
 
 
 
 

1385تابستان ،56پژوهش هاي جغرافيايي ـ شماره  

  161-172 صص
 

   سكونتي در روستاهاي دره اي غرب شهرستان مشهد-تنگناهاي توسعه فيزيكي
 

  دانشگاه تهران،دانشكده جغرافيااستاد  - ∗دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي

ران دانشگاه ته،استاديار دانشكده جغرافيا - دكتر حسنعلي فرجي سبكبار  

  دانشجوي دوره دكتري، دانشگاه فردوسي مشهد– حكمت شاهي اردبيلي
  دانشگاه تهران، كارشناس پژوهشي دانشكده جغرافيا–منصور رضا علي 

    29/8/84:  مقاله دريافت
25/1/85:تائيدنهايي  

  
  

  چكيده
 طح متري از س   1900 تا   1400 كه در ارتفاعات بين      ستاهاي دره اي غرب شهرستان مشهد     رو

ه دليل   ب ار يافته اند،  ستقرا بينالود   كوه هاي  شمالي رشته    ةو در دامن   دريا در بخش طرقبه شهرستان مشهد     
ـ   ة توسع ة با مشكالت بسيار در زمين     ناهمواري و شيب تند اراضي      مـسكن و  بخـش  در  ژه    ويه   فيزيكي ب

  .سيسات مواجه مي باشندأت
 نـشان  روستاهاي نمونـه ساكن در    خانوار   1796نه از    نمو  خانوار دويست     مطالعات انجام شده روي     

ـ  كه تنگناهاي فيزيكي موجود سبب مهاجرت و كم          مي دهد  ي روسـتاهاي دره اي مـورد مطالعـه    جمعيت
كه تعداد زيادي از اين روستاها   در حالي؛ مي باشندجمعيتگرديده و بعضي از روستاها در حال تخليه 

 و زيارتي   جمعيتويژه به لحاظ استقرار در حاشيه شهر پر         ه   ب –ي   بسيار مناسب توريست   موقعيتداراي  
  جمعيـت  مناسبي را از نظر جذب و ماندگاري     موقعيت مي تواند    هاي الزم   بوده و برنامه ريزي    - مشهد

  .در اين روستاها سبب گردد
ي  فيزيكي روستاها، مـساكن روسـتايي، برنامـه ريـز          ةروستاهاي دره اي، توسع    :واژگان كليدي 

  .روستايي، شهرستان مشهد
  

  مقدمه
هاست كه عمدتاً با تكيه بر توان توليدي فضاي زيستي خود،   گروهي از انسان؛ محيط زيست، فعاليت و توليدروستا

 ).217،ص1380مطيعي لنگرودي( و امكانات كمتري نسبت به شهر استجمعيتبه توليد و بهره وري مشغولند و داراي 
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 ساكن در آن از الزامات برنامه ريزي روستايي جمعيتمين امكانات كافي براي أر جهت تاي روستايي د توجه به فضاهبنابراين
ويژه ه  بستاهاي دره اي غرب شهرستان مشهد به دليل تنگناهاي فيزيكيبين روستاهاي كشور از نظر فيزيوگرافي، رو.است

هاي  انجام طرح .كشور مي باشند تاهاي مسئله دارسيساتي، در رديف روسأكمبود اراضي هموار براي فضاي مسكوني و ت
براي برون رفت از . خير بيشتري مواجه بوده استأ با ت اين روستاها نسبت به ساير نواحي روستايي اي درعمراني و توسعه

اي  و انجام برنامه هاي فيزيكي و توسعه آنهاهاي موجود در  كمبودهاي موجود در روستاهاي دره اي، شناخت پتانسيل
 روستاها در حال درك جمعيت بسياري از ال حاضرح زيرا در ؛زهاي به روز اين روستاها مي باشدهاي، از نيا همسوي با توان

     . مي باشند-ويژه در روستاهاي مسئله داره  روستايي و شهري، ب-هاي زيستي موجود در فضاهاي مختلف سكونتي تفاوت
ي جمعيتاهاي مورد بحث، تصميم به مهاجرت را براي ساكنان آنها قوت بخشيده و كم مشكالت شديد زيستي در روست           

