research finding, 2009: منبع
  

شهر مـشهد و شـيب محـل اسـتقرار     ها و ارتفاع روستا از سطح دريا، فاصله روستا از  در بررسي رابطة بين تعداد خانه    
 بـسيار   r = 067/0 تـا    04/0داري با توجه به ضريب همبستگي بين          شود كه سطح معني     بافت فيزيكي روستا، مشاهده مي    

  حـداكثر فاصـله    (روسـتاها از شـهر مـشهد          نتيجه اينكه با توجه بـه فاصـلة نـسبتاً كـم           . شدني نيست   تحليلو  پايين است   
امكان دسترسي بـه روسـتا      ) آسفالته(هاي ارتباطي مناسب      با توجه به دسترسي به راه     ) اي زشك  كيلومتر در مورد روست    30

دار نخواهـد     ها معني   پذير است، و بدين ترتيب مطالعة رابطه بين بعد فاصله و خانه              دقيقه امكان  30در مدت زماني كمتر از      
  .بود

ت جمعيـت روسـتاها در ادوار گذشـته، بـاالترين سـطح             هاي دوم با نرخ رشد تحوال       در مطالعة ارتباط بين تعداد خانه     
 مشاهده  r=228/0 با ضريب همبستگي     1375-85هاي دوم و نرخ رشد ساالنه جمعيت در دهه            داري بين تعداد خانه     معني
 مورد مطالعه انطباق دارد؛ هر چنـد كـه بـه دليـل پـايين      ةهاي دوم در منطق شود كه كامالً با شروع فرايند احداث خانه       مي

  .هاي دوم در سطح روستاهاي منطقه باشد تواند عاملي پذيرفتني براي توجيه پيدايش خانه داري نمي بودن سطح معني
هـاي دوم و تعـداد كـل واحـد        دار پذيرفتني و معقولي بين تعداد خانـه         هاي پژوهش، سطح رابطة معني      براساس يافته 

بنـابراين  .  اسـت  r=661/0مبستگي ناقص مستقيمي برابر     مسكوني در هر روستا وجود دارد، به نحوي كه داراي ضريب ه           
هاي دوم بيشتري نيز در آنهـا وجـود           تر باشند، خانه    هر چه روستاها از نظر حجم جمعيت و تعداد واحدهاي مسكوني بزرگ           

اعي پديدة استثنايي در اين مورد روستاي كنگ است كه با وجود جمعيت نسبتاً زياد، به دليـل بافـت اجتمـ                    . خواهند داشت 
  .هاي دوم روستايي در آنجا توسعه نيافته است خاص، خانه
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هاي دوم با حضور مالكان غيربـومي در روسـتاها، بـاالترين ضـريب همبـستگي در                   در مطالعة ارتباط بين تعداد خانه     
 r=944/0شود، به طوري كه ضريب همبستگي به صورت مستقيم كامل و عددي برابـر              محدودة مورد مطالعه مشاهده مي    

بي راهـي ايـن روسـتاها    سدهد كه مالكان به داليل اقتصادي و اجتماعي غير از روابط خانوادگي و پيوندهاي نَ       ا نشان مي  ر
هاي دوم در نـواحي       بدين ترتيب، برخالف نتايج مطالعات گذشته در خصوص پيدايش خانه         . اند  براي احداث خانة دوم شده    

ار جدي و عمـده بـوده اسـت، در منطقـة مـورد مطالعـه نقـش مالكـان                  روستايي كه نقش مالكان بومي در اين زمينه بسي        
  .يابد غيربومي اهميت بسيار مي

  
  گيري نتيجه

هـاي دوم يـا       در قالب احداث خانـه    گردي ساكنان شهر مشهد با وجود سابقة نسبتاً طوالني،            گردشگري روستايي و طبيعت   
زمـان بـا     بـه ايـن دليـل، هـم       .  سابقه بسيار اندكي است    داراي) جنوب غرب مشهد  (هاي تعطيالت در مناطق ييالقي        خانه

محيطـي در نـواحي شـهري،         هـاي زيـست     گسترش بافت فيزيكي شهر مشهد در دو دهة اخير و به تبع آن وجود آالينـده               
 روند رو به رشدي پيدا كرده است، به نحوي كه امروزه تقريباً در تمـامي روسـتاهاي                  1380گيري اين پديده در دهة        شكل
هـاي دوم و      ، حـضور خانـه    )هاي گذران اوقات فراغت     عنوان زمينه   به(هاي شمالي بينالود و غرب شهر مشهد          منهدر دا واقع  