برنامه ريزي فيزيكي اين روستاها با بهبود شرايط زندگي از طريق رشد . و تخليه اين روستاها با شدت بيشتري عملي مي گردد
  .  سبب خواهد شد روستايي راجمعيت و ماندگاري اي اقتصادي و اجتماعي همراه بودهه فعاليت

هاي  ها و فعاليت  سكونتگاهجمعيت استقرار، تراكم، پراكندگي و اندازه موقعيت شيب تند اراضي در در اين روستاها     
 شكل گيري روستاها به امكانات توليدي موجود همچنين. ثير مي گذاردأثر بوده و در توزيع انواع خدمات تؤاقتصادي آنها م

   .ويژه به همواري اراضي وابسته استه و فضاها بها  در بعضي از مكان
هاي مختلف روستاها ديده  در مطالعات انجام شده مشاهده گرديده است كه تفاوت بسيار شديدي از نظر زيستي در تيپ    

رسي بر .باشندمي اي و كوهستاني با مشكالت شديدتري نسبت به ساير روستاها مواجه  ه به طوري كه روستاهاي در؛مي شود
ار، بجاغرق، ده ابرده عليا، ازغند،( اين تحقيق فيزيكي  روستاهاي مورد مطالعهةتنگناها و مشكالت فضاي مسكوني و توسع

           ي غرب شهرستان مشهده ها و شيب تپه ها در طول درمستقره اي  كه روستاهاي درمي دهدنشان  )كنگ و نقندر زشك،
                       مواجه بوده به ويژه در بخش مسكن روستاييان و  ر براي انواع ساخت و سازهاي هموابا مشكالت شديد كمبود اراض

              بي است كه همواره جان از جمله فرآيندهاي مخرّ سيل جاري شدن هاي ناگهاني زمين و هاي تخته سنگي، لغزش يزشرو 
لذا مهم ه اي را تهديد مي كند وو مال ساكنان روستاهاي در اي غرب شهرستان مشهد كمبود ترين مشكالت روستاهاي دره 

   .)167 ص،1384مطيعي لنگرودي (استها  سيساتي براي انواع كاربريأفضاي مسكوني و ت
 اي غرب شهرستان روستاهاي دره در جمعيتكاهش ود كه آيا  شميمطرح ها   ذكر شده، اين پرسشمواردبا توجه به         
 مشكالت سكونتي هاه ها و فرآيند حاكم بر آنگرافي درشرايط توپوارتفاع و توپوگرافي منطقه است؟ و  ثير  تحت تامشهد

 با در بنابراين با مشكل مواجه كرده است؟ جمعيتبراي استقرار  فيزيكي روستاها را ةوزيستي خاصي را فراهم آورده و توسع
ة كمبود فضاي مسكوني وعدم توسع: وان براي اين پژوهش مطرح كرد زير را مي تةهاي عنوان شده، فرضي نظر داشتن پرسش

ةاين مقاله نتيج .ه اي غرب شهرستان مشهد رابطه داردفيزيكي، با ارتفاع روستاهاي دره  مطالعات انجام شده در روستاهاي در
مي باشد، كه با  1همخوانياز نوع روش همبستگي يا  روش آن نيز . و از نوع تحقيقات كاربردي استاي غرب شهرستان مشهد

                                                 
1- Correlational and Associational. 
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           اطالعات .توجه به ماهيت تحقيق و نوع داده ها براي جمع آوري اطالعات درسطح روستاها از پرسشنامه استفاده شده است
براي تبيين روابط بين  .ه اي غرب شهرستان مشهد جمع آوري گرديده است درة روستاي نمون هفتو داده هاي خام تحقيق از

عمليات پردازش ةي و كلّزمون همبستگي پيرسون استفاده شدها پس از كسب اطمينان از توزيع نرمال داده ها، از آرهمتغي             
روش نمونه گيري در اين مطالعه، نمونه گيري ساده . توسط رايانه انجام شده استspssداده هاي خام در برنامه نرم افزاري 

 از امكاني – روستاها و يا خانوار روستايي –يا اجزاي تشكيل دهنده جامعه آماري در اين روش هر يك از عناصر . است
 روستا از هفتنمونه هاي آماري اين پژوهش،.)110ص،1377 ساروخاني(ارند يا مستقل براي انتخاب شدن برخورد و خاص
 خانوار به طور دويستها، تعداد  خانوار ساكن در اين روستا1796 كه از بين ه اي غرب شهرستان مشهد بوده روستاي درسي