   :توان چنين خالصه كرد هاي پژوهش را مي يافته. شود گسترش آنها مشاهده مي
ها در     اين خانه  گيري  دهد كه سابقة پيدايش و شكل       هاي دوم در منطقة مورد مطالعه نشان مي         روند پيدايش خانه   )1

 يعني در فاصلة كمتر از      1380ها در دهة      خانه)  درصد 4/64(روستاها نسبتاً كم است، به نحوي كه حدود دوسوم          
  .اند  سال گذشته در روستاهاي مورد مطالعه احداث شده8

ش  ارتباط مستقيمي بين عوامل طبيعي نظيـر نـاهمواري، اقلـيم، آب، خـاك و پوشـ                 ،هاي تحقيق   براساس يافته  )2
 روستايي مـورد مطالعـه وجـود نـدارد، بـه نحـوي كـه بـاالترين ضـريب              ةهاي دوم در ناحي     گياهي و تعداد خانه   

 . داري پذيرفتني است هاي دوم فاقد سطح معني همبستگي بين موقعيت طبيعي روستا و تعداد خانه

ا توجه به ضـريب همبـستگي   داري ب ها و فاصله روستا از شهر مشهد سطح معني در مطالعة رابطه بين تعداد خانه    )3
 كيلـومتري روسـتاها و      30بنابراين با توجـه بـه بعـد فاصـلة حـداكثر             . شدني نيست    است و تحليل   r=04/0برابر  

ها و بعد فاصله از شهر مشهد  دار بين تعداد خانه  معنيةهاي ارتباطي مناسب، امكان برقراري رابط دسترسي به راه  
 .وجود ندارد

هـاي دوم     بين حضور مالكان غيربومي و تعداد خانه      ) r=944/0(داري    د كه رابطة معني   ده  نتايج تحقيق نشان مي    )4
در روستاهاي مورد مطالعه وجود دارد كـه بـا توجـه بـه توسـعة فيزيكـي شـهر مـشهد و پيامـدهاي حاصـل از                            

ن و بازي حاصل از رونق بازار زمـي  و بورس ) محيطي در شهرها    هاي گوناگون زيست   هگسترش آاليند (شهرنشيني  
بنـابراين  . وسيله مالكان غيربومي شدت يافته اسـت  ها به    روند توسعه اين خانه    1385هاي پس از      مسكن در سال  

از سوي ديگر،   . اند  هاي دوم اقدام كرده     بسياري از شهروندان مشهدي در روستاهاي مورد مطالعه، به احداث خانه          
د مربوط به مسكن و تبديل شدن آن به كـاالي قابـل             با توجه به فاصله نسبتاً كم روستاها با شهر مشهد، رويكر          
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گذاري، سبب شده است تا اين واحدها هر چه بيشتر در منطقه مورد مطالعه شـكل بگيرنـد، كـه                      مبادله و سرمايه  
  .كند اي جداگانه را طلب مي اين خود مطالعه

بـين عوامـل گونـاگون در فراينـد     توان ابراز كرد كه در   در نهايت، با توجه به پرسش آغازين و فرضيات محتمل، مي          
م در روستاهاي ييالقي شهر مشهد، با توجه به نتايج تحقيق، تنها نقش مالكان غيربومي برجسته                وهاي د   گيري خانه   شكل

رابطة خطـي و مـستقيم بـا تعـداد          ) هاي مسكوني   تعداد خانه (و داراي اهميت است و بعد از آن بزرگي و كوچكي روستاها             
شـد بعـد ارتبـاطي، وضـعيت طبيعـي            فرض اوليه كه تصور مـي       بنابراين، با توجه به پيش    . ر كرده است  هاي دوم برقرا    خانه

  .شود هاي دوم در منطقه باشد، اين فرضيه اثبات نمي  عامل احداث خانه،ويژه حضور مالكان بومي مناسب و به
ه صورت خودجوش و فاقـد هرگونـه        هاي دوم كه در اين فرايند در نواحي روستايي مورد مطالعه ب             رشد و توسعه خانه   

سـازها در نـواحي روسـتايي در         و ريزي صورت پذيرفته است، به دليل فقدان اهرم قـانوني كنتـرل سـاخت               نظارت و برنامه  
هاي اخير، با انجام مطالعات       در سال . اي داشته است    هاي دوم در روستاها رشد فزاينده       مقايسه با نواحي شهري، وجود خانه     

رود كـه      هادي روستايي در سطح روستاهاي كشور و از جمله روستاهاي ييالقي شهر مشهد، اميـد مـي                 هاي  گسترده طرح 
  .پديدة مذكور تا حدودي نظم و نسق يابد
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