  .تصادفي انتخاب و بررسي گرديده اند

  مونهمشخصات روستاهاي ن-1جدول 

ف
ردي

  

  نام روستاها
 به نفر جمعيت

  75درسال 
 به نفر جمعيت

  82در سال 
ارتفاع روستا به 

  متر
حوضه 
  آبريز

  گلستان  1420  2202  2226  جاغرق  1
  گلستان  1640  410  609  دهبار  2
  گلستان  1680  420  526  ازغند  3
  شانديز  1700  946  1192  كنگ  4
  شانديز  1400  715  812  نقندر  5
  شانديز  1880  1264  1371  زشك  6
  شانديز  1470  2152  2219  ابرده عليا  7

  ...ها و   و فرهنگ آبادي1383 و خانه بهداشت روستاهاي نمونه سال 1375مركز آمار ايران، سال :  ماخذ           
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  .1ه اي و روستاهاي نمونه اين تحقيق را در غرب شهرستان مشهد نشان مي دهد روستاهاي درموقعيت  -1ة نقش
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .GIS  سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي، گروه -1
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ه اي تنگناهاي مساكن روستايي در  
              . شكل مي گيرد. ..الگوي سكونت در هر مكاني در ارتباط با عوامل مختلف طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و       

 توسعه يافتگي انساني كه آن را طرح ريزي ةتفكر، تكنولوژي و درج  معيشت،ةدر واقع الگوي سكونت بازتابي است از نحو
                          .)44ص،1377 وثوقي(ر مناطق مختلف، متفاوت استالگوهاي آن د بنابراين نقش مسكن، كاركردها و. مي كند

. مين فضاي كافي براي ساخت و سازها به ويژه مساكن روستايي استأ ت،ه ايروستاهاي در از مشكالت اساسي دريكي 
، به طوري كه به صورت يكي از عناصر مهم تشكيل استها  ترين احتياجات انسان مسكن پناهگاه و اقامتگاه انساني زائيده مهم

گاه شيوه هاي زيستي، مساكن روستايي را مي توان تجلي  ).56ص،1374تولون(ون زندگي فرد در آمده است  كانةدهند
در شكل بخشي به آنها ثيرگذار أ اقتصادي ت–ثر محيطي و روندهاي اجتماعي ؤ نيروها و عوامل ممعيشتي و نهايتاً

  .)511ص،1373 سعيدي(دانست
ه اي به دليل واقع شدن در جوار مسكن يكي از عمده ترين پارامترهاي توسعه است، روستاهاي دردر حالي كه          

سفانه اغلب أمت. ها داراي محدوديت فضاي مسكوني مي باشند و در اين راستا با تنگناها و مشكالتي روبه رو هستند كوهستان
 ناقص و تاريك زندگي مي كنند كه نامناسب بودن وضعيت بهداشت ةروستاييان ايران درمساكن غير مكفي و با وسايل تهوي

شناخت وضعيت مساكن   لذا براي درك كامل مشكالت، ).5 و 4 صص،1376 شهبازي(اييان بسيار جدي است روستمسكن
 واژه مسكن در جغرافيا مترادف با خانه نيست، بلكه سهمي از فضاي قابل سكونت است كه با زيرا .روستايي ضروري است

ه ترين عامل در شكل گيري مساكن در روستاهاي عمد ).497ص،1371دريو(ملحقّات آنها اشغال شده است  خانه ها و ةواسط
يوه ها موجب پيروي معماري محلي از ش استقرار اين روستاها درجوار كوهستان .ي عامل زيست محيطي و طبيعي استا هدر

 در  كه در اين ميان خصوصاً در ساخت مساكن پلكاني و ارتفاعي از جمله گرايش غالبهاي ساخت و ساز ويژه شده است؛
  .)22ص،1372حاتمي نژاد (مشهود است)مهتابي (ه اي خراسان، وجود ايواناهاي درروست

 آسايش و ادامه زندگي وفعاليت خانوارهاي ةمساكن روستايي برآيندي از پيوستگي انسان و محيط بوده كه به منظور اراي 
  ).244ص،1374 بهفروز(وستايي، ايفاي نقش مي كندر
.  اي غرب شهرستان مشهد، با دو شكل استقرار سكونتگاه هاي روستايي مواجه هستيمدر روستاهاي مستقر در نواحي دره 

تعدادي از مساكن روستايي به حالت متمركز و مجتمع شكل گرفته اند و از سوي ديگر، تعدادي از مساكن نيز در باغات 
ني بين منطقه مسكوني و باغات  جدايي مكا، در نوع اول.باغ به خود گرفته است ساخته شده و فضاي مسكوني حالت خانه

درصد از منازل  20م كه حدود اما در شكل دو.  مردم داراي چنين مراكز سكونتي مي باشند از درصد80وجود دارد كه 
  .ندمسكوني دايمي را تشكيل مي دهد، واحد فعاليت و واحد مسكوني در كنار يكديگر قرار گرفته ا

                    ها   اقتصادي مناسب، با خريد باغموقعيته شهر مشهد، به دليل دارا بودن  به ويژ ساكن در شهرهاجمعيتتعدادي از 
يژه  اوقات فراغت، به و و در فصل تابستان براي گذرانها احداث نموده ساكن را در باغمه هاي غرب شهرستان مشهد، در در

  .لي متفاوت با مساكن روستاييان استككن به اين تيپ از مسا.  مي گزينندي سكندر ايام تعطيالت دراين مساكن
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             .استه هاي مورد مطالعه هاي بارز ساخت مسكن در در  از ويژگي مساكن روستايياستفاده از شيب آفتابگير براي ساخت
ن مورد كه ايز در ساخت مساكن استفاده شده هاي پشت به آفتاب ني  در مواردي از شيبهر چند به دليل محدوديت اراضي
به طور  .هاي خاص چنين فضاهاي زيستي، ايجاد نموده است ابتالء به بيماريدر  به ويژه مشكالت بسياري را براي روستاييان

كنگ و نقندر به دليل قرارگيري مساكن در  مثال در روستاهاي مورد مطالعه اين پژوهش، به ويژه در روستاهاي جاغرق،
در اين جا فضاي كافي  .مكان محدودي را در اختيار روستاييان قرار داده است پر شيب،ه همراه با جداره هاي فضاي تنگ در

راي خانه  لذا اهالي تا جايي كه توانسته اند از دامنه هاي پشت به آفتاب نيز ب. خانه سازي وجود نداردةو مطلوب براي توسع
             فتاب هستند و نيز براي حفاظت از سرما، پنجره ها چون مساكن پشت به آ -بسيار كم  كه داراي نورسازي استفاده نموده اند

 لذا مشاهده مي شود كه بيشترين مراجعه كنندگان به خانه . مي باشندبسيار زياد و رطوبت  -را بسيار كوچك طراحي مي كنند
م با رطوبت أل سرما تو كه فص از آنجا. هستندبهداشت روستاي جاغرق داراي بيماري پوستي، به خصوص بيماري قارچ پوستي

  .زياد است، به نظر مي رسد شدت بيماري با اين دو عامل ارتباط دارد
 به لحاظ محدوديت فضا و شيب تند اراضي، مشكالت زيست محيطي بسياري همچنين در روستاهاي مورد مطالعه

               اضالب خود را در فواصل اندك هاي ف زيرا محدود بودن فضا و شيب تند، اهالي را واداشته است تا چاه؛مشاهده مي شود
 مشاهده همچنين. به سوي رودخانه ها هدايت كنندبر روي دامنه ها حفر نمايند و يا اينكه فاضالب و زباله هاي خود را مستقيماً

              قرار دارد  روستاپايينقسمت  آب شرب در ةمين كنندأ و منبع ت روستا واقع شدهةاالترين نقطبها در  مي شود كه گورستان
بديهي است  با نشت فاضالب و ساير آلوده سازها به سفره آب  .و جهت جريان آب زيرزميني به طرف منبع آب شرب است

خطرات بسيار جدي گريبانگير اهالي خواهد شد، به طوري كه در حال حاضر نيز با تبعات ناشي از آن دست و پنجه  زيرزميني،
  . مي دهدر است كه اهالي اين روستاها را آزايهاي هاي اسهال و ژياردياز از عمده ترين بيماري بيماري .نرم مي كنند

  

ه اي معماري مساكن روستايي در  
  :ه هاي غرب شهرستان مشهد را مي توان بررسي كرد معماري مساكن روستايي در در،در دو حالت       

               ئله اي كه قابل توجه است، پوشش پشت بام خانه هاست، زيرا بام خانه ها لين مساو؛ ز نظر ساخت بيرونيا -الف             
 داراي پشت بام هاي ه هااكثر مساكن در .در خطوط اصلي خود، گواه قابليت انطباق خانه با مقتضيات آب و هوايي است

 درصد مساكن قديمي و 90 حالت حدود  اين.دارند پوشش شيرواني  درحالي است كه منازل قديميمسطح مي باشند و اين
 منازل ةبقي. سنتي را در بر مي گيرد كه مي توان آن را جلوه اي از انطباق با شرايط اقليمي پر برف اين ناحيه در گذشته دانست

  .هاي مسطح مي باشند داراي سقف)درصد ديگر10حدود (قديمي
هاي گرم و  وجود ايوان براي استفاده از سايه در تابستان.  است جدايي ناپذير واحد مسكونيءايوان جز ها، در اكثر ساختمان

  .نيز از آفتاب در روزهاي سرد پاييز مي باشد
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مساحتي  داراي غالباً  وكردهسطوح خيلي كمي را اشغال  ة،  مساكناشغال شداز نظر اراضي و فضاي شايان ذكر است كه     
د كه اين امر به علت كمبود اراضي و معيشت مبتني ن دو طبقه احداث مي شو در غالباًمساكن.  متر مربع مي باشند250كمتر از 

  .استو صنايع دستي بر دامداري 
ها در منازل قديمي  اطاق .است) راهرو(آشپزخانه و داالن   هر خانه داراي حداكثر سه اتاق،از نظر معماري داخلي -ب       

اقچه هاي فراوان بر سطح دروني ديوار يكي از  ها وطاقطوجود  .داراي ديوارهاي قطور و پنجره هاي كوچك مي باشند
حال حاضر  ند، ولي دراند شرايط سخت اقليمي را تعديل كن اين بناها به خوبي توانسته .استمشخصه هاي بارز اين مساكن 

سازگاري خود ، و با استفاده از طرح و نقشه و نماهاي مختلفة نيمه شهري به خود گرفتهه ها چهرمساكن روستايي در اين در 
  .تنور كه در اغلب مساكن قديمي ديده مي شود، در مساكن جديد حذف شده است .با محيط طبيعي را به حداقل رسانده اند

طور كلي مي توان  به .فته استا نيز براي نگهداري علوفه اختصاص يدر اكثر مساكن، فضايي براي نگهداري حيوانات و اتاقي
  :ثر از نوع معيشت روستاييان استأ كه فضابندي داخلي مساكن متابراز داشت

خصوص حيوانات ه كه داراي فضايي براي نگهداري حيوانات ب نآعالوه بر،  باغداريق به خانوارهاواحدهاي مسكوني متعلّ -
به خود )  سيب و خشكبارعمدتاً(صوالت باغي براي نگهداري مح) سردخانه (، فضايي را نيز به عنوان انباراستباركش 

  .اختصاص داده اند
  .اند طويله و انبار علوفه اختصاص دادهق به دامداران كه فضايي را جهت واحدهاي مسكوني متعلّ -
 پايين منزل مسكوني خود اتاقي ة در طبق معموالً شاغل در بخش صنايع دستييواحدهاي مسكوني متعلق به خانوارها -

مطالعات ميداني (اده اندصب دار قالي ويا ساير كارگاه هاي توليدات دستي و انبار وسائل كار اختصاص دراجهت ن
  .)1383نگارنده

  :بندي زير را در نظر مي گيرند سه نوع تقسيم هاي مسكوني معموالً از نقطه نظر مصالح بكار رفته در ساختمان
  ؛ ) تيرآهن مي باشدونمصالح با دوام شامل بت(استفاده از مصالح با دوام -
  ؛ )يا سنگ و چوب استو شامل واحدهاي ساخته شده از آجر و چوب، (استفاده از مصالح نيمه با دوام -
  .)17ص،1364 ميرفندرسكي  ()است... خشت و گل و  شامل واحدهاي ساخته شده با چوب،(استفاده از مصالح  كم دوام -

اين مصالح عمدتاً.ر گذشته با استفاده از مصالح كم دوام ساخته مي شدند ده هاي غرب شهرستان مشهدمساكن روستايي در  
هاي زير بناي ساختمان ها مي   سنگة، تامين كنندها  همحيط كوهستاني مشرف به در. مين مي شده استأاز محيط اطراف ت

هاي محكم و شاخه  چوبها نيز اغلب از  گل، سنگ و چوب و براي پوشش سقف  براي ساخت ديوارها از خشت خام،.باشد
  .درختان و كاه گل استفاده مي شده است

، و آجر از مصالح با دوام تري همچون آهن به جاي تيرهاي چوبيتا امروزه در ساخت مساكن جديد االحداث سعي مي شود 
قيرگوني و پنجره هاي آهني بزرگ و حفاظ دار، استفاده از كاشي و سراميك، .  استفاده گرددو سيمان به جاي خشت خام

 .استهاي جديد  صه هاي ساختمانايزوگام پشت بام مساكن و استفاده از آجرنما و سنگ جهت نماي بيروني از ديگر مشخّ
  .ثر استؤ اقتصادي خانوارها بسيار مموقعيتدر استفاده از انواع مصالح 
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  هاي ارتباطي و معابر مشكالت راه
معابر جهت حمل و نقل كاال و عبور و مرور ةهاي ارتباطي و شبك هرا ه اي،يكي از مشكالت اصلي در روستاهاي در 

  . روستايي استجمعيت
مورد استفاده  به هم متصل هستند و اين نوع معابر بيشتر به عنوان معابر خصوصي چند مسكن روستايي كوچه ها  و معابر اكثراً

 شيب ة اصلي اين محورهاتر و پر پيچ و خم بوده و خصيص م2 تا 5/1 خاكي و كم عرض و متغير بين معابركليه  .قرار مي گيرند
هاي شديدي را در معابر  ها، شيبدامنه تپه ها وروي  استقرار بافت مسكوني.  مي باشده ها كه تابع شيب اصلي دري استتند

  .ايجاد كرده است
 كم ،و نيز تنگ)ستشيبي كه به كف دره ياكف رودخانه منتهي مي شود و در جهت جريان آب ا(شيب مضاعف موجود

عبور و مرور در بافت نامنظم  .مي كندرفت و آمد را به خصوص در فصل زمستان بسيار مشكل  بودن معابرعرض و بن بست 
  .حمل و نقل با مشكالتي همراه استجهت  ماشين آالت رواج استفاده از چنين روستاهايي با توجه به 

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات 

 هاي خرد و ي بر آمده از شناخت وچگونگي پديده ها و تحليل آنها در برنامه ريزيت كمبهره گيري از اطالعا
  .كالن جغرافيايي كه به منظور توسعه شكل مي گيرد، در حال حاضر امري اجتناب ناپذير و ضروري است

ي و كيفي  با شناخت كمني است كههاي مدو فرايند برنامه ريزي  اغلب پيامد و يااجتماعي و يا فرهنگي  اقتصادي،ةتوسع
 دراين تحقيق نيز پديده هاي ،به اين لحاظ). 1ص،1383 طاهرخاني ومهدوي( وتعامل پديده هاي جغرافيايي تحقق مي يابد

روستاهاي مورد مطالعه با افزايش ارتفاع روستاها،  زيرا در ؛مي گيرندش قرار سنججغرافيايي در ارتباط با يكديگر مورد 
خانه سازي در ة م توسعدع  مطرح شده در خصوص اثرات ارتفاع برةبا توجه به فرضي. تشديد مي شودمحدوديت خانه سازي 

  . مسكوني پرداخته مي شودة بين ارتفاع روستاها و سرانة به بررسي رابط،روستاها
                      )2دول شمارهج( مسكوني، پس از كسب اطمينان از توزيع نرمال داده هاةر ارتفاع و سران بين دو متغيةبراي بيان رابط

  .ه استدشاز همبستگي پيرسون استفاده 
   خانوار مسكونيةرهاي ارتفاع و سران آزمون نرمال بودن توزيع متغي-2جدول 

  سرانه مسكوني  ارتفاع به متر  آماره
  7  7  تعداد
  5286/30  57/1608  ميانگين

  69230/21  430/184  انحراف معيار
Kolmogorov – smirnov z 535/0  594/0  

Asymp.sig(2-tailed)  937/0  873/0)1(  

  .توزيع نرمال است -1  
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   مسكونية همبستگي ميان ارتفاع و سرانة رابط-3جدول 
   مسكونيةسران  ارتفاع  آماره  شرح

  )1(-921/0  1  همسبتگي پيرسون

Sig.(2-tailed) 0  003/0  
  
  ارتفاع

  7  7  تعداد
  1  -921/0  سونهمبستگي پير

Sig.(2-tailed)  003/0  0  
  

   مسكونيةسران
  7  7  تعداد

  . معني دار است01/0همبستگي در سطح  -1         
  

رتحليل همبستگي ميان اين دو متغي، درصد 99 تناسب آماري معنا داري با اطمينان ر مذكورنشان مي دهد كه بين دو متغي 
                    ييد أت  مسكوني كاهش مي يابد،ة سرانبا افزايش ارتفاع روستاهاضيه كه اين فر بنابراين،).3جدول شماره  (وجود دارد

  ). معني دار مي باشد01/0 كه در سطح -0/ 921ضريب همبستگي (مي شود
 اهميت اين .عبور و مرور در بافت نامنظم چنين روستاهايي با توجه به كاربرد ماشين آالت جديد با مشكالتي همراه است

 كه اخيراً(  در روستاي كنگ1384ماه مرداد آتش سوزي مهيب سوم .ي گرددآشكار تر مويژه در هنگام بروز سوانح  هله بمسئ
ماشين آالت آتش نشاني خود را به روستا  . استادعابه خوبي گواهي بر اين ) است توريستي معرفي شده ةبه عنوان دهكد

اكن ،هنگامي موفق به مهار آتش شدند كه تعداد زيادي از مساكن تبديل به دليل بافت نامنظم و پلكاني بودن مسولي رساندند، 
  .به تلي از خاكستر شده بودند

                از طرفي شيب موجود ونيز تنگ و كم عرض بودن كوچه ها و بن بست ها، رفت و آمد عابرين پياده را نيز به خصوص 
محدوديت اراضي در بسياري موارد تعريض و اصالح معابر امكان پذير اما به دليل  فصل زمستان بسيار مشكل ساخته است؛در 

  .نيست
 از گذشته ه اي غرب شهرستان مشهدهاي استقرار روستاهاي در شيب تند اراضي و كوهستاني بودن مكان شرايط توپوگرافي،

استحكام بسيار طبقه با مساكن چند  . و مساكن روستايي گرديده استز ساخت و سازهاهاي دور سبب ايجاد بافت خاصي ا
ضعيف و استفاده از مصالح كم دوام و ارزان قيمت، پنجره هاي كوچك كه سبب كاهش نور در داخل محل سكونت 

همچنين كوچه هاي كم عرض و باريك كه سبب سايه افتادن بسياري از مساكن ، ...هاي غير بهداشتي و  گرديده، فاضالب
لذا براي برون رفت از اين مشكالت الزم  . مساكن روستاييان منطقه شده است دريمي گردد، سبب ايجاد مشكالت بسيار

  :است
يعي و اقتصادي و هاي طب اي هادي و بهسازي روستايي با توجه به ويژگي ه فيزيكي روستاها در قالب انجام طرحةتوسع -

  انجام پذيرد؛ اجتماعي روستاها
   گردد؛ استفاده از مصالح با دوام براي ساخت مساكن عملي -
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 كونتي براي رفاه و آسايش خانوار استفاده نموده تا روستاييان از قسمت سمسكن باشد –ساخت مساكن به صورت كارگاه  -

                       انجام پذيرد... ها، و درختي خشك كردن سر  نظير صنايع دستي، دامداري، هاي توليدي خانواركارگاه فعاليت و در
به دليل كمبود اراضي براي ساخت مسكن در روستاهاي . گاه به داخل محل سكونت خانوار كشيده نشودهاي كار  آلودگيتا
طبقه اول به عنوان كارگاه و نگهداري دام، (مساكن به صورت دو طبقه   كهتر است  مناسب،ه اي غرب شهرستان مشهددر                

  . در نظر گرفته شود)و طبقه دوم براي زيست خانوار
    ه اي كه  عالوه بر تابش نور خورشيد به داخل مساكن، به ويژه در روستاهاي در هاي رو به آفتابساخت مساكن در شيب -

هاي اين منطقه كه به دليل كاهش نور  در فصل زمستان با كاهش درجه حرارت مواجه هستند، سبب كاهش بسياري از بيماري
فتاب ظاهر مي شود، گرديده و محيط مناسبي را براي زندگي روستاييان فراهم خورشيد در روستاهاي داراي مساكن پشت به آ

  .مي نمايد
حتي زباله روستاها به داخل رودخانه ها   فاضالب و،...زشك و  روستاهاي نقندر، جاغرق،در  كنسادفع بهداشتي فاضالب م -

نفوذ فاضالب به سفرة آب زيرزميني اين  .گرددهاي زياد و حتي سالك در اين روستاها مي  ريخته شده و سبب ايجاد بيماري
  .ده كه خود براي روستاييان مسئله ساز استروستاها نيز آلودگي آب شرب را سبب ش

.  ها مي شوددر اين مورد احداث فاضالب بتني و هدايت فاضالب به پايين دست روستاها، سبب حفاظت آنها از اين آلودگي
  :مساكن روستاييان بايد بنابراين

  د؛ ند تا حدي كه در كوتاه مدت و ميان مدت نياز به تعمير و مرمت نداشته باشنمستحكم باش -
  د؛ندر برابر تهديدهاي سيل وزلزله مقاوم باش -
  د، به نحوي كه نياز روستاييان را در داشتن مسكن متناسب با وضعيت معقول زندگيشان بر آورده سازد؛ نبهداشتي وزيبا باش -
  مين كنند؛ أ ساخت آن را تةتا روستاييان بتوانند هزين دنام شده، ارزان باشاز نظر قيمت تم -
  د؛ نكارگاه مسكن باش -
ه اي و كوهستاني كه با مشكل كمبود اراضي كن، به ويژه در روستاهاي درامسبراي ساخت اراضي كاربري صرفه جويي در  -

   .)102-103 صص،1382مطيعي لنگرودي(مواجه اند
 ه اي غرب شهرستان مشهد در روستاهاي دراها از اهميت بسيار برخوردار است؛ فيزيكي روستةعابر، در توسع مةاصالح شبك -

 در اين روستاها. زمينه اعمال شودبايد نهايت صرفه جويي دراين   مشهود است،ها كامالً كه كمبود اراضي براي انواع كاربري
 و لزوم جمعيت لزوم رفت و آمد آنها، حفظ بهداشت محيط، ازدياد  معابر به دليل وجود ماشين آالت جديد وةاصالح شبك

 به دليل كمبود اراضي و واقع ه اي اين منطقهدر روستاهاي در. تسهيالت عبور و مرور در سطح روستاها نيز ضروري است
 ارداد و از وادهم فقط براي گذرهاي اصلي مالك قرار  شدن بافت مسكوني در شيب تند، بايد حداقل عرض معابر را آن

  .كردن مردم به اختصاص مقادير زيادي از زمين هاي خود به معابر فرعي پرهيز نمود
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كوچه ها و بن بست ها كه اغلب در .  متر در نظر گرفت4-8 متر و معابر اصلي را 2-4در اين رابطه مي توان معابر فرعي را بين 
يه در آنها ميسر نيست و يا كمبود زمين مانع از تعيين عرضي است شيب بسيار تندي قرارگرفته اند و امكان حركت وسايط نقل

تريلر و غيره در آن امكان پذير باشد، كافي است معابر مذكور براي حركت پياده طراحي  كه حركت وسايلي چون تراكتور،
ه ريزي بنياد مسكن رناممعاونت فني و ب(، استفاده نمود استمتر ي توان از حداقل عرض پيشنهادي كه دو  بدين ترتيب م؛شود

در اين كوچه ها كه به عنوان معابر خصوصي چند خانه مطرح مي باشند و شيب بسيار تندي را  ).27 ص،1370 انقالب اسالمي
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 با پيش ح توسعه و شكوفايي زندگي روستاييص و يك الگوي صريتعيين يك طرح مشخّ ادهاي مطرح شده،با توجه به پيشنه
بيني و آينده نگري مسائل خاص اقتصادي و اجتماعي روستاهاي درو بر اساس  نظر قرار گيرده اي براي توسعه بايد مد 

  .تاها فراهم ساخت در اين تيپ از روسجمعيتهاي آن محيط مناسبي را براي زيست  شاخص
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